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Hedelandsgruppens Årsmøde.
Torsdag d. 3. maj kl. 19.00
afholdes årsmøde i Kølkær Hallen.
Vi får også besøg af Egon Nielsen
(Egon Købmand), der vil fortælle
om tiden i Kølkær.
Alle er meget velkommen.

Idéer og fotos kan sendes til
Henriette eller Anette
Næste deadline: 11.05.2018

Vel mødt!
Forside-billede:
Tante Andante optræder til fastelavnsfesten.

Så starter præmiewhisten i Whist-klubben igen op til en ny sæson i
Kølkær Idræts og Kulturcenter
Tirsdage kl. 19.00 fra 2. januar 2018.
Vi spiller i Idrætscentrets cafeteria hver tirsdag og afslutter sæsonen sidst i april.
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 à 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
kontakt formanden Tom på mobil 40 62 45 04.

Min Købmand – ET PAR VIGTIGE DATOER
Foreningen bag Min Købmand – Vores Købmand
afholder den årlige
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 18. APRIL kl. 19.30
i Kølkær Idrætscenter
Foreningen er vært ved kaffebord og snitter.
Alle er hjertelig velkomne, men kun anpartshavere har stemmeret.
Vi følger endvidere op på traditionen med at afholde
FORÅRSMARKED i maj måned.
Det plejer at være dagen før mors dag, men grundet helligdage
afholdes det en uge før. Det sker så
LØRDAG DEN 5. MAJ kl. 10.00 - 13.00
på p-pladsen ved Min Købmand
Der vil være gratis morgenkaffe, salg af planter og der er også
mulighed for gratis at opstille en bod med salg af egne varer
(dog ikke planter)
Sæt kryds i kalenderen ved disse to arrangementer
– og mød talstærkt op!
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Kølkær og Omegns Borgerforening
afholder generalforsamling
i Kølkær Kultur og Idrætscenter,
tirsdag d. 10. april kl. 19.30 i mødelokale.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.
Af hensyn til Køkkenet, vil der blive tilmelding ved
Min Købmand fra 26. marts - 3. april.
Venlig hilsen Bestyrelsen

NYT NYT NYT
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Køb Kaffe/Kakao ved Min Købmand
I et forsøg på at hjælpe vores dejlige Købmandsbutik, har Kølkær og Omegns
Borgerforening stillet en kaffe automat til rådighed i caféen.
Der er flere valgmuligheder, og både kaffen og den varme kakao smager dejligt.
Det koster kun 8 kr. pr. kop.
Betal ved kassen
og få udleveret et krus.
Påfyld selv i Caféen.
Også To Go.

Kølkær Borgerforening, Menighedsrådet, Idrætsforeningen og Kløverhuset
inviterede endnu engang til et brag af en Fastelavnsfest i Kølkær.
Ca. 200 mødte frem. Flot udklædte børn, men også voksne kom udklædte, for
der var jo også tøndeslagning for dem til
sidst…
I år var det
Tante Andante
der lavede festlig
underholdning,
med sang og lege.

Aftensmaden blev spist med
stort velbehag, og bestod i år
af kylling i karry med ris og
gulerodssalat.

5

Vi, arrangørerne, takker alle frivillige der gav en
hjælpende hånd, både med forberedelserne, under
festen, og ved oprydningen bagefter.

Tusind tak allesammen.

Folkekirkens Familiestøtte
Kølkær Sogn er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af
Folkekirkens Familiestøtte.
Det betyder, at familier i Kølkær har mulighed for at benytte sig af
Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.
Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af
forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte
forældrene i at skabe trivsel for børnene.
Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og
afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte.
Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe
trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:
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Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og
støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem.
Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring
om opdragelse eller andre udfordringer.
Kurser til forældre:
Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre:

PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre
samlivet
Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet
KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på
deres fælles børn
Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os,
eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt
lokal koordinator Lene Frølund Rasmussen
Tlf.: 23 82 78 73
E-mail: lfr@km.dk
Se mere på: www.folkekirkensfamiliestotte.dk
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Temadag: Når livet er svært

Påskemåltid

Lørdag den 10. marts inviterer
menighedsrådet og Indre Mission til
temadag under overskriften:
”Når livet er svært - hvad giver håb
og glæde?” ved Solveig Rosenkvist.

