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Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Kølkær og Omegns  
Borgerforening. 

Kølkær by fylder 200 år i 2023 
 
Den 17.oktober 1823 blev Anna Marie 
Pedersdatter født, som det første barn i 
af nybyggerne på Heden. 
 
Læs mere om jubilæet på side 7. 
I uge 41 vil 200 året blive markeret med 
flere arrangementer. 
 
Mere information om dette senere. 
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Kølkær og Omegns Borgerforening inviterer til 

 
GRATIS 

Aftensmad 
 

Alle fra Kølkær og Omegn (skole/kirkesogn) er velkomne 

Torsdag d. 13/4 kl. 17.30 til senest 21.00 

 

Program: 
Kl. 17.30 – 18.00:  Generalforsamling  

 

Kl. 18.00 – 18.30   Aftensmad  

 

Kl. 18.30 – 18.45:  Afrunding af generalforsamling 

 

Kl. 18.45 – 19:45:  Hvorfor har vi en Borgerforening ? 

                              Oplæg ved byrådsmedlem Claus Udbye (V)                                 

                               

Kl. 19.45 – 20.00:  Kaffe/te 

 

Kl. 20.00 – 21.00:  Hvorfor har vi en Borgerforening?       

21.00 senest:        Afrunding                             
                                

Der vil være tilmelding – mere info kommer senere 
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Ny Flag-allé i Kølkær. 
 
Kølkær og Omegns Borgerforening har i efteråret søgt midler igennem 

Landsbykontaktudvalgspuljen, og fået bevilget penge til helt nye flagstæn-

ger med tilhørende metal flagholdere med låg. 52 flag blev det til. 

Det bliver så flot til Konfirmationen i år, og i Byfestugen. 

Der bliver sat flere flagstænger op, end vi har været vant til. 

Hermed en stor tak til hjælperne, med at få de nye flagstænger monteret, 

med flag, line og lineholder. 

Vi har fundet frivillige til at hjælpe med at sætte de nye holdere ned i for-

tovskanterne. 

Vil du/I med en dag sydpå? 
 
Hvorfor pendle eller flytte fra Kølkær, når der ”lige rundt om hjørnet” er 

masser af job- og uddannelses muligheder samt elevpladser.   

Vores naboby Fasterholt har 3 store virksomheder:  
 

Fasterholt Maskinfabrik, DOT og Aqua d´Or 

 
Der er masser af muligheder og de vil gerne vise, bla. os Kølkærborgere, 

hvad de er for nogen. 

 

Lørdag d.13. maj åbner de dørene for børn, unge og voksne fra  

kl. 9.00-15.00 

 

Virksomhederne vil være arbejdende, og der er rundvisninger med mulig-

hed for en snak.  Der vil også være nogle hyggelige aktiviteter. 

 

Invitation kommer ud senere, men sæt X i kalenderen allerede nu. 
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Søby Brunkulsmuseum går mod strømmen 

og sætter rekord i besøgstal 

 

Mange museer melder 

om nedgang og under-

skud, men Søby Brun-

kulsmuseum går mod 

strømmen, viser muse-

ets status over 2022. 

For første gang siden 

åbningen i 1977 betalte 

over 20.000 gæster entré for at se den midtjyske perle. Helt nøjagtigt 20.305 

mod 14.481 i 2021. Når gratister og børn under 12 år bliver talt med, så når 

besøgstallet op på 21.367 mod 15.389 foregående år. 

Rekorden dækker dog over en helt speciel begivenhed, nemlig da firmaet Per 

Aarsleff i august holdt sit 75-års jubilæum i Søby og betalte for 5.000 gæster. 

Dermed nåede billetsalget op på lige knap en million kroner, men de 200.000 

kr. kommer altså fra Aarsleff.  

- Beløbet er øremærket til en renovering og opdatering af vores brunkulsgrav, 

som er slidt ned efter 25 år, siger formand Jan Svendsen. 

Det store arrangement betyder samtidig, at museet kommer ud med et over-

skud på 175.000 kr. mod et næsten tilsvarende underskud i 2021 – det første i 

ti år.  

