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Diamantbryllup i Kølkær

Ingrid og Finn Thorsted fejrede diamantbryllup den 26. december 2020.
Læs interview i bladet side 6.

Update fra Borgerforeningen
Projekter forår 2021

Borgerforeningen har søgt nogle penge ved Landsdistriktspuljen til at opføre to shelters, og har fået bevilliget pengene.
Shelterpladsen vil komme til at ligge i området nær børnehaven, SFO, skolen og
åen, der hvor der allerede er en sti, der bliver slået. Denne fører ned til en dejlig
grøn plet.
Der vil blive opført to shelters;
en toetagers, en almindelig og
en bålplads.
Vi ville selvfølgelig gerne have
haft en lokal leverandør.
Dette kunne dog ikke helt lade
sig gøre. Vi har valgt Rahbek
Furniture IVS til levering af de to
shelters, dog med lokalt input,
da træet bliver leveret af Herning savværk v/ Poul Erik Jensen.
Når shelterpladsen er færdig,
håber vi at alle vil have lyst til at
benytte den, både børnehave,
SFO, skolen, og resten af byen.
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Vi håber også at alle naturelskere og turister
som besøger vores by, cyklende eller gående, får have lyst til en overnatning på byens
shelterplads.
Vi stiler efter at kunne påbegynde projektet så
snart de sidste godkendelser er på plads.

De gamle byporte
Vi er ved at restaurere to af de gamle byporte, af hvad der var tilbage af alle
seks – dem vil vi sætte op ved ”Rundtenom” stien, for at tydeliggøre indgangen, samt kunne opsætte informationsmateriale så det ikke går i stykker.
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Pagoden Foodtruck kommer forbi Kølkær, ved Min Købmand.
Sæt X i kalenderen torsdag d. 2. juni.
Landsbyerne i Herning Syd får alle besøg af den
populære Pagoden Foodtruck, der laver lækre burgere med gode hjemmelavede råvarer. Der kommer
opslag med detaljer om bestilling og tider senere.
Det kommer bla. på Facebook ”Landsbyerne Herning Syd” og vi får det på Kølkærs side.

Besøgene giver 10 kr. pr. solgte burger til Landsbysamarbejdet Herning Syd
– og til deres arbejde med at etablere stisystem landsbyerne imellem.
Se mere om Pagoden på Facebook ”Pagoden Foodtruck” eller hjemmesiden
www.pagoden.dk

I Kølkær er vi en lille gruppe, der hver mandag aften i sommerhalvåret mødes
kl. 19.00 på Torvet, hvorfra vi enten cykler eller går en tur. Vi har flere gange i
sidste sæson kørt ud til et sted i området, hvorfra vi så har vandret en tur.
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Vi har således på flere måder kombineret motion og det, at vi kan lære hinanden og vores egn bedre at kende. Varighed et par timer inkl. en lille pause.
Alle er velkomne, det er bare om at møde op, og der skal ikke meldes afbud,
hvis man er forhindret i at deltage en mandag. Det koster ikke noget at være
med .
Vi starter op igen mandag d. 12. april. Vi overholder selvfølgelig alle coronakrav, og vi holder afstand under pausen.

60 år—så ved man et og andet
I ly af julen, hvor vi andre bekymrede os om, hvor mange vi måtte holde jul
med, om der kunne holdes julegudstjenester, var der på Lyngvej fokus på en
helt anden fejring. Der var kun et par stykker ud over familien, som vidste det
inden tiden, for der skulle ikke være det store hurlumhej omkring det—det var
tiden ikke til. Så i al stilfærdighed og med familien omkring sig,
fejrede Ingrid og Finn
Thorsted diamantbryllup den 26. december
2020.
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Tiden sammen har givet dem en datter, to
børnebørn og fem oldebørn, et stort sammenhold, og en masse gode
oplevelser med svæveflyvning, sejlads, rejser
til bl.a. Spanien, og en
tryg base i huset på
Lyngvej.