Skærtorsdag, 29.marts, vil
gudstjenesten bestå af et jødisk
påskemåltid.
Vi vil blive placeret omkring et bord,
hvor vi går igennem elementerne i
den jødiske påske og spiser
påskemåltid sammen.

Tid og sted:
10/3 kl. 9.30-15.30
i Kølkær Hallen.
Se mere info om tilmelding på opslag
i byen.
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Konfirmation
I år er der 8 unge mennesker, som
skal konfirmeres i Kølkær kirke.
Det foregår
søndag d. 29. april kl. 10.00.
Telegrammer og andre hilsner kan i
den forbindelse lægges i skolens
aula, som vil være åben fra
morgenen af.

Denne gudstjeneste er kl. 17.00 og
varer ca. 2 timer alt i alt.
Kom med til en anderledes påske!

Friluftsgudstjeneste
Traditionen tro vil der være
friluftsgudstjeneste i
præstegårdshaven
2. pinsedag kl. 10.30
Med harmonikamusik, hygge og
forhåbentlig godt vejr.
Efterfølgende spiser vi frokost
sammen og nyder vejret!

Navne (December 2017 - Februar 2018)
Døbte:

Dødsfald/begravelser:

Sigurd Palm Bastiansen

Peter Kristian Pedersen

Sørine Anine Lemberg Lund Andersen

Peder Blaabjerg Nikolajsen

Vielser/velsignelser:

Tamara Chyzh

Ingen

Tag med til Bornholm!
I efteråret arrangerer Kølkær kirke en sognerejse til Bornholm.
Det er Malene og Poul Nygaard Kristensen, der vil guide os rundt på
Solskinsøen, vise dens unikke natur frem.
Vi skal til Hammershus og til Gudhjem, råbe ”Hvad drikker Møller” i Ekkodalen
og mærke det hvide sand mellem tæerne ved Dueodde.
Der vil være noget til naturelskeren og til den, der kan lide at gå i de lokale
butikker.
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13.-14. februar var der håndboldskole for U6-U10 børn.
Der var 12 børn tilmeldt og vi havde nogle skønne dage med overnatning.
Der var især fokus på teknisk forsvar og skud på mål.
U10 fik også undervisning af Kim Kristoffersen, som de var vilde med.
Vi fik sponsorhjælp fra:

Min Købmand, Kølkær
DagliBrugsen, Arnborg
Rema 1000, Lind
slikhytten.dk
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Børnehåndbold fitness
Børnehåndbold fitness, for de 8-12-årige, er nu startet op og der er
stadig plads til flere på holdet.
Vi træner hver
mandag kl. 18.00 - 19.00 i Kølkær Hallen
En sæson koster 200,(Vi holder ferie i skolens ferieperioder)

Madcafé
Hver 2. måned afholder K/F Håndbold forening madcafé I Kølkær Hallens kantine.
Menuen varierer fra gang til gang men prisen er altid fast:

