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Vejret var helt i top, da Min Købmand 
indbød til årets maj-marked  
lørdag d. 6. maj 2017.  
Kl. 10 var der rundstykker og kaffe til 
alle fremmødte, og snakken gik  
lystigt i det skønne forårsvejr. 

 
 
 
Min Købmand havde i dagens anledning indkøbt 
en stor mængde planter i mange sorter og farver. 
Salget gik som sædvanligt rigtig godt. 
 
 
 

På P-pladsen havde en del kræmme-
re stillet varer op, og der blev handlet 
både nye og brugte ting.  

 
 
 
 
Både Hedelandsgruppen og  
Kølkær og Omegns Borgerforening havde 
en lille stand, og fik mange medlemmer  
og en god snak denne dag.  
 
 
 

Ved middagstid tændte Min Købmands 
bestyrelse op i grillen, og serverede 
lækre grillpølser til spotpriser.  
I butikken kunne man finde specielle 
tilbud i dagens anledning. 

 

 

Alt i alt en fantastisk dag med godt vejr, 

mange fremmødte og godt humør. 

- Borgerforeningen - 
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PROGRAM 
 
 

18.30: 
Vi samles på Torvet. Velkomst. 

Vi gentager succesen og starter med sjove lege for børn og voksne 

 
19.00:                                               

Vores lille bål tændes.                                                      
Vi synger nogle af de dejlige midsommersange sammen. 

 
19.30: 

Stor kage-buffet, kaffe og te til alle. Saftevand til børnene.                                                
Børn og andre slikmunde kan lave  

”slipper-slappers” når der er gløder i bålstedet. 
                                                                                    

         Mød talstærkt op til en hyggelig aften på Torvet! 
 

Mange Midsommer-hilsner fra 
 

Kølkær Menighedsråd  
og  

Kølkær og Omegns Borgerforening 

Sankt Hans Hygge på Torvet 
Fredag d. 23. juni kl. 18.30 
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Stien går gennem et dejligt skovområde, med et par åbninger ind mod sports-

pladserne. Formålet med stien, er at give naturoplevelser og aktiviteter på turen rundt, 

for børn, unge, ældre, familier, hundeluftere, cyklister, motionister og turister.  

Undervejs vil man kunne finde motions- og balanceredskaber, samt et par  

bord-bænkesæt. Der bliver etableret et ”cykel-pit” med mulighed for luft og vask.  

Stien er ca. 1 km. lang, og har forbindelse til Hugormestien der fører ned til  

Søby Badesø. Stien vil på et senere tidspunkt blive videreført ad opmærkede ruter, 

der etableres i forbindelse med søbyfredningen. 

Vi håber, at stien vil blive brugt flittigt, og at vi sammen vil passe rigtig godt på den. 

 

Stien indvies lørdag d.10. juni kl. 10.30 – 12.00, og i den forbindelse udskrives der 

en lille konkurrence om navn til stien. Se nedenstående. 

Kølkær får helt ny sti ved Hallen 

Kølkær Idræts & Kulturcenter  

har i tæt samarbejde med  

Kølkær og Omegns Borgerforening  

fået anlagt en ny sti,  

beliggende bag ved Kølkær Hallen.  

Hvad skal Kølkærs nye sti hedde? 

Forslagskassen står ved Min Købmand fra  

torsdag d. 1. juni kl. 6.30 til torsdag d. 8. juni kl. 12.00 

Der er en dejlig Købmandskurv til vinderen. 

Navnet afsløres til indvielsen lørdag d.10. juni kl. 10.30 

PS: Der tages forbehold for ikke at bruge indkomne forslag. 
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Konfirmation i Kølkær kirke 2017 

Søndag den 14. maj 2017  
var der konfirmation i Kølkær kirke, hvor disse seks blev konfirmeret:  
 

Kristoffer Kirk Rasmussen 
Mathias Fonnesbæk Kjær 

Mikkel John Mejlgaard  
Alexandra Ming Winther 

Malene Valentin Lorentsen  
Emilie Jensen 

 

Lørdag den 13. maj 2017  
blev der også holdt konfirmation i Kølkær kirke,  
med en enkelt konfirmand: 
 

Peter Kristian Jensen 
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Som følge af provstesyn ved Kølkær kirke, har det tidligere menighedsråd 

påbegyndt arbejdet med en omlægning af kirkegården. 

