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Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Kølkær og Omegns  
Borgerforening. 

Der er Lys 
 
Læs om LÆS, vores skole, og hvor-
dan hverdagen stille og roligt vender 
tilbage efter Corona. 
 
Bliv opdateret på nye forbedringer på 
både Arnborg og Kølkær afdelinger-
ne. 
 
Vil du deltage i arbejdet i fællesbesty-
relsen for LÆS, så er der mulighed 
for at melde sig på banen. Der er valg 
til bestyrelsen d. 19. april. 
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Borgerforeningens projekter 
 

Shelters 

I efteråret 2021 kom vores shelters endelig op i lysningen bag hal/skole/

daginstitution  

OG vi har nu fået ibrugtagningstilladelse fra kommunen. Vi mangler dog at lave 

bålplads med drejeudstyr og bænke m.m. Der er indkøbt materialer og vi af-

venter forårets komme.  

Vi glæder os til at kunne melde at alt er klart –information vil komme på FB. 

m.m. 

 

Muldtoilet/biolet 

Vi har søgt om og fået bevilliget penge fra landdistriktspuljen 2022 til et muld– 

toilet/biolet ved shelterområdet.. Vi er i gang med at søge byggetilladelse og 

håber at kunne opsætte bygningen her til forår –men nu må vi se –der er jo lige 

en sagsbehandling foran os. Status er, at sagen er modtaget af  ”Byg & Miljø”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye rør til by flagene 

Vi går og drømmer. Drømmer om nye rør til by flagene. Vi flager i byen ved 

konfirmation, byfest og evt. andre store by-begivenheder. Vi arbejder på at fin-

de penge til projektet. Det skal være galvaniserede rør med vippebeslag, så vi 

ikke hvert forår skal ned på knæ og samle skidt op. Der er tale om en restaure-

ring af gamle rør samt nedsætning af flere nye, da vi synes der mangler et hist 

og her, for at give en rigtig god oplevelse. 

 

Med ønsket om et ganske fantastisk forår 

 

Kølkær og Omegns Borgerforening 
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Hej Kølkær  
Vil I være med til at byde foråret og påsken velkommen? Borger-

foreningen, vil som sidste år, pynte Torvepladsen ved Rådhuset 

og Rundenomstien ved hallen, med den påskepynt vi har samlet 

sammen.  

Sidste år blev der lavet en masse perleplader, som vi selvfølgelig 

har gemt og kan genbruge i år. Stien er bare så lang, at vi godt 

kan bruge endnu mere pynt, så er der nogen kreative sjæle pri-

vat eller i skolen/børnehaven, som har lyst til at bidrage, kan man 

sagtens finde et sted på stien og hænge det op eller sætte det i 

skovbunden.  

I weekenden efter påske, pakker Borgerforeningen det sammen, 

som er på stien, så hænger man noget op, som man gerne vil 

have hjem igen, kan man bare hente det lige efter påske.  

 

Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening. 

    

HUSK  HUSK  HUSK 

Borgerforeningen byder nye -huskøbere velkommen til Kølkær.  

Giv os et tip på borgerforening@kolkaer.dk  

 

Husk navn, adresse og gerne et tlf. nr. 
 

Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening. 
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Giv et praj til Herning Kommune 

 

Med app'en ”Giv et Praj” kan du via din smartphone give kommunen øje-

blikkelig besked, hvis du støder på skader eller andre forhold, du gerne vil 

gøre kommunen opmærksom på.  

 

Det kan f.eks. være et hul i vejen, affald der skal fjer-

nes af kommunen, forkert skiltning eller defekte ga-

delamper.  

Så hjælp din kommune med at holde dit lokalområde 

i tip-top stand! 

 

Giv et Praj - app' en kan downloa-

des til din smartphone via ITunes 

og Android Market. 

Kølkær og Omegns Borgerforening  

afholder generalforsamling 

 I Kølkær Kultur og Idrætscenter,  

torsdag d. 7. april kl. 19.30 i mødelokale. 

Dagsorden iflg. Vedtægter. 

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 

Venlig hilsen Bestyrelsen. 

Der bliver tilmelding ved Min Købmand fra 21. marts – 3.april 
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Der er lys 

Det siges som regel når tiden går 

mod bedre tider, at der er lys for en-

den af tunnellen. Et udtryk for at frem-

tiden ser bedre og lysere ud end det 

man umiddelbart kommer fra.  