Det blev fejret med brunch og aftensmad fra Sdr. Omme Kro, med et stort familiefoto i gave (som kan anes på billedet), og med en hilsen og et tillykke fra
dronningen.
Alt i alt blev det en dag, præcis, som Ingrid og Finn havde ønsket på forhånd.
Og man kan jo ikke lade være med at spørge: Hvordan kan man lykkes med
at holde sammen i 60 år? ”Det er fordi, jeg er så nem!” siger Finn med et smil,
inden tonen bliver mere seriøs: ”Vi blev jo gift i en tid, hvor man ikke gik fra
hinanden efter 5 år. Men vi har nok aldrig ladet et skænderi fylde for meget—
så er det bedre at lade være med at tage konflikten.”
Ingrid tilføjer: ”Der har været gode dage og mindre gode dage, ligesom for alle
andre, men man er jo nødt til at indordne sig under hinanden, når der er noget, man er uenige om.”
Rådet er hermed givet videre! Og husk at sige tillykke, næste gang I møder
Ingrid og Finn, f.eks. på en af deres mange cykelture!
Interviewet af Poul Nygaard Kristensen

Præstens klumme
”Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig—spørg om, hvad du kan gøre
for dit land”.
Joe Bidens indsættelse som præsident i USA kommer desværre næppe til at
blive husket for talen, han holdt, da han overtog embedet i januar. Anderledes
var det i 1961, da John F. Kennedy blev præsident, hvor han sagde de måske
mest berømte ord, der er sagt i en indsættelsestale—ordene ovenfor. Vietnamkrigen rasede, man var bange for kommunisternes fremmarch og oprustning i øst, og nu var det tid til at stå sammen om demokratiet og friheden, og
enhver måtte gøre, hvad man kunne.
På mange måder står vi i en lignende situation i det meste af verden i dag, og
også her hos os, selvom truslen er en anden. Mod corona-pandemien og de
følger, den bærer med sig i fremtiden, er det også vigtigt, at vi spørger os selv,
hvad vi kan gøre. For et andet menneske, for vores by, vores land. Hvordan
kan vi møde den ensomme på afstand, hvordan kan vi hjælpe folk i karantæne med indkøb, osv. Heldigvis er mange af os gode til at gøre netop det, og
jeg synes næsten hver dag, jeg læser om folk, der er gået et ekstra skridt for
at komme nogen til hjælp i en svær tid.
Men sandheden er også, at det netop er, når vi giver af os selv og engagerer
os, at vores eget liv bliver meningsfuldt! Det er altså ikke kun i en krisetid som
nu, at det er godt at spørge sig selv, hvad man kan gøre, i stedet for at spørge, hvad man får ud af det. Hvad skaber størst glæde? Er det ikke, når man
engagerer sig i noget og ser det bære frugt? Det mente John F. Kennedy, og
det tror jeg også, at mange af os vil erfare i den tid, vi lever i nu.
Så derfor: Overvej, hvordan du kan være et lyspunkt for nogen i en svær tid,
og hvis muligheden pludselig byder sig, så tag den!
Af Poul Nygaard Kristensen
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Arrangementer, vi håber på!
Vi er i sandhed i en usikker tid, og gennem det sidste års tid har vi set det
ene arrangement efter det andet blive udskudt eller aflyst—ofte med kort varsel. Her på siden kan du derfor se de arrangementer og aktiviteter, vi håber
på at gennemføre, eller har flyttet for at kunne gennemføre dem senere.
Konfirmation

Minikonfirmander

Efter planen skulle konfirmationen
have været 2. maj, men da vi er usikre på, om det kan lade sig gøre at
holde konfirmation med mange i kirken og en god fest bagefter, har vi
valgt at udsætte det til 11. september kl. 10.00. Til den tid håber vi på,
at vaccinerne har gjort livet lettere for
os, så konfirmanderne kan få en god
dag.

Det lykkedes ikke at starte minikonfirmander op før jul for 4. klasse.
Det forsøger vi nu at starte op efter
Påske, torsdag den 8. april kl. 14.45
-16.00. Vi håber at se mange af jer
fra 4. klasse! Vi vil sende en invitation
ud via skolen, når det nærmer sig, at
vi skal starte op. Tilmelding sker til
præsten på pnk@km.dk eller tlf.
40387352.

Pizzagudstjenester

Guldkonfirmation

Vi vil gerne holde to pizza gudstjenester i løbet af foråret, hvor igen vi kan
sige hej til Bølle og høre historier fra
Bibelen. Hvorvidt det bliver i kirken
eller i hallen, kan vi først vide, når vi
er tæt på, da det kommer an på, hvad
restriktionerne er på det tidspunkt.
Datoerne er torsdag den 22. april og
10. juni kl. 17.00. Efter gudstjenesten er der gratis pizzaspisning og
godt samvær, som selvfølgelig er en
vigtig del af oplevelsen!