 

Som man nok har bemærket, er gravstenene fjernet fra en del ubenyttede 

gravsteder. Nogle af stenene er flyttet til den nærliggende bøgeskov, hvor 

der kræves minimal pasning. 

 

Kirkegården har haft besøg af kirkegårdskonsulent Mogens Bjørn         

Andersen, og på hans anbefalinger påtænker det nuværende                

menighedsråd at omlægge noget af kirkegården.  

Den planlagte omlægning går ud på, at udlægge større partier af de  

nedlagte gravsteder og tilhørende gange med græs. Man vil bevare de 

ibrugværende gravsteder som de ligger i dag. 

 

Når omlægningen er afsluttet i de pågældende afdelinger, er det tanken, 

at tilbyde plænebegravelser og urnenedsættelse i afdelingerne. 

Det skal understreges, at ingen gravstedsejere bliver berørt af  

omlægningen, og alle fredninger respekteres. 

Der påtænkes at starte omlægningen i området hvor der sidst er plantet 

nye hække, som så kan flyttes til området der mangler at få skiftet hæk. 

Vi håber, at I vil tage godt imod omlægningen, og vil bære over med at der 

til tider vil være lidt rodet på kirkegården.  

Man kan få yderligere oplysninger på kirkens hjemmeside 

www.kølkærsogn.dk og på graverkontoret. 

 

Venlig hilsen Menighedsrådet  

Omlægning af kirkegården 

Byfestkoncert 
 

Som nævnt i sidste blad, er der i forbindelse med  

byfesten koncert i Kølkær kirke ved  

 

Stefan Rasmussen  
onsdag d. 7. juni kl. 19.00 

 

Prisen er 100 kr. inkl. kaffe  

i byfestteltet efterfølgende. 
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Friluftsgudstjeneste 

Mandag den 5. juni kl. 10.30, 2. pinsedag, afholdes der - traditionen tro - 

friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.  

Det bliver med harmonikamusik og forhåbentlig en rigtig god stemning i 

godt vejr! (i modsat fald flyttes gudstjenesten til kirken). 

 

Efter gudstjenesten grilles der pølser og brød, som kan købes til frokost, 

og ellers er der fri leg haven. Alle er naturligvis velkommen! 

 

Poul Nygaard Kristensen, sognepræst 

Navne (februar - april 2017) 

Dødsfald/begravelser: 
Helmer Jensen 
Verner Bjørnsfeldt 
Anne Helene Ørgaard Sørensen 
Bent Pedersen 

Vielser/velsignelser: 
Ingen 

Døbte: 
Lui Nilas Bech Sørensen 
Flora Munch Biber 
Melia Møldrup Stentoft 
Christian Vagner Søby Jensen 
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Sogneudflugt 
 
Sommerens sogneudflugt for Kølkær sogn foregår i år  
 

fredag d. 18. august  
 

og går til Gammel Estrup herregård på Djursland. 
 
Hovedbygningen og de vældige avlsbygninger rummer fine udstillinger 
om livet på herregården og landbrugets udvikling, samt et orangeri i    
parken. 

Der er fælles morgenkaffe i Missionshuset kl. 9  
og bussen kører mod Djursland kl. 9.30 

Pris for turen er 150 kr. 
 
Tilmelding på tlf. 20445012 eller 40717235 (senest 10. august 2017) 
 
        Venlig hilsen  
        Kølkær Menighedsråd. 

Børn er velkomne i Kirken 
 

Der har i foråret været en dejlig flok babyer til  
babysalmesang.  

Derfor har vi i menighedsrådet besluttet at indrette  
et lille børnehjørne i kirken med gulvtæppe, samt lidt legetøj  

til de små og tegneblokke til de lidt større børn. 
 

