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Lørdag d. 23. juni kl. 20.00 
 
 

Program: 
 

20.00:                                               
Vi mødes alle sammen på Torvet. 
Det lille Sankt Hans bål tændes.  

Årets taler er Anders Madsen                                                     
Vi synger et par af de dejlige midsommersange sammen. 

 
20.30: 

Der er 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. 

 
Medbring gerne stigegolf, kongespil, petanque eller lignende  

hvis man har lyst til et spil eller 2. 
 
                                                                                    

         Mød talstærkt op, til en hyggelig aften på Torvet 
 
 

Mange Midsommer-hilsner fra 
 

Kølkær Menighedsråd  
og  

Kølkær og Omegns Borgerforening 



Maj Marked hos Min Købmand blev kæmpe succes! 
 
Vejret var endnu engang fantastisk godt, da Min  
Købmand inviterede til Maj Marked på P-pladsen.  

Allerede før kl. 9.00 var 
kræmmere på plads, klar  
til at sælge varer til rene 
spotpriser.  

 
 
 
Min Købmand startede med at give gratis morgenkaffe og  
rundstykker til alle fremmødte, og senere blev der solgt grill pølser  
og drikkevarer fra en bod.  
 
 
 
 

 
 
I dagens anledning havde Min Købmand indkøbt rigtig mange flotte planter til  
haverne. Salget gik også strygende i blomster afdelingen.  

Pedro sørgede for sang  
og musik, og det gjorde 

han rigtig godt!  

I butikken havde Linda sørget for ekstra gode tilbud, og 
der meldes også derfra om en god omsætning.  
 
Kølkær og Omegns Borgerforening og  
Hedelandsgruppen havde stande, hvorfra der skulle 
hverves medlemmer i massevis. Hedelandsgruppen 
havde en del materiale med, og der blev studeret flittigt 
i de gamle avisudklip, og de fine mapper der var til 
salg.  
 

Alt i alt en rigtig dejlig dag, med masser  
af snak, grin, handel og fællesskab.  
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Affaldsindsamling i Kølkær d. 22 april 2018. 
  
Dagen startede kl. 11:00 på Torvet, hvor alle der havde tid og lyst kunne  
komme og hjælpe med at samle affald i byen.  
Der kom 19 glade byboere som gerne ville hjælpe med at få ryddet op i vores 
lille landsby. Efter en times tid kom de tilbage, og vi i Borgerforeningen havde 
pølsehorn, småkager, sodavand og juice klar til dem.  
 
Der blev hygget og snakket og  
kl. 13:00 var vi færdige med  
dagens arbejde. 

Vi fik samlet ca. 60 kg affald  
+ en stor plade flamingo.  
Vi håber der vil komme  

lige så mange, eller flere, til næste år.  
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En sejltur i sang, musik og fællessang med fortællinger fra det 

vestjyske område. 

Bent Bro er konsulent i Thyborøn Havns Fiskeriforening. Han 

spiller stadig med i gruppen Tørfisk. 

Sønnen Anders, der spiller med, er ansat ved TV MIDTVEST i 

Holstebro. Vi kender ham fra programmet Fotovognen, hvor han 

sammen med Vibeke Nipper besøger de små byer mod vest. 

 

Billetprisen på kr. 100 er inkl. kaffe og hjemmebag i byfestteltet 

efter koncerten. Billetter bestilles og købes hos Min Købmand i 

Kølkær (tlf. 72 14 85 79) 

 

Alle er velkommen til en festlig aften i Kølkær Kirke. 

Kølkær Menighedsråd 

KONCERT I KØLKÆR KIRKE 

ONSDAG DEN. 6. JUNI  

KL. 19.00 

Vi får besøg af Tørfisken & Undermåleren, Bent & Anders Bro 
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Præstens klumme 

Hver søndag, når der er gudstjeneste i kirken,  

beder vi for alle familierne her i Kølkær.  

Vi beder for, at Gud må skabe trygge familier for 

børnene i vores by, og for at han må være med 

skole og institution og velsigne deres arbejde. 

Men man kan måske tænke: Har familien virkelig 

en særlig betydning i kirken og kristendommen? 

Ja, i allerhøjeste grad! I Bibelen kaldes Gud vores 

far, og det største kald, vi mennesker har, er at elske - hvilket jo må være 

grundlaget for enhver sund familie. 

Det bedste forudsætning et barn kan få for at blive et helt menneske, er at 

have en familie omkring sig, og at det ved sig elsket. Det ønsker vi  

selvfølgelig alle for vores børn, og vi gør, hvad vi kan for det, selvom det  

også en gang imellem kan være svært. 