Det kan man jo så reflektere over, for 

hvis der er lys i den anden ende af 

den tunnel man befinder sig i– jamen 

så må nogle jo have været ude i frem-

tiden og tænde lyset… Men når det 

så er sagt så går vi i Læringscenter 

Syd i den grad mod lysere tider. Ikke 

blot forårets komme, men i særdeles-

hed med Covid i tilbagetog.  

Ja – forsvinder gør det næppe nogen-

sinde, men vi er kommet ind i en tid 

hvor vi efter et meget langt og meget 

sejt træk begynder at kunne vende 

tilbage til mere normale tilstande. Det 

faktum at restriktioner er i tilbagetog 

er noget som hele LÆS nyder særde-

les godt af. Børnene får en mere nor-

mal hverdag i såvel dagtilbud som 

skole, og pædagoger og lærere kan 

ligeledes begynde at finde den mere 

normale hverdag og undervisning 

frem igen. Alle har kæmpet og ydet 

en kæmpe indsats.  

Det er ikke kun børnene men i særde-

leshed også jer forældre, der har ud-

vist tålmodighed og forståelse.  

Frustrationerne har selvsagt til tider 

været store og mange, men sammen 

med ledelse og personale er vi alle 

kommet ”på den anden side” og det til 

stor glæde for alle!  

Jeg tror ikke, der er nogle, der ikke på 

en eller anden måde har haft pande-

mien tæt på livet.  

Måske man selv har været smittet – 

måske har et andet familiemedlem, 

eller naboen, men alle kender vi en 

eller flere der har været ramt.  

Vi blev også ramt i LÆS over en peri-

ode, og det var noget af en kabale for 

alle at få en hverdag til at hænge 

sammen. Men det lykkedes – og det 

lykkes stadigvæk, og det skal alle og 

enhver have en kæmpe tak for! 

Men det stopper jo ikke bare der med 

de positive takter. Forbedringerne af 

vores rammer bliver fortsat ved med 

at skyde frem, og senest har Arnborg 

fået lavet et ekstra toilet som har væ-

ret ønsket længe. Derudover er der 

kommet bander på multibanen og 

endeligt får lærerværelset modernise-

ret køkkenet.  

På Kølkær Skole er der blevet åbnet 

ind til administrationen med et stort 

vinduesparti så alle kan se aktiviteten 

på kontoret, personaletoiletterne er 

renoveret og endeligt er der kommet 

nye lofter på gangene, i aulaen og 

hos 5/6 -klasse. Dette er gjort ene og 

alene for at få en bedre akustik, hvil-

ket er lykkedes til fulde. Endeligt er 

der bestilt flere læringsmiljøer  til flere 

klasser i begge afdelinger.  



7 

Alle disse forbedringer kommer natur-

ligvis ikke af sig selv, men på trods af 

investeringer i både dagtilbud og sko-

ler i begge byer, så er regnskabet sta-

dig positivt. Det vil i sin korthed sige at 

skole og SFO kommer ud af regnska-

bet med et plus, og dagtilbuddet med 

et mindre underskud, hvilket dog var 

forventet. Det er supergodt arbejde og 

med til at skabe en endnu bedre bund 

for vores dagtilbud og skoler.  

Stærk ledelse og gode børnetal er es-

sensen i de positive takter og tal – 

ganske enkelt. Men vi har naturligvis 

plads til flere børn, så tøv ikke med at 

foreslå eller anbefale os – om ikke an-

det så få børn og forældrene til at tage 

et møde med vores leder for dagtilbud 

eller vores fællesleder. Hør om tilbud-

det og se faciliteterne – det koster slet 

ikke noget!  

Så om nogen har været ude i fremti-

den for at tænde det føromtalte lys, vil 

jeg lade stå åbent, men faktum er, at 

LÆS måske er kørt lidt i forvejen og 

ind i lyset. Det går nemlig ganske godt, 

og LÆS er en stabil og stærk organi-

sation – som er kommet for at blive! 

Bestyrelsesvalg 

2022 er også valgår i LÆS, og der er 

ledige pladser til hvem, der kunne 

finde det spændende og interessant 

at blive en del af forældrebestyrelsen 

i LÆS.  