Vi håber det bliver godt modtaget, så alle kan føle sig 
 velkomne i Kølkær Kirke! 
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6. juni - 10.juni 2017 

Familieaften 

KØLKÆR/FASTERHOLT 
S. G. OG I 

Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. 
Landsby med vilje 

Fællesspisning 

Koncert 

Bankospil 

Indvielse af  
Løbestien 

Sæbekasseløb Dart turnering 

Programmet kan læses på 
www.kfsgi.dk 

Anderæs 
Festaften 

Kreativ aften 
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Lørdag d. 18. marts 2017 blev der atter afholdt gymnastikopvisning i  
Kølkær Hallen. 
Programmet bød på opvisning  
fra 9 forskellige hold 
fra Kølkær, Arnborg og Ikast. 
 
Opvisningen startede med en  
flot indmarch af alle hold, hvor 
selv de mindste børn gjorde  
deres forældre stolte. 

Dagen bød også på amerikansk lotteri, 
hvor det bugnede med flotte præmier. 
Mange var henne at købe lodder og 
næsten alle præmier blev uddelt. 
 
 

Gennem hele dagen kunne der købes mad i cafeteriet og i pausen kunne 
der købes kaffe og kage inde i Hallen. 
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Nye holdsport i Kølkær 2017 

Boldleg for begyndere (1-3 årige) 
 
Kirsten Langbo Brocelius er  
træner for det nye  
far-mor-barn-hold, som træner hver  
 

Torsdag kl. 16.45-17.30 
på banen ved Hallen/i Hallen 

 
Kom gerne og afprøv holdet  

inden endelig tilmelding. 

Fodbold (4-6 årige) 
 
Helge Bech Jacobsen-Flø er  
træner for de 4-6 årige hver 
 

Tirsdag 15.30-16.30 
ved Hallen 

 
 

Børnene bliver fulgt over til  
træning af de voksne fra  

Kløverhuset 

- der er altid plads til flere på holdet 



Oldboys Fodbold 
 
Fodbold for alle i alderen 30-65+ 
Torsdag kl. 19.00 - 20.30 
Vi har masser af plads til nye spillere 
 
Vi har et super godt sammenhold og holder 
et par gode fester undervejs i sæsonen, 
hvor alle kan være med. 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
Rene Sørensen - mobil 51901995 
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Udehåndbold U6-U9 
Margrethe Jakobsen er træner for udehåndbold U6-U9 
som træner hver  

Torsdag kl. 15.30-16.30 
For enden af p-pladsen ved Hallen 

 
Det koster 75-, at deltage  
- dog er det gratis for børn der går i Firkløveren 

Kære håndboldfans - brænder du for håndbold? 
Håndbold mangler en U6/U7 træner til efter sommerferien.  

       Pt. er det om torsdagen kl. 15.30-16.30, men tidspunkt kan tilpasses. 
Vi tager kun ud til udekampe 1 gang om måneden.  

Og så skal man være med til at holde håndboldskole 2 dage i uge 7.  
Der er mulighed for trænerkursus ved DGI 

og en god bestyrelse der bakker op.  
 

Har det fanget din interesse vil jeg gerne høre fra dig.  
Mvh. Margrethe Jakobsen - mobil 28569128  

”Håndbold prøver i år noget nyt for U6-U9, nemlig udehåndbold.  
Da håndbold startede i DK, var der ikke andre muligheder end udehåndbold, så vi 
går lidt tilbage til rødderne. 
Der vil først være forskellige opvarmnings øvelser og efter en drikkepause er der 
"kamp", hvor nogle teknikker prøves af. Udehåndbold er anderledes på kun et punkt 
- man kan ikke drible, så samarbejde/teamwork er i højsæde.  
Vi tager ikke ud på turneringer med udehåndbold, så det går ikke ud over fridagene.  
Vi håber på at forældre og børn vil støtte op om dette, så vi kan have håndbold året 
rundt. Vi der kommer har det sjovt”. 

Margrethe Jacobsen  
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Anne Katrine Frandsen og Daniel Hansen  
har købt Kølkær Hovedgade 18. 

Maja og Karsten har købt hus på Kirkesvinget. 
  
De kommer fra Hammerum og Thyregod.  
Karsten arbejder på Siemens i Brande, og Maja på lager ved Inventilate i Ikast. 
 