Derfor beder vi for familierne i Kølkær kirke, og vi tror på, at det gør en  

forskel for vores by og vores samfund at have sunde familier. Derfor er  

kirken i Kølkær også blevet en del af Folkekirkens Familiestøtte, som  

hjælper familier, hvor kommunikationen er en udfordring. Vi ved nemlig godt, 

at det en gang imellem kan være en udfordring for mange. 

 

      Poul Nygaard Kristensen, sognepræst 

Solnedgangsgudstjeneste 
 

30. august kl. 19.00 er der solnedgangsgudstjeneste ved Søby Sø.  
Vi skal nyde en festlig gudstjeneste med harmonikamusik og godt 

samvær, mens solen langsomt daler ned i horisonten.  
Kom og vær med til at dejlig aften ved søen! 



Navne (Marts 2018 -  Maj 2018) 

Dødsfald/begravelser: 
 
Øjvind Olesen 
 
Mads Søby Holdgaard 
 
Karsten Søby Jensen 

Døbte: 
 
Ingen 

Vielser/velsignelser: 
 
Ingen 
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Søndag d. 29. april var der konfirmation i Kølkær kirke.  
Konfirmanderne er: 

Magnus Bech Olsen - Marian Vasile Turcus 

Mikkel Kjeldsen Christensen - Magnus Christian Søndergaard Jensen 

Adam Tabanas Pedersen - Signe Kirk Rasmussen 

Michelle Kirstine Mejlgaard - Emma Dysgaard Jakobsen 

Billedet er taget af Photocare Herning 
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i 
Kølkær 

5. juni - 9. juni 2018   

 
 
  

     
  

KØLKÆR/FASTERHOLT 
S. G. og I 

 
Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. 

Landsby med vilje. 
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Tirsdag den 5. juni 2018  
 

Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria. 
 
kl. 17.30    Fællesspisning i hallens cafeteria fra kl. 17.30 til kl.  
  18.30. 
             Pris: voksne 40,00 kr. børn 20,00 kr.  
  Tilmelding senest d. 3/6 hos ” Min Købmand ” 
  Der kan købes vand, øl og vin, og der må ikke  
  medbringes egne drikkevarer.   
   
kl. 19.00 Årets bankospil. 
  
  Velkommen til hyggeligt bankospil i Kølkær Idræts- og  
  Kulturcenter. 
 
  Der spilles om følgende gevinster. 
  Rækkegevinster  Kærgården 
  20 spil - kortet fuld Købmandsposer eller kødposer 
  Sidegevinster  
 
 
Der kan købes slik, vand, øl, kaffe og franskbrød med pålæg. 

Onsdag den 6. Juni 2018 
 

kl. 18.00 Boderne og hoppeborge åbner. Hoppeborge benyttes på 
  eget ansvar. 
  I skydeboden dystes der om at blive bymester hele ugen. 
 
kl. 18.00 – 19.00  
                  Nerfgun 5 skud for 5 kr. Dagens vinder kåres kl. 19.30 
 
Kl. 18.00    Fjernstyrede biler i hallen 
                   Banen er opstillet i hallen, kom og kør med din egen bil 
  fra 18.00-1900 
                   Opvisning kl. 19.30     
 
kl. 18.30 Ikast Brandvæsen  
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kl. 19.00 - 20.00  Instruktør aften i fitnesscenteret. 
  Kom og se centeret og prøv maskinerne. 
 Gratis indmeldelse for nye medlemmer. 

    
kl. 19.00 Koncert i Kølkær Kirke.  
 

Tørfisken og Undermåleren. 
 
Det er i år lykkedes at få en aftale med Anders og Bent Bro, sidst nævnte kendt 
som mangeårigt medlem af gruppen TØRFISK.  
Anders er journalist på TV Midt/Vest, hvor mange sikkert har set ham på tur 
med Nipper rundt til små hyggelige landsbyer.   
Men Anders har spillet i mange år, keyboard, trommer og harmonika. Er  
medlem af gruppen” The grand Fætters” 
  
Bent holder sig musikalsk til sin guitar, men forestår snakken og introduktionen 
til sangene. Under koncerten vil der også blive plads til fællessange så publikum 
bliver en aktiv del af koncerten.  
Det bliver en aften med sange fra en havvendt kyst. 