Med hensyn til besøgstallet, så satte besøget af børn i efterårsferien rekord 

med 132. Rekord satte også Jul i Søby Gamle Kulby med 540 gæster mod 

kun 242 i 2021.  

Både lønnet personale og ulønnede frivillige yder en formidabel indsats.  

De har i 2022 selv bygget og omsider fået det nødvendige værksted, som har 

kostet 580.000 kr, hvor prisen nok var blevet omtrent det dobbelte uden de 

frivilliges indsats. Velux Fondens 

pulje til Aktive Ældre har af den 

grund bevilget 100.000 kr, Norlys 

75.000 kr, Helle Mau Jensens 

Fond 15.000 kr og Herning Kom-

mune 5.000 kr.   

Det nybyggede værksted på Søby Brunkulsmuseum 

Husk: Lørdag 1. april åbningsfest  

Gratis kaffe og saftevand hele dagen.  

 Kl. 10.00 start af gravemaskine fra Aarsleff A/S.  

 Kl. 10.30 åbner den ”ny” brunkulsgrav.  

 Kl. 10.45 åbner udstilling af dronefotos fra lejerne. 

 Kl. 11.00 møde og rundvisning for årskortholdere.  
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Kulturgruppen 
 

inviterer til spisning og foredrag  
v/ Anny Overgaard 

”En aften med Team Rynkeby Midt-Vest” 
 

Hvorfor har jeg lyst til at cykle omkring 1300 km i en uge? 
Er der en særlig grund til at vælge Team Rynkeby Midt-Vest? 

Hvorfor er jeg for 12.  år i træk med på Team Rynkeby Midt-Vest? 
Hvorfor får jeg lov at komme med så mange år? Kan alle komme på holdet? 

Køber jeg hvert år en cykel? 
Træner jeg? Kan jeg lide at cykle? 

 

Kom og få svar og hør den personlige beretning 

 

Torsdag den 11. maj 2023 
kl.18.00 i Kølkær Kultur- og Idrætscenter 

 

Menu: Tarteletter (3 stk. pr. person) 
 

Pris: 100 kr.  

inkl. aftensmad, foredrag samt kaffe/kage 

Øl, vin og vand kan købes 
 

Tilmelding hos ”Min Købmand”  

senest mandag den 8. maj 2023 
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Kølkær bys 200 års jubilæum skal fejres i år. Der kommer mere 
info omkring arrangementer senere 
 
Hvor gammel Kølkær er, ved vi ikke helt. Kølkær er det område der ligger mellem 
Fjederholt å og Hallund bæk. Afgrænset i øst af kommuneskellet til Ikast Brande 
kommune, og i vest af Stokkildhovedvej. 
Ved folketællingen i 1787 er der ikke talt nogen beboere, - i 1834 er der talt 10 
beboere, fordelt på 3 ejendomme: den der lå hvor mindestenen nu står, på Re-
senborgvej 18 (Granly) og på Feldbakvej 8 (Feldbak) 
 
Når overskriften er Kølkær 200 år, er 
det fordi, at den 17. oktober er 200 
år siden Anna Maria Pedersdatter 
blev født, ca. hvor Hammerumvej, 
Hedegårdvej og Kølkærvej mødes. 
 
Hun har efternavnet Pedersdatter 
fordi hun er datter af Peder Henrik-
sen, Peder blev født i Sdr. Vejen i 
Rind sogn i 1787. Det var først om-
kring 1850 at faderens efternavn 
begyndte at følge børnene. Anna 
Marias storebror Jacob hedder Ja-
cob Pedersen, - altså Peders-søn. 
 
Ud over i Kirkebogen finder vi hende i folketællingen for området fra 1834, folke-
tællinger var det system der blev brugt til at holde tal på Danmarks befolkning 
indtil 1968, hvor person (CPR) nummer blev indført. 
 
Folketællinger findes i dag på nettet: Arkivalieronline Folketællinger:  
 
Folketælling 1787, Landdistrikter (1787 - 1787) og Folketælling 1834, Landdistrik-
ter (1834 - 1834) filtrer på: Ringkøbing amt – Hammerum Herred – Rind Sogn. 
(Tællingen fra 1834 er svær at læse i.  
 