Sidste års 50-års konfirmationsjubilarer fik deres fejring aflyst, da forsamlingsforbuddet gjorde det umuligt at
samles. Vi håber derfor at kunne invitere til en forsinket guldkonfirmation
søndag den 9. maj. Dette års guldkonfirmander inviteres til Kristi himmelfartsdag, torsdag den 13. maj.
Der sendes invitation ud til begge
årgange med tilmeldingsinfo og et
program for dagen. Vi håber, at det
lykkes at fejre jer!
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Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission (mødes i missionshuset)
På grund af den usikre situation omkring Covid-19 er der endnu ikke lagt program for Indre Mission i foråret 2021.
KFUM & K’s voksenforum (mødes i hjemmene)
12/3 kl. 19.30: Planlægning hos Nina og Thorkild Moesgaard
29/4 kl. 19.30: Varme hveder hos Ulla og Kristian Moesgaard
28/5 kl. 19.30: Hos Ruth Brik Christensen

Bibelkredsen (mødes i hjemmene)
25/3 kl. 19.30: Hos Diana og Ib Hedegaard
22/4 kl. 19.30: Hos Nina og Thorkild Moesgaard
27/5 kl. 19.30: Hos Jytte og Henning Nielsen
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Navne i Kølkær

December 2020 - Februar 2021
Døbte:

Vielser/velsignelser:

Dødsfald/begravelser:

Amalie Pollas

Kølkær
2020 VAR ET FANTASTISK ÅR
FOR MIN KØBMAND I KØLKÆR!
Med en omsætning på lige knap 10 millioner, hvilket er en stigning på 16% i
forhold til 2019, og et overskud på 220.000 kr. efter skat har 2020 været det
bedste år i MIN KØBMAND I KØLKÆRS historie.
Der skal lyde en stor tak til både personale og kunder, det fantastiske resultat
er jeres fortjeneste.
En del af overskuddet har vi, som omtalt i december nummeret af Kølkær bladet, valgt at investere i nyt inventar og indretning af butikken. En del af det er
nu kommet på plads, og vi er stolte af resultatet, som I kan se på billederne
her:
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Kølkær
Det der er lavet indtil nu er:
•
•
•

Nye kølere til grønt, is og kød.
Vinafdelingen er flyttet ind i caféen.
Lysstofrørene er udskiftet.

Det der udestår er:
•
•

Kæden Min Købmand har besluttet at lave et ”facelift” med
bl.a. nyt logo i alle sine butikker, den idé går vi med på.
Der etableres nyt overvågningssystem.

I forbindelse med arbejdet med nyindretning af butikken skal der lyde en
stor tak til René og det øvrige personale og til alle de frivillige hjælpere.
Hold nu op hvor har I knoklet.
Vi håber fortsat, at det næste store projekt, med at få udskiftet de to store
frysere, kan gennemføres i løbet af i år.
Jan Søgaard Nielsen
Formand
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Her i vinter har koret ikke kunne samles til tirsdags øveaftener på skolen.
Også vores traditionsrige julekoncert blev, som så meget andet i 2020, aflyst
med kort varsel.
Koret håber at kunne starte på op i august, og forhåbentlig synge koncerter i
december.
Øveaftnerne bliver som vanlig på Kølkær skoles bibliotek fra kl. 19.00 – vi
øver til kl. 20.30,
og afslutter aftenen med en halv times kaffe/brød, hyggelig snak og et par
sange fra højskolesangbogen.
Koret er et firestemmigt kor Sopran – Alt – Tenor – Bas, vi synger mest på
dansk, med enkelte undtagelser - og lidt lettere klassisk.
Vi er ca. 25 i koret, men har plads til fire til fem stemmer mere.
Koret ledes af den superdygtige og humørspredende korleder
Beata Tobijanska.
Har du lyst til at synge i kor, er du velkommen til at kontakte Birgit på mobil
22175846 eller Rigmor på mobil 20445012.
Så vil vi formidle kontakt og aftale en lille uformel stemmeprøve hos Beata.
Mange hilser Birgit og Rigmor.

