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når du får en ny nabo.

Borgerforeningen byder nye huskøbere
velkommen til Kølkær,
og medbringer nogle gaver fra byen.
Husk navn, adresse og gerne et tlf. nr.

Idéer og fotos kan sendes til
Henriette eller Anette
Næste deadline: 10.05.2019

Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening.
Forside:
Linda og René fra Min Købmand, Kølkær

TAK TIL LINDA
Min Købmand vil gerne sige tusind tak til dig, Linda, for din store indsats for butikken.
Det er ikke mindst takket være dig, at vi i dag har en dejlig og velfungerende butik.
Du har været med fra starten, da butikken åbnede i september 2013,
og har været med til at genrejse butikken.
Du har altid taget imod kunderne med en hilsen og et smil.
Du har nu valgt at gå på efterløn, og har overdraget ansvaret til René.
Min Købmand ønsker dig held og lykke fremover, og endnu engang:
TUSIND TAK FOR INDSATSEN!

VELKOMMEN TILBAGE
Min Købmand vil gerne byde Charlotte Lind Kristensen velkommen tilbage i
butikken 1. marts efter endt barselsorlov. Vi glæder os til at genoptage samarbejdet.

SYGDOM
Da Helle, skal opereres i hånden, vil Charlotte Skousbøl vikariere for Helle i
Den tid hun er sygemeldt. Held og lykke til Helle.

Søby Brunkulsmuseum klar til ny sæson

Tak for en helt forrygende sæson i 2018, hvor vi slutter med en ret imponerende
fremgang fra 15.800 gæster i 2017 til de nuværende 18.650. Det betyder, at 2018
slutter som det næstbedste eller bedste sæson siden museets åbning i 1977.
Vores første julestue blev en succes uden lige, for i løbet af weekenden dukkede så
mange som 468 gæster op.
Vi åbner igen mandag 1. april, men markerer sæsonens åbning lørdag 6. april.
Her holder vi blandt meget andet fernisering på den imponerende samling fra
Evald Eybye med modeller af lastbiler og maskiner fra brunkulstiden.

Arrangementer i sæsonen:

Lørdag 6. april 10.00 fernisering af udstilling, start af gravemaskine med mere.
Søndag 5. maj 9.30 og 13.00 åben cykeltur (mountainbike).
Lørdag 15. juni 13.30 Vennetræf med ”Kun for sjov”.
Fredag 12. og 26. juli 10.00 rundvisning og bustur. Tilmelding.
Lørdag 13. og 27. juli 10.00 og 13.00 åben rundvisning.
Lørdag 3. august 14.00 musik med Videbæk Harmonikaklub.
12.-20. oktober aktiviteter i efterårsferien.
7. og 8. december 10-17 julestue.
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Så er madklubben i gang igen efter juleferien.
Den 6. februar samlede vi ca. 35 personer til spisning og hvor var det dejligt at
se Jer alle – både gengangerne og de nye ansigter.
Menuen var mørbradgryde med kartoffelmos med salat efterfulgt af en kop
kaffe med småkager – ja det er utroligt, hvad man kan få for 35 kr. ☺

Vi vil jo også gerne se vores nye naboer til fællesspisning, men det kan
måske være svært at finde vores lokaler, hvis man ikke er stedkendt i byen.
Vi holder til i køkkenet på skolen.
For at komme derned, skal I gå ind i skolegården, hen
til trappenedgangen og gå til venstre hen til døren.
Hvis I kigger ind ad vinduerne på højre side, kan I se
Madklubben i fuld sving med aftensmaden.
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Ud over vores fællesspisninger, kan I opleve at Madklubben laver mad til
diverse arrangementer i byen. Senest sørgede vi for maden til Kølkær
Folkemøde i november måned og vi har flere gange lavet maden til
fællesspisning om tirsdagen i byfestugen.
I øjeblikket pusler Kulturgruppen lidt med nogle tanker om et arrangement i
foråret, hvor Madklubben måske skal sørge for maden.
Vi vil allerede nu gerne reklamere for vores grillaften i maj måned (se
nærmere på næste side). I år har vi valgt, som et forsøg, at lægge den en
fredag aften. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften med lækker mad og
god stemning.
Madklubben giver dessert og en enkelt øl/vand eller et glas vin til maden.
Derudover medbringer man selv drikkevarer, samt service.
Hvis vejret er godt sidder vi på Rådhuspladsen og spiser og ellers kan vi sidde
i tørvejr i skolegården.