Hedelandsgruppen har Chr. Isens håndskrevne notater – fra Landsarkivet i Vi-
borg, længe før at der var noget der hed Internet. 
 
Fortsættelse følger i næste nummer…. 
// Hedelandsgruppen 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/select/7/16432321
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/select/7/16432321
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Bededag, fredag den 5. maj 2023 kl. 
10.00, er der konfirmation i Kølkær. Vi 
har i år 7 konfirmander: 
Sarah Micle 
Emmely Østergaard Knudsen 
Lucas Dean Snedker 
Emil Hjortshøj 
Liva Boje Vestergård 
Johan Guldal 
Nicolai Espersen 
Endvidere konfirmeres: 
Ida Oehlenschlager Hessel fra Køl-
kær den 16. april i Herning Kirke. 

Guldkonfirmander 

Alle, der blev konfirmeret i Kølkær 
Kirke for 50 år siden, i 1973, inviteres 
til gudstjeneste og efterfølgende fro-
kost og hyggeligt samvær Kr. himmel-
fartsdag, torsdag den 18. maj 2023 kl. 
10.00. 
Der sendes invitation ud til de konfir-
mander fra 1973, som er medlem af 
Folkekirken, men alle er velkommen 
til at tilmelde sig. 
  
 

 
 

Friluftsgudstjeneste 

Traditionen tro er der 2. pinsedag, 
mandag den 29. maj 2023 kl. 10.00, 
gudstjeneste i præstegårdshaven. 
Efter gudstjenesten tændes grillen, og 
der serveres en let frokost. 
  
  

 
  

Babysalmesang 
Kunne du og dit barn (0-1 år) tænke 
jer at gå til babysalmesang i Kølkær 
Kirke, så kontakt kirke- og kulturmed-
arbejder Anita Mortensen på tlf. 
30287014 eller mail og hør nærmere. 
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Pizzagudstjeneste 

Den 16. marts 2023 kl. 17.00 invite-
rer Bølle igen alle børn og barnlige 
sjæle til pizzagudstjeneste i Kølkær 
Kirke. 
Efter gudstjenesten går vi i cafeteriet i 
Kølkær Idræts- og Kulturcenter og 
spiser pizza og hygger os sammen. 
Pris: 25 kr. for voksne, børn spiser 
gratis! 

 
  

Syng dig glad! 

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 
19.00 inviterer Kølkær menighedsråd 
indenfor til fællessang i kirken. Vi syn-
ger hovedsageligt fra Højskole-
sangbogen, men der er også mulig-
hed for at benytte 100 salmer. Vi syn-
ger sammen ca. 1 time, hvorefter der 
er en kop kaffe. 
Vel mødt! 
  

   
 

Familiegudstjeneste 

Palmesøndag, den 2. april 2023 kl. 
10.00, er der familiegudstjeneste i 
Kølkær Kirke, og i lighed med sidste 
år inviteres alle skolebørn til at være 
med i et optog med palmegrene og 
sang. Efter gudstjenesten er der kaffe 
til de voksne og en lille overraskelse 
til børnene. 
  

      
  

  

 
  
Skærtorsdag, torsdag den 6. april 
2023, er der gudstjeneste i Kølkær 
Kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten er 
der fællesspisning i cafeteriet i Køl-
kær Idræts- og Kulturcenter, hvor der 
serveres lammekølle med div. tilbe-
hør. 
Tilmelding til spisning på tlf. 
30287014 senest den 30. marts 2023. 
Pris: 50 kr. for voksne, børn spiser 
gratis. 
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Navne i Kølkær 
 Januar—Marts 2022 

Døbte: 
 
 
Ellen Læborg Plougheld Kauf-
mann 

Dødsfald/begravelser: 
 
 
Linda Leila Nilsson 
Edith Elisabeth Jensen 
Arnold Sigfred Nikolaj Jensen 
Kurt Erik Højklint 
Steen Jørgensen 

Vielser/
velsignelser: 
 
Ingen 

 
 

Kalender for de kirkelige foreninger 
 
 

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær 
 

 
KFUM & K’s voksenforum 

(mødes i hjemmene) 

 
Fredag den 17/3 kl. 19.30: Optakt til påsken hos Karin og Poul. 