Voksne: 50,Børn (1-12 år): 25,Billetter købes ved Min Købmand
Alle indtægter går ubeskåret til håndboldforeningens arbejde med U5-U12 børn.
Datoer i 2018:
7. marts (special event) - 2. maj - 5. september - 7. november
EN HILSEN FRA U14 & U15
Vores U14/U15 fodboldhold har fået mulighed for at deltage i Limone Cup,
som er en fodboldturnering, der afholdes i Italien i uge 42.
Derfor er vi lige nu i gang med at samle ind / tjene penge til turen.
Vi vil gerne tjene penge for at gøre turen billigere, samt måske få noget
fodboldtøj til turen.
I efteråret 2017 solgte vi skrabelodder til fordel for Diabetesforeningen.
I de kommende måneder vil I finde os på Maj marked i Kølkær og Søby Marked, hvor vi vil sælge ”lopper” for at tjene penge – så kom endelig forbi og gør
en god handel og støt vores fodboldhold.
Torsdag den 5. april inviterer vi til foredrag med rekvisitør Magnus Magnusson, som blandt andet har arbejdet på Matador, Olsen-Banden og Huset på
Christianshavn.
Vi har også tilbudt snerydning i Kølkær/Arnborg her efter nytår – dette har ikke
givet det helt store, da vinteren ikke byder på de store mængder sne J
Håndboldklubben har også valgt at støtte os – så overskuddet fra deres
madaften den 7. marts går til turen.
Ligeledes har nogle af vore familiemedlemmer valgt at give et tilskud – her er
det vigtigt lige at nævne, at man ikke betaler til en bestemt person, alle beløb
bliver fordelt ligeligt imellem alle spillerne.
Måske vi finder på flere tiltag i løbet af året. I hvert fald håber vi, at I vil tage
godt imod os, når I møder os på vores vej for at gøre turen lidt billigere.
Med venlig hilsen
Spillerne på U14/U15 i KFA Fodbold
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Igennem de sidste par måneder har vi deltaget i 4 små turneringer i landsdelen.
Det er blevet til rigtig mange flotte resultater for holdet og stor
udvikling for holdet siden vi startede.
Til den nye udendørs sæson vil der blive arbejdet mere intensivt på
spilforståelse og bold teknik.
Så vi håber på stor opbakning og måske nogle nye spillere til holdet.
Der er planlagt flere turneringer holdet skal deltage i.
Der vil efter planen være fælles opstart søndag d. 18/3 kl 10.
Men der vil komme mere info her om på vores Facebook side.
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Fitness
Til vores åbent hus havde vi en stor opbakning med mange fremmødte både til
indmeldelse og til en lille snak. Foreningen er oppe på det højeste medlems
antal siden den blev stiftet. Tak for støtten.

General forsamling forløb som planlagt og med enorm stor opbakning. Mange
tak for det fremmøde til alle deltagere. Tak for hjælpen til de afgående
bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye.
Vi glæder os til endnu et super år i fitness afdelingen.
Bestyrelsen er som følger :
Formand : Helge Jacobsen-Flø
Næst formand : Gitte Witt
Kassere : Jesper Schelander
Sekretær : Martin Brocelius
Suppleant : Bruno Sørensen

KFA Fodbold U14 og U15 vil gerne invitere til

FOREDRAG
med

Rekvisitør Magnus Magnusson

som vil fortælle lidt om sin tid bag kulisserne på Matador

(og mon ikke der også kommer lidt sjove historier fra
Olsen-Banden og Huset på Christianshavn, hvor han også
har haft en finger med i spillet)
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Torsdag den 5. april kl. 19.00
på Kølkær Skole
Bagefter vil der være en kop kaffe og et stykke kage.
Pris: 50,- for voksne / 25,- for børn under 12 år
Billetterne købes hos Min Købmand Kølkær eller
DagliBrugsen Arnborg
inden onsdag den 28. marts

Overskuddet går ubeskåret til fodboldholdets tur til Limone
Cup i Italien til efteråret.

Kim Birkelund købte Kølkær Hovedgade 78, 15. september 2017.