Familien Christensen
Kasper Iversen Christensen, Louise Lenette Iversen Christensen, Mikkel Kjeldsen Christensen og Maja Madeline Christensen. Vi har købt Søbylundvej 9 d. 1/9
-2020.
Oprindeligt kommer vi fra Videbæk/Vildbjerg, men har, inden vi købte Søbylundvej 9, boet på Kølkær Hovedgade 30. Kasper arbejder som gulvlægger ved Areo.
Louise arbejder som lagermedarbejder ved Vestas i Videbæk.
Mikkel går på Skjern Teknisk skole hvor han er ved at uddanne sig til mekaniker.
Maja går i 6. klasse på Lind Skole.
Grunden til at vi i sin tid valgte Kølkær, var, at det var en lille hyggelig by med
fantastisk natur tæt på alting. Kasper og Mikkel elsker at rode i biler i deres fritid,
og herude har de endeligt fået plads til det. Mikkel skal i gang med at renovere
sin Golf 2, og Kasper har et par projekter han skal have kigget på.
Louise og Maja bruger det meste af fritiden med dyrene, ikke mindst vores islænder/ponyer. Planen er at vi skal have vores islænder hjem i løbet af foråret.
Lige nu har vi fået vores små ponyer hjem og nyder at have dem lige udenfor.
Vi har lært en masse mennesker at kende. Unge som gamle, og elsker det fællesskab der er herude, og at man altid giver en hånd med.
Vi sidder i byfestudvalget, og vi prøver så vidt muligt at deltage i alle de arrangementer der bliver afholdt i Kølkær, om det så er affaldsindsamling eller Sankt
Hans på torvet.
Vores drøm er at vi måske får lidt mere jord, så vores dyrehold kan udvides og vi
kan få vores egen lille mini zoo.
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Vi hedder Dennis og Vicky. Vi har købt
Hammerumvej 5 tilbage i oktober.
Vi er ikke nye tilflyttere, da Vicky er vokset
op på Sortbærvej 28, og har været bosat i
Kølkær i snart 35 år. Dennis flyttede til byen i sommeren 2018. Derfor har Kølkær
altid været kendt, i hvert fald for den ene
part.
Vi købte huset, da vi havde brug for mere
plads, og vi ville ikke fra byen. Vi elsker
lokalsamfundet, skolen, naturen og at man
kan nå Herning på 10 min. Vi havde ikke
flyttet hvis huset ikke kom på markedet.
Dennis er varehuschef i Elgiganten i Herning. Der har han været i lidt under et år,
så her bruges der mange timer.
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Vicky er køkkenmedhjælper i en kantine i Silkeborg. Hun arbejder desuden hos
Kølkær Selskabslokaler, hvor der hele tiden er gang i den. Der bliver foretaget
nye tiltag, nye menuer og skabt reklame for virksomheden hele tiden.
Pt. arbejdes der hårdt på de nye weekendmenuer grundet Corona.
Vi arbejder begge meget, og derudover er der 4 børn, i alderen af 2 - 11, så
der er nok og se til.

Vi tilbringer meget tid med at være sammen
med andre i vores familier og venner.
Før Corona, holdt vi meget af at rejse og
tilbringe mange glade stunder med vores
børn. Det glæder vi os til at komme i gang
med igen. Vicky kender nogle folk fra byen,
men da Dennis er relativ ny i Kølkær, er der
selvfølgelig plads til nye bekendtskaber i
vores dejlige lokalsamfund. Vi deltager i de
arrangementer som giver børnene mulighed
for at lege sammen med andre her i byen.
Vi har desuden planer om at spille badminton, ved leje af en bane, når det igen bliver
mere sikkert.

Gudstjenester i Kølkær
Gudstjenester i Kølkær
Marts:
7. marts:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

14. marts:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

28. marts (Palmesøndag):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

April:
1. april (Skærtorsdag):

17.00 v. Poul Nygaard Kristensen

2. april (Langfredag):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

4. april (Påskedag):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

11. april:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

22. april:

17.00 Spaghettigudstjeneste

25. april:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

30. april: (St. bededag)

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

Maj:
2. maj:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

9. maj:

10.00 v. Jens Moesgaard Nielsen

13. maj (Kr. himmelfart):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

23. maj (Pinsedag):

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

24. maj (2. pinsedag):

10.00 Friluftsgudstjeneste i præstegårds
haven v. Poul Nygaard Kristensen

30. maj:

10.00 v. Bo Knudsen

Kontakt til Kølkær kirke
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen:

Tlf.: 97147052/40387352.
pnk@km.dk

Graver: Bo Strøm Blynning:

Tlf.: 24249227
kolkaer.kirke.graveren@gmail.com
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Så blev det endelig forår

Vi i Borgerforeningen vil gerne pynte op på Torvet og på Rundtenomstien
ved Hallen.
MEN vi behøver jeres hjælp. Lav forårs/påske perleplader og hæng dem op.
Skabelonerne her er til fri afbenyttelse.
Andet vejrbestandigt pynt kan selvfølgelig også bruges.
Vi tænker at pynten skal hænge fra uge 10 til uge 15, hvorefter vi samler det
ind og gemmer det.
Vi glæder os til at se hvor fint det kan blive.
Vi ønsker jer et dejligt forår og god påske!