De er en familie på 6:  
Karsten er far til Julia på 10 og Jonas på 8 år, som går i skole i Jelling. Maja er mor til 
Magnus på 16, der er på efterskole, og Mikkel på 13 år, der går på Gjellerup skolen. 
 
”Vi kendte ikke så meget til Kølkær, men huset passer lige til det vi har ledt efter, og 
så er det jo bare en bonus at det sådan en dejlig by.  
Altid dejligt at komme ned til Min Købmand og få et smil. Vi er i gang med at renovere, 
og er rigtig glade for både huset og omgivelserne.  
I fritiden bliver det til dejlige ture på 
MC eller i bil. Familie hygge, hvad 
der lige falder os ind den dag.  
Vi har været med til at tænde  
juletræet ved Rådhuset og vil helt 
sikkert være med til flere  
kommende arrangementer, og skal 
da også have set mere til hallen. 
Vi har planer om at blive gamle i  
byen, så Kølkær slipper ikke lige  
med det samme. 
Men Kølkær mangler da et tog 
stop…..” 

De kommer fra Hoven nær Tarm. 
Anne er pædagogisk assistent studerende og 
Daniel er selvstændig tømrer mester.  
Deres interesser er venner og familie.  
Anne maler og tegner meget. 
 
”Vi fik øje på Kølkær, fordi vi i en kort  
periode boede inde i Herning, i en meget dyr 
lejlighed.  
Så begyndte vi at kigge på huse og fandt  
huset inde over nettet.  
Vi kender endnu ikke nogle fra byen, og vi har 
endnu ikke deltaget i noget i Kølkær. 
Kølkær har hvad der skal til, for at  
fungere godt som landsby.  
Man behøver jo f.eks. ikke at skulle starte en 
bil for at skulle handle”. 



Kontakt til Kølkær kirke 
 
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen: 
Tlf.: 97147052/40387352. Mail: pnk@km.dk 

 
Graver Ulla Moesgaard 
Tlf.: 97147585. Mail: elnkk@pc.dk 
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Gudstjenester i Kølkær  
 
 

Juni 2017 

4. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

5. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen  

  (Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven) 

18. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

25. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

 

Juli 2017 

2. juli:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

9. juli:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

16. juli:  08.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

23. juli:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

 

August 2017 

6. aug.:  08.30 v. Jens Moesgaard Nielsen 

13. aug.:  10.30 v. Jens Moesgaard Nielsen 

18. aug.:  Sogneudflugt til Djursland (se side 9 for mere information) 

20. aug.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

27. aug.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 



Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

5/6 Menighedsrådet Friluftsgudstjeneste Præstegårdshaven 10.30 

6/6 Madklubben Fællesspisning Cafeteriet i Hallen 17.30 

6/6 Idrætsforeningen Byfest 2017 Se udsendt brochure 

7/6 Menighedsrådet Koncert (se side 7) Kølkær Kirke 19.00 

10/6 Fælles arrangement Indvielse af ny sti Ved Hallen 10.30 

23/6 Fælles arrangement Sankt Hans Hygge På Torvet 18.30 

13/8 Hedelandsgruppen Udflugt Opslag kommer 13.30 

18/8 Menighedsrådet Sogneudflugt Se side 9 09.00 

 
Vi har nu været i gang med Kølkær Bladet i et år  

- og det har indtil videre været en spændende proces. 
 

Vi startede lidt usikkert ud, men fandt hurtigt rytmen og allerede i blad  
nr. 2 var der sket en forbedring/forandring i udformning og indhold. 

 
Vi er et lille samfund på ca. 600 indbyggere, men vi er et sogn med et  

godt sammenhold - her føler redaktionen at bladet også sætter sit præg. 
 

Bladet bliver udformet gennem samarbejde mellem de  
forskellige foreninger og redaktionen.  

 
Vi er kommet et godt stykke med bladet siden første udgivelse,  

men vi arbejder fortsat på udviklingen af bladet  
og derfor kommer der fra tid til anden nogle små ændringer eller tiltag. 

 
 

Vi siger TAK for den gode modtagelse, som bladet har fået 

og vi glæder os til at lave mange flere blade til indbyggerne i Kølkær og opland. 
 
 

Venlig hilsen 
Redaktionen 