Fredag den 21/4 kl. 19.30: Planlægning hos Ulla og Kristian. 

Torsdag den 4/5 kl. 19.30: Varme hveder hos Anette og Flemming. 

 

 
Bibelkredsen 

(mødes i hjemmene)  

 
Tirsdag den 28/3 kl. 19.30: Nina og Thorkild, Kølkær. 

Tirsdag den 25/4 kl. 19.30: Jytte og Henning, Vildbjerg. 

Tirsdag den 23/5 kl. 19.30: Grethe Andersen, Kølkær. 
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Natminton i Kølkær - et succesfuldt event i den lokale bad-

mintonforening. 

I december måned blev der afholdt Natminton i Kølkær 

Hallen for en flok ivrige juniorspillere i Kølkær Badminton-

klub. Trænerne og medlemmer af bestyrelsen tog imod de 

unge mennesker ved 18-tiden en fredag aften, hvor den 

stod på pizza og julekalender inden aftenens spil i hallen 

gik igang. Her var hallens baner og net prydet med selvly-

sende tape, mens de mange fjerbolde lyste op i mørket. 

Trænerne sørgede herefter for en masse fede lege og spil 

natten igennem. Det var en flok trætte, men glade junior-

spillere, der blev hentet lørdag 

morgen, men på trods af de 

små øjne, var smilet stort og 

alle var en skøn oplevelse ri-

gere. Der lød således et enstemmig JA, da de blev 

spurgt til, om succesen skal gentages. Bestyrelsen 

og trænerne har allerede fastlagt en dato for næste 

Natminton event, som bliver fredag d. 8. December 

2023, hvor vi håber at se endnu flere entusiastiske 

juniorer deltage, få sig én på opleveren - og måske 

endda tage en “døgner” sammen med sine hold-

kammerater! 
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Kølkær  

VI siger 1000 tak for opbakningen  

 

TAK til alle jer, der har støttet butikken, så vi har overlevet el krisen.  

TAK til jer, der har doneret lige fra 2 kr., sit flaskepant eller mere.  

TAK til jer, der handler lokalt, det gør vi kan eksistere.  
 

Alt dette har betydet, at butikken er kommet ud med et lille beskedent over-
skud, og ikke det frygtede, og forventede underskud. 

Vi stod, og så ind i et negativ regnskab på ca. KR. -100.000,  

men takket Være jeres store opbakning kom vi igennem med et lille +  
 

1000 Tak  
René En stolt købmand 

Nyt om solceller: 

Næsten alle solceller er ”solgt” eller rettere belånt – der har været en helt fan-

takstik opbakning til projektet. 

 

Det er aftalt at Roman, som ejer Dansk-tag-system, og som bor på Præstevæn-

get nr. 36B, skal lægge solcellerne op på taget. 

Blåhøj el står for levering, tilslutning m.v. 

 

Når solcellerne er klar til produktion, vil der blive afholdt en lille højtidelighed 

ved vores butik. Det er planlagt at oplægningen sker i uge 11. 

Der er søgt om tilskud hos Nordlys, og der vil også blive søgt inflationshjælp 

hos Erhvervsministeriet.  
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Arvad Multi-Byg ApS 

Cvr: 37083305 

Direktør: Christina Fisker 

Arvad. 

Ansat: Daniel Fisker Arvad. 

Adresse: Kølkær Hovedgade 18 

 

Vi er et mindre tømrerfirma, som holder til i Kølkær. 

Vi har relativ stor erfaring indenfor byggebranchen, da vi dækker bredt. 

Det er blandt andet: 

 Tagudskiftning/Renovering. 

 Loft isolering. 

 Tømrer entreprise. 

 Stillads udlejning. 

 Nybyg. 

 Tilbyg. 

Generelt indendørs - og udendørs tømrerarbejde. 