Selve valget står d. 19/4 og er der 

flere om pladserne vil der blive ud-

skrevet kampvalg. Der har heldigvis 

altid været stor interesse og tilslut-

ning til bestyrelsen, og det kan man 

kun være glad for!  

Så hvis du sidder og tænker at det 

absolut kunne være spændende at 

være med til at sætte LÆS sammen, 

så tøv ikke med at kontakte fællesle-

der Malene Egeris Larsen for at høre 

mere. Du skal dog være opmærk-

som på at et ufravigeligt krav er, at 

du har minimum ét barn tilknyttet 

Læringscenter Syd i enten Arnborg 

eller Kølkær. 

 

På vegne af forældrebestyrelsen i 

LÆS 

Søren Toft 

Formand 
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Årskort og sæsonstart på brunkulsmuseet 

Kølkær har lige i baghaven en lille perle, nemlig Søby Brunkulsmuseum, 

som mange heldigvis besøger. Til de trofaste gæster tilbyder vi for tredje år 

et sæsonkort. 

 

Årskortet koster fortsat 100 kr. og giver ubegrænset adgang til museet, hvor 

det dækker den normale entré på 50 kr. Årskortet gælder også Veterantræf 

18. juni og musik på scenen med Videbæk Harmonikaklub 6. august samt 

efterårsferie og Jul i Søby Gamle Kulby 3.-4. december.  

Årskortet gælder ikke specielle arrangementer med forhøjet betaling som for 

eksempel bustur med kaffe eller frokost. 

 

Det vil lette administrationen, hvis du bestiller nyt eller genbestiller pr. mail til 

museum@brunkul.com senest 25. marts. Det vil hjælpe os, hvis vi har års-

kortene skrevet og klar ved udleveringen. 
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Alle kortholdere er inviteret til betaling og 

udlevering mandag 28. marts kl. 19.30, 

hvor vi har åbent i husene; herunder nyt 

værksted til de frivillige. Kl. 20.30-21.30 

kaffe/the, kage og information i Forsam-

lingshuset. 

Hvis du møder op er halvdelen af årskor-

tet allerede tjent ind! 

 

Betaling og udlevering kan selvfølgelig også ske ved første besøg på museet. 

 

Arrangementet 28. marts bliver en slags forpremiere på sæsonen. Mange be-

søger os jævnligt for at opleve det velkendte og for at se det nye. Senest gæl-

der det Voldsgaard, bulldozer, blikhus og barbersalon. I år får vi anlagt handi-

capvenlig sti. 

 

Vi glæder os til at tage imod gæsterne 1. april, og dagen efter lørdag 2. april, 

har vi et specielt åbnings-arrangement, som begynder med, at vi starter den 

gamle gravemaskine kl. 10.00. Så er vi i gang! 

 

Vi glæder os til at se de mange gæster i 2022. 

 

NB: Tak til gæster, udstillere og Kølkær Koret ved Jul i Søby Gamle Kulby. 

Med venlig hilsen 

Jan Svendsen,  
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Kølkær  

Jeg hedder Charlotte.  

Jeg er 31 år og bor i Kølkær hvor jeg 

også er opvokset.  

Så nogle af jer kender mig i forvejen. 

Jeg er gift med Klaus ,sammen har vi 2 

piger, Zoey på 6 år og Leah på 3 år.  

Jeg er uddannet salgsassistent hos 

Dagrofa Engros i Herning, og arbejdede 

inden jeg kom hertil hos Aldi i Brande. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jeg hedder Kenneth. 

Jeg er 42 år, bor i Hammerum, er gift med 

Camilla som er førtidspensionist.  

Sammen har vi datteren Victoria på snart 

4 år.   

Jeg er uddannet salgsassistent i Super 

Spar i Gjellerup. Den er nu lukket.  

Jeg har arbejdet i super spar i 13 år.  

Jeg har siden da arbejdet i Harald Nyborg 

i Silkeborg i 8 år.  