Hold øje med den endelige invitation hos Min Købmand og Facebooksiderne
”Kølkær” og ”Det sker i Kølkær”.
Vi håber på at rigtig mange - i alle aldre har lyst til at deltage denne aften.
Mange hilsner fra

Madklubben
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Til næste års konfirmander og forældre (2019/2020)!
Der inviteres hermed til konfirmandindskrivning for skoleåret 2019/2020 og
gudstjeneste torsdag den 6. juni 2019 kl. 17.00 i Kølkær Kirke.
Efterfølgende er der lidt aftensmad i præsteboligens konfirmandstue, hvor jeg vil
give information om forløbet, og I kan få stillet spørgsmål.

Konfirmationsforberedelsen foregår i konfirmandstuen hver
onsdag kl. 14.15 - 15.45
og der vil blive sørget for transport fra Lind Skole.
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På grund af persondataloven kan jeg ikke længere sende en invitation ud til alle
fra den nuværende 6.-klasse på Kølkær skole, men der vil blive sendt et brev til
alle fra årgang 2006, som er medlem af folkekirken.
Er der andre, der skal konfirmeres i 2020, skal I naturligvis blot give mig besked
og deltage den 6. juni.
I må meget gerne melde tilbage enten pr. telefon eller på mail, om jeres barn
skal konfirmeres i 2020, og om I har mulighed for at deltage i
konfirmandindskrivningen den 6. juni.

Med venlig hilsen
Poul Nygaard Kristensen
Tlf.: 40387352
Mail: pnk@km.dk

Himmelske Dage på Heden
I Kristi Himmelfartsferien løber Himmelske Dage på Heden, som hele
Viborg stift er med til at arrangere, af stablen i Herning.

Det er et kirkeligt event, som rummer et væld af anderledes gudstjenester
og samtaler om tro, men også debatter om FN’s 17 verdensmål,
pilgrimsvandringer og andre tilbud af mere eksistentiel karakter.
Temaet for Himmelske Dage på Heden er ”Gå Med…”, og inviterer os til samtale og medvandring om livets store spørgsmål og om samfundets
udfordringer lokalt og globalt.
Højdepunkterne på Himmelske Dage på Heden er:
Torsdag 30/5 kl. 14.00:
Fredag 31/5 kl. 22.00:
Lørdag 1/6 kl. 20.00:
Søndag 2/6 kl. 10.00:

Åbningsgudstjeneste på Torvet
U2-gudstjeneste med Die Herren på Torvet
Det himmelske Show i Boxen
Afslutningsgudstjeneste i skulpturparken i Birk

Se mere på:
himmelskedage.dk
og husk tilmelding, hvor det er
nødvendigt!
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Kalender for de kirkelige foreninger

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission (mødes i missionshuset)
12/3 2019:
Kl. 19.30

Møde v. Børge Jørgensen, Åbne Døre, i Lind Kirkecenter
Emne: Forfulgte kristne

16/3 2019:
9.30 - ca.15.30

Inspirationsdag v. Finn Andersen, Børkop
Emne: Hvem tror vi på?
Pris for hele dagen: 150 kr.

11/4 2019:
Kl. 19.00

Påskekoncert i Kølkær Kirke v. Tina Lynderup
Efterfølgende kaffe i missionshuset

16/5 2019:
Kl. 19.30

Varme hveder hos Ruth Brik Kristensen

KFUM og K’s voksenforum (mødes i hjemmene)
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8/3 2019:
Kl. 19.30

Temaaften hos Ulla og Kristian Moesgaard

5/4 2019:
Kl. 19.30

Planlægningsaften hos Nina og Thorkild Moesgaard

16/5 2019:
Kl. 19.30

Varme hveder hos Ruth Brik Kristensen

Bibelkredsen (mødes i hjemmene)
28/3 kl. 19.30:

Hos Anette og Flemming Andersen

25/4 kl. 19.30:

Hos Nina og Thorkild Moesgaard

23/5 kl. 19.30:

Hos Jytte og Henning Nielsen

KFUM og K’s børneklub ”Rødderne”
Rødderne mødes hver torsdag kl. 18.30 - 20.00 i Missionshuset.
Vi leger, spiller, hygger og hører om Gud og Jesus.
Det er for børn fra 5 år til 2. klasse.