  
Billetter til 100 kr. kan købes ved Kirkens indgang, eller hos Vores 
Købmand. Billetten gælder efterfølgende for kaffe og kage i  
byfestteltet. 

 
Koncerten arrangeres i samarbejde med Kølkær Menighedsråd. 

Torsdag den 7. juni 2018 
 
kl. 18.00 Boderne og hoppeborge åbner.  
  Hoppeborge benyttes på eget ansvar. 
 
kl. 18.00 – 19.00   

Nerfgun 5 skud for 5 kr. Dagens vinder kåres kl. 19.30 
       

kl. 18.00 Fodbold U 14: KFA- Bork 
 

kl. 18.00 Håndboldsjov  
 
kl. 18.00  Kreativ aften for børn 
  Male på sten/ pynt sten, gratis at deltage. 
  Pynte cupcakes, 5,- pr. kage og pynt. 
 
kl. 18.00 Tilmelding til dart i baren i teltet 
kl. 18.15 Dart turnering i teltet. Der spilles ”Skovhugger”, og det  
  koster 35,00 kr. at deltage. 
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kl. 18.30     Børne melodigrandprix i teltet. 
  Mere info og tilmelding ved Mads Jacobsen på 40894248 
  
kl. 18.30 Kreativ aften for voksne.  
  Blomsterdekoratør Susanne Andersen binder og sælger  
  blomster. 
 
kl. 19.00 – 20.30  
  Kølkær Krea klub viser noget af deres håndarbejde. 
  De laver en ”arbejdende stand” og det vil være muligt at  
  deltage. Her vil også være mulighed for at købe. 
 
kl. 19.00 Fodbold:  
  Veteran + 65 (Kølkær/Fasterholt, Ikast og Herning Fremad) 
  50 + (Kølkær/Fasterholt - Hammerum) 
 
kl. 19.30 – 20.30  
  Cirkel træning i fitnesscenteret, gratis for alle. 
  Er du ikke medlem, så kom og prøv om det er noget for dig. 
 
kl. 21.00 Årets rafleturnering i teltet, hvem bliver by mester i år. 
  Tilmelding (kr. 35,-) i baren inden kl. 21.00.  
 

Baren lukker kl. 24.00 

Fredag den 8. juni 2018 
 

kl. 17.00   Serie 6 Kamp mellem KFA- Sønder Omme 
 
kl. 18.00 Boderne åbner. 
 
kl. 18.00 Børnenes hoppeborge åbner.  
  Vi gør opmærksom på, at de benyttes på eget ansvar. 
 

Familieaften 

kl. 18.00 Grillen er klar, så man kan lave aftenens festmåltid. 
  Enten medbragt mad eller pølser der kan købes i boden 
  på pladsen. 
  BEMÆRK, der er grill plads til alle. 

DER MÅ IKKE MEDBRINGES EGNE DRIKKEVARER 
 

kl. 18.00 Rene’s diskotek spiller i teltet hele aftenen. 



Lørdag den 9. juni 2018 
 
kl. 08.30 Morgen cykeltur med fitnesscenteret 
                    Cykelturen er rundt om Søby sø, og alle er velkommen. 
  Der giver startnummer til alle og efter turen trækkes der lod om 2 x  ½ års     
  medlemskab i fitnesscenteret samt diverse andre præmier. 
  Fitnesscenteret giver morgenmad til alle deltagere efter cykelturen i teltet 
 
kl. 09.00 Fodbold U 5, måske U 6 stævne 
 
kl. 09.30-11.30  Nerfgunbane i hallen, medbring din egen gun, vi har skuddene.  

ingen adgang uden beskyttelsesbriller, medbring selv.                                                                        
Deltagelse på eget ansvar. 

 
kl. 09.30 - 10.30  Morgenkaffe i teltet, pris 10,00 kr. pr. person. 
 
kl. 09.30 Boderne og hoppeborge åbner. Hoppeborge benyttes på eget ansvar. 
 
kl. 10.00 - 12.00 Åbent hus i fitnesscentret.  