Og vil nu gerne tilbage til at være køb-

mand, og være tættere på familien 

To nye medarbejdere ved Min Købmand 
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KØBMANDS MARKED 

( MAJ MARKED) 

GRATIS STADEPLADS 

LØRDAG D. 7. MAJ KL 10:00 
Traditionens tro, afholder vi KØBMANDS MARKED 

Det vil være dagen før mors dag, så her vil der være mulighed for at købe 

blomster og planter til hende og haven 

 Det sker på p-pladsen ved Min Købmand, Der vil være gratis morgenkaffe, 

mulighed for gratis at opstille en bod med salg af egne varer (dog ikke plan-

ter) Sæt kryds i kalenderen  – og mød talstærkt op! 

 

Skal du have en gratis stadeplads så ring til butikken på: 72148579 

 
GRATIS SMAGSPRØVER 

OG GODE TILBUD 
LØRDAG D. 2 APRIL 12:00 – 14:00 

Laver vi smagsprøver og skarpe tilbud 
på en lang række produkter 

VIN SMAGNING, ØLSMAGNING, CHIPS 

SMAGNING 
OG MEGET MERE 
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Onsdag formiddag omkring kl. 10 

fyldes Kølkær Kirke med barne-

vogne, autostole, baby-pludren og 

ammestuesnak, men straks jeg 

slår det første slag på trianglen, 

bliver der stille og fem par små 

øjne (nogle gange flere, andre 

gange færre) kigger opmærksomt 

i min retning 

 

- det er tid til babysalmesang! 

 

Onsdag formiddag er ugens høj-

depunkt for mig.  

Det er en fornøjelse at synge, spil-

le og lege med disse små vidun-

dere og følge med i deres udvik-

ling igennem 10 uger, hvor de i 

starten bare ligger der, hvor de 

bliver lagt, for henimod slutningen 

at flytte sig og række ud efter instrumenter, tørklæder, stjerner m.m. 

Børnene er fremtiden, og det giver mig stor glæde og mening at bruge tid 

sammen med dem. Anita Mortensen, kirke- og kulturmedarbejder 

Familiegudstjeneste 

Palmesøndag, den 10. april, er det 

vores plan at holde familiegudstjene-

ste og i den forbindelse invitere alle 

skolebørn i Kølkær til at være med i et 

optog med palmegrene og sang. Vi 

mødes i kirken og øver den 16/3, den 

23/3, den 30/3 og den 6/4 kl. 14-15. 

Tilmelding til Anita Mortensen på  

kirkesangerkolkaer@gmail.com 

senest den 9. marts 2022. 

Pizzagudstjeneste 

Den 19. maj kl. 17.00 inviterer Bølle 

igen alle børn og barnlige sjæle til 

pizzagudstjeneste i kirken. 

Efter gudstjenesten går vi i cafeteriet i 

Kølkær Idrætscenter og spiser pizza 

og hygger os sammen. 
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Forårskoncert i Kølkær Kirke 

Kølkær Menighedsråd og Kølkær Koret inviterer hermed alle til en koncert i 
Kølkær Kirke  

Tirsdag d. 5. april kl. 19.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korleder: Beata Tobijanska, Pianist: Bodil Lisby. 

        

Vi vil byde foråret velkomment - nu hvor vi igen kan samles efter Corona. 

Bagefter er der i kirken ”ståkaffe” samt en småkage. 

”DE FARLIGE KVINDERS Ø” 

Sprogø, engang et naturligt fængsel midt i Storebælt. 

Sogneaften med spisning og foredrag ved Flemming Rishøj, Esbjerg. 

Onsdag den 23 marts kl. 18,00 i Kølkær Kultur og Idrætscenter. 

  

Velkommen til en aften, hvor vi får et spændende indblik 

 i et stykke Danmarkshistorie. 

 

Fra 1923 til 1961 blev flere hundrede kvinder isoleret her på ubestemt tid. 

Kvinderne, der var under åndsvageforsorgen, som det hed dengang, 

blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvede, 

og dermed til fare for samfundet. Var man engang stemplet som 

Sprogø pige, var man for altid ”EN AF DEM”. 

  

Vi begynder aftenen med fællesspisning ved Madklubben, og der serveres 

Kaffe/te m. kage senere på aftenen. 

Pris 100 kr. tilmelding ved Vores Købmand senest d.19 marts. 