Tak for en god og velbesøgt jul!
December var naturligvis fyldt med forskellige gudstjenester og arrangementer
i kirken for alle aldre.
Der var julekoncert, gudstjeneste for Kløverhuset og Kølkær Skole og meget
mere. Der var i alt over 700 deltagere ved de forskellige arrangementer.
Selvfølgelig var der gengangere iblandt, men det er næsten lige så mange,
som der er indbyggere i sognet.
Det er flot, og vi, der er ansat ved kirken, vil sige en stor tak til alle, der var
med til at gøre julen festlig i vores lokale kirke!

Navne i Kølkær
November 2018 - Januar 2019
Døbte:
Ingen
Vielser/velsignelser:
Ingen

Dødsfald/begravelser:
Andrea Nielsen
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kfsgihaandbold@gmail.com

Håndboldforeningen starter ud med nye tiltag.
Vi vælger sjov bevægelse i hverdagene
og ingen udekampe.

Mandage kl. 17.30-19.00:
20,- pr. gang pr. person
0. – 3. klasse
Der skal leges/spilles med forskellige bolde. Børnene introduceres til
alle slags bolde; tennisbolde, fjerbolde, små og store bolde. Forskellige
måder at spille på og fantasien skal flittig bruges. Det bliver sjov
bevægelse på det individuelle niveau.
Onsdage kl. 17.00 – 18.00:
20,- pr. gang pr. person
10 Voksne 25+.
Her er der mulighed for at spille floorball, basket, volleyball eller hvad
ønskerne er.
Torsdage kl. 15.30 – 17.00:
20,- pr. gang pr. person
3. – 6. klasse.
Dette bliver også sjov bevægelse på individuelle niveau. Der bliver
skiftet mellem håndbold, basketball og hvad der ellers er af ønsker.
Sidste lørdag i måneden kl. 9 – 10:
20,- pr. gang pr. barn
Mor/far barn boldleg.
Her skal fantasien bruges på alle niveau for både forældre og børn.

Der kan betales kontant eller med Mobilepay
Der er behov for at vide hvor mange der kommer hver gang.
Tilmelding på:
mail: kfsighaanbold@gmail.com
eller Facebook: KF håndbold
Opstart i uge 8, så kom frisk, vi glæder os.
For mere information skriv en mail til klubben.

Generalforsamling
i
Kølkær & Omegns Borgerforening
d. 4 April 2019
Kl. 19.30
I Kølkær Idræts- og Kulturcenter
Alle i Kølkær inviteres til generalforsamling
i den lokale borgerforening
- det er dog kun medlemmer der har stemmeret.
Kom og hør om, hvad vi har haft gang i, i byen synligt såvel
som hvad der foregår ”bag kulisserne”.
Få mulighed for indflydelse, har du en ide, en mening eller
spørgsmål - så er det her stedet.
Jo flere vi er, jo bedre - det er jo VORES by ☺
Dagsorden iflg. Vedtægter
Af hensyn til køkkenet, vil der blive tilmelding ved ”Min Købmand”
fra d. 25 marts til d. 1 april eller
på mail til anettepoulsen@hotmail.com

Vi ses - venlig hilsen

Bestyrelsen
Anette, Solvej, Martin, Kurt & Randi
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Hej Alle!

Søndag 31. marts 2019
skal vi igen gøre rent i og omkring Kølkær.
Det er dagen for den årlige landsdækkende affaldsindsamling, i samarbejde
med Danmarks Naturfredningsforening.
Vi mødes kl. 10:00 på Torvet.
Her uddelegerer vi opgaverne, og der er udlevering af sække.
Det er en god idé at medbringe sækkevogn, trækvogn,
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eller cykeltrailer, da sækkene desværre meget hurtigt bliver tunge at bære
på. Medbring også arbejdshandsker

og evt. gribetang.