Kom og se og prøv centeret, og få en snak med en instruktør og  
bliv meldt ind. 

 
kl. 10.00 Sæbekasse væddeløb sidste chance 

Byg din egen, eller kom med din egen ”ræser” og deltag i løbet. 
 Vi har sagerne, du skal bare bygge ”ræseren” sammen med din mor 

eller far, så er i klar til at deltage. Der er begrænset antal, så det er 
først til mølle princippet. 

 
kl. 11.00 Straffesparkskonkurrence.  
 
kl. 11.00    Besøg af giraffen fra   
              
kl. 12.00 Så er det tid til byfestens sæbekasse væddeløb.  
  Nu er der samlet nogle ”ræsere”, og så skal der dystes.  
  Der dystes i flere heat. Tilmelding i byfestboden 

 
kl. 13.00         U11  KFA - Sunds  Sønder Felding- Skibbild 
kl. 13.40         Sunds - Sønder Felding           Skibbild - KFA 
 
kl. 14.00 Anderæs i bækken. Hvilket nummer er årets hurtigste and.     
  Ænderne sælges i løbet af ugen 20,00 kr. pr. stk. 
  Præmier til de 3 hurtigste. 

 
kl. 14.00 Afslutning på by mesterskab i skydning.  
 
kl. 15.00     Alle boder lukker. 
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Lørdag den 9. juni 2018 
 

kl. 19.00 STOR FESTAFTEN i Kølkær indtil kl. 02.00 
  Festen afholdes igen i år i et stort opvarmet telt, så vi  
  håber at rigtig mange vil deltage for at gøre denne aften  
  festlig. 
  

Pris for hele aftenen kun 125,00 kr.  

Billetterne købes hele ugen i baren. 

Man skal være fyldt 15 år, for at deltage i spisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kl. 21.00 – 02.00 Stort telt bal med bandet   
 
 
 
 
 

 
  

 
Entre 50,00 kr.   
Baren lukker 30 min. efter musikken er stoppet. 
 
 

DER MÅ IKKE MEDBRINGES EGNE DRIKKEVARER 
 

 

Festmenu 
  

Helstegt pattegris  
med flødestuvede kartofler 

og salatbar 

Devito 
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Tak for hjælpen. 
 

Vi håber at se jer alle, en eller flere gange i løbet af ugen. 

Tak til alle sponsorerne, og alle der hjælper til under byfesten. 

Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 

Fra byfestudvalgets side har vi forsøgt at lave så bredt et program 

som muligt, men vi modtager gerne ris og ros. Hvis der er nogle der 

har ris, ros eller gode ideer til hvad vi eventuelt kunne lave, til et af 

de kommende års byfester, så modtager vi det meget gerne.  

Du kan kontakte Brith 22165230 eller Karsten 23311334 

 Vel mødt til en god byfest. 

Hilsen 

Byfestudvalget 

 

Brith Eriksen 

Susanne H. Hansen 

Charlotte Søby Kristensen 

Mads Jacobsen 

Karsten Jensen 

Knud Holdgård 

I forbindelse med byfesten bliver  
de små flag i gaderne sat op tirsdag  

og bliver først taget ned igen  
lørdag eftermiddag. 

 
Dette er lovligt i forhold til de nye flagregler  

og er godkendt af politiet i Herning. 
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Der blev afholdt generalforsamling i Min Købmand den 18.april 2018.  
Referatet fra mødet kan i sin helhed læses i Caféen i butikken, men jeg vil  
gerne her i bladet fremhæve følgende: 
 
Min Købmand kom ud af 2017 med et overskud på 46.210 kr.  
Desværre kun en tredjedel af det flotte resultat fra 2016. Det forholdsvise  
beskedne overskud, skyldes bl.a. en omsætningsnedgang på 135.000 kr. i  
forhold til 2016, og det kan vi i bestyrelsen ikke sidde overhørig. 
 
Derfor vil vi gerne endnu engang gerne appellere til alle borgere i Kølkær og 
omegn m.fl. 
 

”Køb så mange af jeres varer hos  
Min Købmand i Kølkær  

som overhovedet muligt. 
Vi skal stå sammen om vores butik”. 

 
 
Bestyrelsens formand igennem de sidste fire år, Kai Hansen, valgte ikke at 
genopstille til bestyrelsen.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Kai mange gange for det store og 
kompetente arbejde, som du har ydet for Min Købmand – tusind tak Kai. 
 
 
Den nye bestyrelse har konstitueret sig den 26. april, og er sammensat  
således: 
 
  Formand:   Jan Søgaard Nielsen 
  Næstformand: Karsten Jensen 
  Sekretær:    Kim Kristoffersen 
  Medlem:   Birgitte Bak 
  Medlem:   Flemming Bangslund 
 

Evt. henvendelser til bestyrelsen kan rettes via mailadressen:  

fam.js-nielsen@outlook.dk  

eller ved personlig henvendelse til formanden på adressen: 

Sortbærvej 19, Kølkær. 

mailto:fam.js-nielsen@outlook.dk
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Så er årets gymnastikopvisning veloverstået, og denne gang med rekordstort 
besøgstal. I alt lagde 191 betalende gæster vejen forbi Kølkær Hallen for at se, 

hvad gymnasterne har lært i den forgangne sæson.  
 