 

Venlig hilsen Menighedsrådet, Borgerforeningen, Mad og Kulturgruppen. 
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Navne i Kølkær 
 Januar—Marts 2022 

Døbte: 
 
Alfred Kjeldsen Christensen 
Otto Blindkilde Lindberg 
Sylvester Romanow Hansen 
Magne Romanow Hansen  

Dødsfald/begravelser: 
 
Erling Gerhardt Leerhøy 
Niels Jørgen ”Sjønne” Olesen  

Vielser/
velsignelser: 
 
 

Kalender for de kirkelige foreninger 

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær 
 

 
KFUM & K’s voksenforum 

(mødes i hjemmene) 

Fredag den 18/3 kl. 19.30: Planlægningsaften hos Ruth 
Fredag den 22/4 kl. 19.30: Temaaften hos Grethe Andersen 
Torsdag den 12/5 kl. 19.30: Varme hveder hos Ulla og Kristian 
 

Bibelkredsen 
(mødes i hjemmene) 

Torsdag den 24/3 kl. 19.30: Hos Betty og Bech, Vibevej 2, Ikast 
Torsdag den 28/4 kl. 19.30: Hos Birgit og Erik, Henry Heerups Vej 4, Ikast 
Torsdag den 19/5 kl. 19.30: Hos Diana og Ib, Nørlundvej 42, Kølkær 

________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

Konfirmation 

Fredag den 13. maj kl. 10.00, bede-

dag, er der konfirmation i Kølkær. Vi 

har i år 8 konfirmander: 

Isabella Søby Kristensen 

Emma Marie Vang Hanson 

Liva Marie Egebjerg Andersen 

Emma Wadsholt Christensen 

Hugo Jørgen Sundgaard Jensen 

Søren Vallentin Lorentzen 

David Hedegaard 

Morten Bech Burhøj 

Telegrammer og lign. til konfirmander-

ne kan afleveres i skolens aula på da-

gen kl. 9-10.30. 

Guldkonfirmander 

Alle, der blev konfirmeret i Kølkær Kir-

ke for 50 år siden, i 1972, inviteres til 

guldkonfirmation den 26. maj, Kr. him-

melfartsdag. 

Dagen begynder med gudstjeneste i 

kirken, hvorefter der indbydes til frokost 

og kaffe i konfirmandstuen. 

Der sendes invitation ud til de konfir-

mander fra 1972, som er medlem af 

Folkekirken, men alle er velkommen til 

at tilmelde sig. 
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Asgers Auto startede i 1974 i Herning, og 3. januar 1976 blev værkstedet i Køl-
kær overtaget. I alle årene er der blevet serviceret og repareret biler, traktorer, 

plæneklippere og motorsave, samtidig med 
salg af brugte biler.  
 
Da vi begyndte, var der også benzinsalg fra 
BP, men i 1989 blev det til en Uno-X stati-
on. I 1995 skulle undergrunden ved gamle 
benzinstationer undersøges for forurening, 
så da meldte vi os på OM (olie- og miljøpul-
jen). Hvis vi ikke gjorde det, og der var foru-
rening, skulle vi selv betale for oprensnin-
gen, men så var det også OM, der bestem-
te, at vi ikke måtte sælge benzin i 10 år.  
 
De lukkede, fjernede olietankene og rense-
de op i 1998, men der var ingen forurening i 
undergrunden.  
 

 
Vi havde en svend i starten, men på et tidspunkt var vi oppe 
på tre svende og en lærling.  
I 1984 købte vi grunden bagved værkstedet, for så at bygge 
en arbejdsplads og lager til. De sidste mange år, var der kun 
en svend. Desuden var vi også forhandler af Renault trakto-
rer i 25 år, indtil Renault traktorfabrikken blev overtaget af 
Claas, men vi blev ved med at servicere traktorer indtil den 
sidste svend, efter 27 år, holdt op på værkstedet i 2008. 
I dag er arbejdsopgaverne stadig service og reparation af 
biler og små maskiner, eftersyn, klargøring og fremstilling i 
synshal af biler til periodisk syn. Vi har stadigvæk "gamle" 
kunder, som har været med fra dag 1, samt hos en familie 
solgt biler til 3 generationer.  

 
 
 
En stor tak til alle vore 

kunder! 

Asger i værkstedet 

Asgers Auto som det så ud i 70’erne 

Asger og Anni Mette ved værkstedet 
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Line, Kristian og Astrid har købt hus på Nørlundvej. 