Kim er født og opvokset i Ikast, og er
arbejdsleder på aftenhold hos Dansk
Overflade Teknik (DOT).
”Det var meget naturligt at søge mod Kølkær,
da jeg har arbejdet i Fasterholt i 16 år. Byen
tiltalte mig ved prislejet på huse, og så var det
en stor fordel med en købmand.
Jeg har flere kollegaer i Kølkær, så nogle
kender jeg da her.
I fritiden griller jeg meget, og så bruger jeg en
del tid på øl/vin og mjødbrygning. Jeg nyder
gerne mit hjemmebryg med en god rom eller
whisky.
Så groft sagt, alt der er lækkert for mund og mave har min interesse :-)
Jeg deltog i spisning ved Kulturfesten i september, den 2. dag jeg boede her.
Jeg medbragte smagsprøver på 2 slags mjød”.
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Rebekka Kristine Grønbæk Pedersen (33år),
har købt hus på Lyngvej 15, d. 1/4 2017
Hun er født og opvokset i Vildbjerg, men har boet i
Herning.
Hun bliver færdiguddannet pædagog til
sommer, og glæder sig til fast arbejde. Har de
sidste 3 år haft vikar job på Marienlund i Ikast og
været Timepige i Name it i Herning Centret, hvor
hun har arbejdet som salgsassistent før pædagoguddannelsen.
Rebekka har før været aktiv med volley og
badminton. Nu er det kreative indretningsprojekter, og haveindretning der bruges tid på.
Elsker også at have det sjovt med venner og
familie, og bruger også tid med hendes dejlige
hund Berta som flyttede ind i august 2017.
”Det var ret tilfældigt, at jeg købte hus i Kølkær, men der var jo et økonomisk
loft, der kunne gøre det lidt udfordrende på den beliggenhed jeg havde håbet.
Jeg fik meget mere hus for pengene udenfor Hernings bygrænser. Har nu
erfaret, at når man først er bag sine egne 4 vægge, så er det bare ”hjem”,
uanset hvor det er...
Jeg har en kusine der har boet her i over 10 år, men kender ellers ikke så
mange endnu. Jeg har ikke deltaget i arrangementer endnu, men håber på at
der bliver mere tid til at udforske de mange muligheder her.
Jeg synes det er fedt, at der er nogle der tager initiativ til så mange forskellige
ting.”

Gudstjenester i Kølkær
Marts 2018:
8. mar.:

17.00: Hverdagsgudstjeneste med Rødderne

11. mar.:

10.30 v. PNK

18. mar.:

10.30 v. PNK

25. mar.:

10.30 v. PNK (Palmesøndag)

29. mar.:

17.00 v. PNK (Skærtorsdag)

30. mar.:

10.30 v. PNK (Langfredag)

April 2018:
1. apr.:

10.30 v. PNK (Påskedag)

8. apr.:

10.30 v. Bo Knudsen

12. apr.:

17.00: Hverdagsgudstjeneste v. Morten Meiner

22. apr.:

10.30 v. PNK

27. apr.:

10.30 v. PNK (St. bededag)

29. apr.:

10.00 v. PNK (Konfirmation)
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Maj 2018:
6. maj:

10.30 v. Jens Moesgaard Nielsen

10. maj:

10.30 v. PNK (Kr. Himmelfart)

20. maj:

10.30 v. PNK (Pinsedag)

21. maj:

10.30 v. PNK (2. Pinsedag)

27. maj:

10.30 v. PNK

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

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

Dato

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

7/3

K/F Håndbold

Madcafé

Kølkær Hallen

17.00

17/3

Idrætsforeningen

Gymnastikopvisning

Kølkær Hallen

13.00

21/3

Madklubben

Fællesspisning

Kølkær Skole

18.00

5/4

KFA U14 & U15

Foredrag

Kølkær Skole

19.00

10/4

Borgerforeningen

Generalforsamling

Kølkær Hallen

19.30

18/4

Min Købmand

Generalforsamling

Kølkær Hallen

19.30

29/4

Kølkær Kirke

Konfirmation

Kølkær Kirke

10.00

2/5

K/F Håndbold

Madcafé

Kølkær Hallen

17.00

3/5

Hedelandsgruppen

Årsmøde/foredrag

Kølkær Hallen

19.00

5/5

Min Købmand

Maj Marked

P-pladsen

10-14

16/5

Madklubben

Fællesspisning

Kølkær Skole

18.00

Lørdag d. 17. marts 2018 kl. 13.00
afholdes den årlige gymnastikopvisning i Kølkær Hallen.
Sæt allerede nu KRYDS I KALENDEREN
og kom og se alle vores dygtige hold
vise hvad de har lært i denne sæson.
Amerikansk lotteri
med flotte præmier
Det vil være muligt at købe
drikkelse og mad i cafeteriet