I år havde vi 8 lokale hold: Tumlestik, Badutspringerne, Mini Tonserne,  
Spilopperne, Mor/Far/Barn, M/K Motionsholdet, Mandehørm og Linedance.  

Derudover havde vi besøg af Ikast Super Badut Piger og Arnborg Super Gym 
Piger. Det var en fantastisk dag fyldt med masser af gymnastik, dans og god  

stemning.  
 

Det amerikanske lotteri var ekstra populært i år og der kunne  
meldes udsolgt allerede inden pausen.  

En stor tak til alle som har sponsoreret med flotte præmier. 
 

Ved årets gymnastikopvisning modtog 3 stolte drenge deres 5-års pokal:  
Vile Alexander Jacobsen-Flø, Gustav Høgh Hansen og Johan Rønn Olsen. 

Tak for Jeres opbakning og på gensyn  
til næste års opvisning d. 16. marts 2019. 
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Så er den nye udendørssæson startet op med 2 tirsdagshold:  
 
U5, som trænes af Susanne Hedegaard Hansen og Poul Høgh Thorkildsen. 
U6, som trænes af Helge Bech Jacobsen-Flø og Heine Kristensen. 
 

Begge hold træner  

tirsdage kl. 16.30 - 17.30  
på banerne bag Kølkær Hallen. 

 
Der er stadig plads til flere på begge hold, som kom gerne og prøv det af. 

Forældre er  
velkomne til at 

overvære  
træningen eller 

slappe af med en 
kop kaffe i  
cafeteriet i  

mellemtiden 

Der er planer om at 
deltage i forskellige 

stævner og turneringer 
igennem hele sæsonen 

- både på hverdage  
og i weekender 
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Kølkær og Omegns Borgerforening og Søby beboerforening inviterer til: 
 

Morgenfrisk Morgenvandring i Søby 
Lørdag d. 16. juni 2018 

 
Det sker i forbindelse med Herning Kommunes Kulturfest i uge 24: ”TÆT PÅ SOLEN” 

 
Program: 

7.15:  Vi mødes ved Mosegården, Brunkulsvej 17, hvor vi parkerer. 

7.30:  Skovfoged Hans Jensen vil guide os en interessant tur igennem den  

 spændende natur, og vi vil nyde at se naturen vågne. 

9.00:  Vi slutter igen ved Mosegården, hvor der venter os frisklavet kaffe,  

 rundstykker og en lille én...  

 
Her vil vi hygge os, med snak, musik og fællessang. 
 
 

Alle er hjertelig velkommen, og arrangementet er GRATIS. 
 

Mange morgenfriske hilsner fra 
Kølkær og Omegns Borgerforening 

Og Søby beboerforening. 
 
 

Se evt. mere om Kulturfest Herning her: http://herningerkultur.dk/kulturfest-herning  
 

NB: Ret til ændringer forbeholdes. 

Hedelands-gruppen inviterer til udflugt 
 

Søndag d. 19. august kl. 13.00  
er der afgang fra Kølkær Idrætscenter. 

 
Fælleskørsel kan arrangeres. 

Turen går denne gang til Skjern Å Museum og Skjern Å udløb. 
 
 

Alle er meget velkommen. 
 

Vel mødt. 

http://herningerkultur.dk/kulturfest-herning


Den mindesten der blev rejst i 1973 for at markere 150 året for Kølkærs første-

fødte, og som står der hvor Hammerumvej, Kølkærvej og Hedegårdvej mødes, 

er igen blevet synlig.  

 

Anna Maria Pedersdatter, født 18-10-1823, var den første der blev født i Kølkær 

- det område der ligger mellem Fjederholt å og Hallund bæk. Afgrænset i øst af  

kommuneskellet til Ikast Brande kommune, og i vest af Stokkildhovedvej.  

 

Hun har efternavnet Pedersdatter fordi hun er datter af Peder Henriksen, Peder 

blev født i Sdr. Vejen i Rind sogn i 1787. Det var først omkring 1850 at faderens  

efternavn begyndte at følge børnene. Anna Marias storebror Jacob hedder    

Jacob Pedersen, - altså Peders-søn.  

Ud over i Kirkebogen finder vi hende i folketællingen for området fra 1834.            