De sidste par måneder er gået med at renovere, 

ombygge og indrette boligen. De kommer fra Ring-

købing, men har boet i København de sidste 10 år. 

Line studerer til Pædagog, og Kristian er Sygeple-

jerske på Herning Sygehus. 

Hvordan fik I ”øje på” Kølkær? 

Vi søgte bolig i Midtjylland, og vi ville begge gerne 

bo på landet, men i nærhed af en mindre by.  

Huset her var lige noget for os, da vi gerne ville 

indrette og renovere efter vores egen smag. I friti-

den fanger vi muldvarpe, -eller vi forsøger…   

Ellers kan Line lide at sy, hækle og brygge øl. Kristian kan lide at klatre og fiske. Vi kan 

begge lide at vandre i naturen.  

Kender I nogen fra byen nu? 

Ja, vi kender et par stykker, men det er helt nye bekendtskaber.  

Har I deltaget i nogle arrangementer i Kølkær? 

Nej, ikke endnu, men vi glæder os til at deltage i nogle fremover.  

Hvad tænker I er vigtigt ved det at bo i en landsby som Kølkær? 

Det er vigtigt at støtte lokallivet, og hjælpe til med fælles visioner, men også at hilse og 

smile til alt og alle her.  

Vi glæder os til at dyrke livet i Kølkær, og at møde jer alle sammen. 

Markskellet 15 har fået nye ejere. De hedder Denice, 

Jeppe og Max Bjørndal Kristensen og overtog boligen 

i Marts 2021.  

Jeppe er fra Fasterholt og Denice er fra Karup. Hun 

boede dog 12 år i København, så det har været lidt af 

en omvæltning at komme til Kølkær. Max er født i 

Kølkær i juni 2021. Jeppe arbejder som håndmand 

hos Per Aarsleff og Denice arbejder i en børnehave i 

Gjellerup. 

Hvordan fik I ”øje på” Kølkær? 

Jeppe ville gerne flytte tilbage til hjemegnen, og Fa-

sterholt var for småt, så Denice gik med til et kompro-

mis med Kølkær.  

I fritiden synger Jeppe i bandet Psycho Brahe og 

Denice fotograferer for et rock/metal magasin.  

 

 

Kender I nogen fra byen nu? 

Jeppe kender en masse herude, mens Denice først lige er ved at lære folk at kende.  

Har I deltaget i arrangementer i Kølkær? 

Ja, sommerfesten i motorcykelklubben 

Hvad tænker I er vigtigt ved det at bo i en landsby som Kølkær? 

Sammenholdet - at man hjælper og støtter hinanden, så det er hyggeligt og trygt at bo 

her. Og så er naturen herude jo skøn. 



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 

Gudstjenester i Kølkær 
 
 
Marts 2022: 
 
6. marts: 10.00 v. Jens Moesgaard 
13. marts:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
27. marts:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
 
 
April 2022: 
 
3. april:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

10. april ):  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

 - familiegudstjeneste (Palmesøndag) 

14. april:  17.00 v. Poul Nygaard Kristensen (Skærtorsdag) 

15. april: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen (Langfredag): 

17. april:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen (Påskedag) 

 

 

Maj 2022: 

 

1. maj: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

8. maj: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

13. maj: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

 - konfirmation (bededag) 

15. maj: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

19. maj: 17.00 Pizzagudstjeneste 

19 



Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

19/3 KSFGI Gymnastikopvisning Hallen 
Info 

senere 

23/3 

Menighedsrådet, Bor-
gerforeningen og Mad– 

og Kulturgruppen Spisning og foredrag Hallen 18.00 

28/3 Museet Forpremiere på sæson Museet 19.30 

2/4 Købmanden Smagsprøver og tilbud Købmanden 
12.00-
14.00 

5/4 
Menighedsrådet og 

Koret Forårskoncert Kirken 19.00 

7/4 Borgerforeningen Generalforsamling Hallen 19.30 

19/4 Skolen Valg til bestyrelsen Info senere 
Info 

senere 

7/5 Købmanden Majmarked Købmanden 10.00 

13/5 Kirken Konfirmation Kirken 10.00 

Hallund Bæk ved hallen 