Bagefter mødes vi igen og sorterer/registrerer det indsamlede skrald.
Derefter skal vi have lidt mad og drikke på Torvet, som tak for veludført
samfundstjeneste!
Vi er færdige ca. 12:30

Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening

Opfølgning på Kølkær Folkemøde 2018
Torsdag d. 22. november 2018, blev der afholdt et meget vellykket
Folkemøde i Kølkær.
De deltagende foreninger fra byen der stod bag folkemødet, modtog masser
af gode ideer og inspiration til videre arbejde for byens udvikling:

”Kølkær 2025”

Og hvad blev der så af de fine ideer?
Kølkær og Omegns Borgerforening har nu fået etableret en ny konstellation,
Kølkær Byudviklingsgruppe.
Gruppen består af 6 driftige folk, med hver deres kompetencer og
interesseområder.
De har allerede holdt flere møder, og er nu ved at kunne formulere formål og
arbejdsområder i gruppen.
Det tager tid at forventningsafstemme, og fordele opgaver efter interesse og
prioritering.
Nogle af de mange ideer til borgerforeningen kan ses nedenfor.
Hvordan hele byen kan følge med i hvordan det går med det videre arbejde,
fra idé til handling/resultat, er ikke besluttet, men det må vi finde ud af.
Borgerforeningen/Udviklingsgruppen har nogle idéer til dette - så hold godt
øje med Kølkær Bladet/kalenderen for byen ☺
Mange hilsener fra
Kølkær & Omegns Borgerforening
Randi S. – formand og Anette P. næstformand
*****************************************************
Hundeskov i Kølkærs nærområde
Kort over gå og cykelruter i og omkring Kølkær
Generel forskønnelse af byen
Fokus på byggegrunde/priser
Fokus på at få flere tilflyttere
Flere lejeboliger til unge og ældre
Ny Landsby APP
Fortove i Kølkær
Handlingsplan
Søgning af midler fra div. fonde og ordninger
Legeområde på Torvet
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Vi er de nye på Hedegårdvej:
Daniel, Teresa og Axl, vores søn.
Vi har boet godt 10 år i Bording,
hvor vi havde en drøm om et hus
på landet med højt til himlen.
Vi fandt huset på intet mindre
end boligsiden, og så var vi
solgt.
Vi er glade for udelivet, derfor
var vi ikke i tvivl, da vi så huset
første gang.
Daniel er tømrer og Teresa
arbejder i Vestjylland.
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Vi hedder Steven og Kamilla Meyhoff og
har tvillingerne, Storm og August,
på 3 år (4 år d. 11. marts 2019)
Vi har d. 1/8 2018 købt hus på landet,
Nørlundvej 58.
Vi fik øje på Kølkær ved et tilfælde.
Vi så "til salg" skiltet ude ved vejen.
Vi er flyttet her til fra Isenvad.
Steven arbejder på Otm Avistryk i Ikast.
Kamilla er Socialpædagog på Bytoften i
Tjørring.
Steven interesserer sig for mekanik og
byggeprojekter. Han har en motorcykel
og roder lidt med biler.
Vi har enkelte bekendte her i byen, og vi
glæder os til at komme til
fastelavnsfest i hallen med ungerne.

Gudstjenester i Kølkær
Marts 2019:
3. marts:

10.30 v. Svend Erik Søgaard

10. marts:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

24. marts:

10.30 v. Svend Erik Søgaard

31. marts:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

April 2019:
14. april:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

18. april (skærtorsdag): 17.00 v. Poul Nygaard Kristensen
19. april (langfredag):

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

21. april (Påskedag):

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

28. april:

10.30 v. Bo Knudsen
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Maj 2019:

5. maj:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

17. maj (St. bededag):

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

19. maj (konfirmation):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

26. maj:

10.30 v. Bo Knudsen

30. maj (Kr. himmelfart): Torvet i Herning kl. 14.00
Juni 2019:
2. juni:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

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

1/3

Fælles arrangement

Fastelavn

Kølkær Hallen

16 - 19

16/3

Idrætsforeningen

Gymnastikopvisning

Kølkær Hallen

13 - 16

31/3

Borgerforeningen

Affaldsindsamling

Torvet

10 - 12.30

4/4

Borgerforeningen

Generalforsamling

Kølkær Hallen

19.30

6/4

Søby Brunkulsmuseum

Fernisering

V. museet

10.00

2/5

Hedelandsgruppen

Årsmøde

Info kommer

30/5
- 2/6

Viborg stift

Himmelske dage
på Heden

Se opslag på
side 7

6/6

Kølkær Kirke

Konfirmandindskrivning

Kølkær Kirke

16. marts 2019
Kl. 13.00 - 16.00
i Kølkær Idrætscenter

Hedelandsgruppen inviterer til Årsmøde
Torsdag d. 2. maj kl. 19.00
Se opslag ved Min Købmand senere.

17.00