Vi udfører opgaver, både for erhverv og privat. 

Blandt erhvervskunder udfører vi blandt andet store og små tagopgaver for 

Cembrit i hele landet. 

 

Arvad Multi-Byg ApS ligger kun ganske få år tilbage. Vi startede op i 2020, og 

lige siden har vi haft rygende travlt.  

 

Arvad Multi-Byg ApS succes er bygget op på 3 punkter, som vi trods travlhed 

og stor efterspørgsel altid prøver at værne om. 

 Kvalitetsbyggeri 

 Reelle priser. 

Kundedialog. 

 Så når vi siger, at vi løfter dit byggeri, er det disse 3 elementer, som står bag. 

 

Fremtidsplaner er ikke noget, vi har tænkt så meget over, da vi føler os godt 

tilpas i den nuværende tid.  

Dog har tanken om udlejning inden for boligbranchen strejfet os. 

   



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 2023: 
 
5. marts kl. 10.00:    Bo Knudsen 

12. marts kl. 10.00:   Poul Nygaard Kristensen 

16. marts kl. 17.00:   Pizzagudstjeneste 

26. marts kl. 10.00:   Poul Nygaard Kristensen 

 
April 2023: 
 
2. april (Palmesøndag) kl. 10.00: Familiegudstjeneste v. Poul Nygaard 

Kristensen 

6. april (Skærtorsdag) kl. 17.00: Poul Nygaard Kristensen 

7. april (Langfredag) kl. 10.00:  Poul Nygaard Kristensen 

9. april (Påskedag) kl. 10.00:  Poul Nygaard Kristensen 

23. april kl. 10.00:    Poul Nygaard Kristensen 

30. april kl. 10.00:    Poul Nygaard Kristensen 

 
Maj 2023: 
 
5. maj (St. bededag) kl. 10.00:  Konfirmation v. Poul Nygaard Kristensen 

7. maj kl. 10.00:    Poul Nygaard Kristensen 

14. maj kl. 10.00:    Poul Nygaard Kristensen 

18. maj (Kr. himmelfart) kl. 10.00: Poul Nygaard Kristensen 

28. maj (Pinsedag) kl. 10.00:  Poul Nygaard Kristensen 

29. maj (2. pinsedag) kl. 10.00: Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven v. 

Poul Nygaard Kristensen 
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Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

18/3 KSFGI Gymnastikopvisning Hallen 14.00 

13/4 Borgerforeningen 
Generalforsamling 

med spisning Hallen 17,30 

23/3 Kirken Fællessang Kirken 19.00 

1/4 Museet Sæsonåbning Museet 10.00 

5/5 Kirken Konfirmation Kirken 10.00 

11/5 Kulturgruppen 
Foredrag om Team 

Rynkeby Hallen 18.00 

18/5 Kirken Guldkonfirmation Kirken 10.00 

KØLKÆR FITNESS 
Trænger du til lidt motion? 

Så kan du prøve kræfter med maskinerne i Kølkær fitness 
for kun kr. 125 pr. måned kan du komme så tit du vil 

Cirkeltræning hver tirsdag kl. 19:00 

Indmeld dig på www.kfsgi.dk/fitness 

Se også vores Facebook side: 

KØLKÆR FITNESS 

Spørgsmål til indmeldelse, så kontakt René på mobil 5190995 

OLDBOYS FODBOLD 

Hver mandag kl. 19:00 

Her spiller vi en times fodbold. Efter træning er der mulighed for hyggesnak i om-

klædningsrummet. 

Vi deltager i turneringer henover sommeren   

Spørgsmål, så kontakt René på 51901995 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kfsgi.dk%2Ffitness%3Ffbclid%3DIwAR0Pw8rAAx80WRKM5t4mv8nCwtNLsMlJL2wdIdwiBgRd-BbQAnF7nWKl6-o&h=AT0NKqFX6gUYdj2x5xrHpn5cKYl8JAxcrvyVy49fu4YVOVeXArRs_BQpA03onc-zbkAvwT97tkeMvaK3gYTxamBgmdjuLFQHG8EFE4MX6w26OtS90qIJK