Folketællinger var det system der blev brugt til at holde tal på Danmarks      

befolkning indtil 1968, hvor personnummeret (CPR-nummer) blev indført.  

21 
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Josefine Hede og Kasper Nissen har købt ”Det gule hus på bakken”,  
Kølkærvej 55, pr. 1. marts 2018. 

Kasper kommer fra Stevelt ved Haderslev, og  
Josefine er fra Højby på Sjælland.  
Josefine arbejder i HR afdelingen på Bestseller 
i Brande, og Kasper arbejder som ingeniør hos 
Brødbæk & Co i Vonge.  
Josefines interesser er at gå i køkkenet, at  
løbe ture, og være sammen med venner og  
familie.  Kasper har landmandsblod i årerne, 
og går gerne i værkstedet. Derudover ser, og  
spiller han håndbold. 
”Vi ”opdagede” huset i TV2 programmet 
”3xbeliggenhed”, hvor vi deltog. Vi fandt  
hurtigt ud af, at Kølkær var en lille hyggelig 
by.  Da vi lige er flyttet hertil kender vi ingen 
herfra endnu, og vi glæder os til at deltage i 
arrangementer i Kølkær.”  

Camilla Nybo og Palle Nygård har købt huset på Søbysøvej 2,  

pr. 1. november 2017. 

Camilla kommer fra Herning og Palle er op-

vokset i Kølkær.  

Palle er i lære som Tømrer, og Camilla  

arbejder som Pædagog Vikar i Kløverhuset, 

Kølkær. I fritiden knokler de selvfølgelig i hus 

og have, men Palle er også meget glad for 

motorcykel. Camilla er spejder, så udendørs 

liv betyder meget.  

 ”Da Palle er her fra byen, var vi på hjemme-

bane, og slog til da muligheden for at købe 

huset med de mange muligheder dukkede op. 

Vi glæder os til at få vores dejlige kælegris 

Thjulle hjem, når vi har fået gjort klar i haven. 

Vi kender en del her i byen, især Palle. Vi har 

indtil nu deltaget i flere arrangementer, fx. 

Sankt Hans, MC-træf og byfesten.” 



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

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

Gudstjenester i Kølkær  
 
 
Juni 2018: 

3. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

10. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

24. juni:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

 

 

Juli 2018: 

1. juli:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

8. juli:  8.30 v. Jens Moesgaard Nielsen 

15. juli:  8.30 v. Bo Knudsen 

29. juli:  8.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

 

 

August 2018: 

5. aug.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

12. aug.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

26. aug.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

30. aug.:  Solnedgangsgudstjeneste ved Søby Sø 
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Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

16/6 
Borgerforeningen og 
Søby Beboerforening 

Morgenvandring 
”Tæt på solen” 

Mosegården  
(se s. 20) 07.15 

23/6 Fælles arrangement Sankt Hans Ved Rådhuset 19.00 

5-9/6 
 

Idrætsforeningen 
 

Byfest 
 

Se program 
(s. 10-16)  

5/6 Idrætsforeningen Fællesspisning Kølkær Hallen 17.30 

6/6 Kølkær Kirke Koncert Kølkær Kirke 19.00 

9/6 Idrætsforeningen Festaften Telt v. byfest 19.00 

19/8 
 

Hedelandsgruppen 
 

Udflugt 
 

Kølkær Hallen 
(se s. 20) 

13.00 
 

30/8 
 

Kølkær Kirke 
 

Solnedgangs 
gudstjeneste 

Søby Sø 
 

19.00 
 

 
Så starter præmiewhisten i Whist-klubben igen op til en ny sæson i  

Kølkær Idræts– og Kulturcenter  
 

Tirsdage kl. 19.00  
fra 4. september 2018. 

 
Vi spiller i Idrætscentrets cafeteria hver tirsdag og afslutter sæsonen sidst i april 
2019. 
 
Alle er velkomne til at møde op, også selvom man ikke er en øvet whistspiller 
(nybegyndere), idet formålet er, at vi får nogle hyggelige timer sammen. 
 
Kortspillet er både for herrer og damer - i efteråret var der som regel 2 damer med 
hver gang. Der spilles almindelig whist med Grand, solo-nolo, pas m.v. 
 
Der spilles 2 runder á 24 spil hver aften og i pausen byder foreningen på en kop 
kaffe og en bid brød. 
Kontakt endelig medlemmerne i Whistklubben for yderligere oplysninger eller  kon-
takt formanden, Tom, på mobil 40 62 45 04. 


