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Sankthans hygge på Torvet
Der mødte som sædvanligt rigtig mange op til arrangementet på
Torvet d. 23. juni 2017.
Birthe og Birgit sørgede for sjov og spas med forskellige selskabslege, og
det var populært. Både børn og voksne deltog.
Derefter var det tid at tænde bålet, og vi sang de skønne midsommersange.

Kai Hansen leverede en vedkommende tale, der handlede om Kølkær og
verden.

Så var det tid til at gå ombord i den overdådige kage-buffet, og der var rigeligt
til alle.
Over gløderne fra bålet blev der som sædvanligt grillet en masse
skumfiduser.
Vejret var med os denne aften, da det først begyndte at regne da der var
ryddet op.
Tusind tak for opbakningen.
Borgerforening & Menighedsråd
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Kølkær Globalt og Lokalt:
Der er lagt op til en festlig dag i Kølkær.
Der opstod den idé i kulturgruppen, at vi den 16/9 skal
mødes med alle dem vi kender og dem vi ikke kender: Folk i
alle aldre, børn og voksne, folk fra Kølkær og folk fra andre
steder og andre lande.
Mange har allerede meldt sig og lovet at komme med
smagsprøver fra deres hjemegn, eller videoklip, eller andre
indslag som f. eks lære os en sang, en dans eller måske
noget helt andet spændende. Der må være mange flere, der
kan og vil fortælle om, hvorfor de er havnet i Kølkær, eller
har en god idé, de vil dele med os andre.
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Vi får selvfølgelig også brug for flinke borgere, der vil give en
hånd med til de praktiske ting, der skal ordnes, såsom
bordopstilling og borddækning, og vi håber, at der er
mange, der har lyst til at bage en kage til kaffebordet.
Vi er så heldige, at vi har fået økonomisk støtte fra forskellige
sider og håber, at vi kan afvikle hele arrangementet uden
udgifter for alle jer, som ønsker at deltage. I den forbindelse
er der oprettet en konto hos Købmanden, hvor man kan få
sine udgifter dækket. Andre, som har udgifter andre steder,
beder vi om at lægge pengene ud, hvorefter I ved aflevering
af en kvittering vil få pengene udbetalt.
Yderligere oplysninger ring til:
Jørgen: 22247197
- eller Tove: 97147021

LØRDAG DEN 16. SEPTEMBER
KULTURFEST I HALLEN

Program:
Kl. 14.00 - Kaffebord
Kl. 15.00 - Underholdning:
Korte indslag af borgere
Fremstilling af fællesbillede
(ved hjælp af input fra deltagerne)
Kl. 18.00 - Fællesspisning:
Smagsprøver fra deltagere
Dansk hovedret
Deltagernes søde smagsprøver
Is og kaffe
Øl, vin og vand kan købes hele dagen

Kl. 19.00 - Musik ved Carsten Kjær
Kl. 20.00 - Festen slutter

VIGTIGT:
Tilmelding til fællesspisning hos købmanden senest mandag
den 11. september: Angiv navn og antal
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Præstens klumme:
Hvad gør et liv godt?
Jeg har en liste med gode videoer, som jeg har lovet mig selv at se engang
imellem for at minde mig selv om, hvad livet egentlig handler om.
Et af dem hedder ”What makes a good life?” og den beskriver en
undersøgelse, hvor man har fulgt 724 mænd gennem 75 år, for at finde ud
af, hvad der gør mennesker glade og sunde.
Det viser sig, at et godt liv hverken handler om, hvor meget man tjener eller
hvor berømt man er. Det har heller ingen indflydelse, hvor meget motion man
dyrker, eller hvor sundt man spiser.
Det eneste, der betyder noget - siger undersøgelsen - er om man har gode
og trygge relationer omkring sig! Om man har mennesker i sit liv, som man
ved, vil være der for en uanset hvad. Og omvendt er ensomhed og utrygge
fællesskaber nærmest dræbende.
Dermed ikke sagt, at det ikke er godt at tjene penge eller holde sig i god form
- men gør vi det på bekostning af familie og gode venner, så er der risiko for
at miste, hvad der gør livet godt.
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Videoen minder mig om at prioritere det, der bygger fællesskabet op med
min familie og venner.
Det har jeg nemlig brug for at blive mindet om af og til i den hektiske verden,
vi lever i.

Videoen kan ses på www.ted.com - søg på ”What makes a good life”.
Poul Nygaard Kristensen

Navne (maj - august 2017)
Vielser/velsignelser:
Helle Fogh Jul Hansen og Lars Fog
Anne Bach Moesgaard og Kenneth Amby Helgesen
Birgitte Refsgaard Kristoffersen og Kim Kristoffersen
Caroline Graversgaard og Michael Nygaard Pedersen
Døbte:

Dødsfald/begravelser:

Mille Nygaard Pedersen

Ingen

Den glædeligste dag
Vi har denne sommer haft den glæde i Kølkær kirke at forestå flere vielser
end normalt. I den anledning har vi spurgt Anne, som blev gift med Kenneth
den 1. juli, om hvordan deres oplevelse var af at blive viet i Kølkær kirke. De
bor til daglig i Engesvang, men Anne er født i Kølkær.
Hvorfor ville I gerne giftes i Kølkær?
Kølkær er min barndomskirke - det er her, jeg er blevet døbt. Jeg er stadig
rigtig glad for Kølkær, selvom vi flyttede herfra, da jeg var barn, det er altid
her, vi kommer i kirke til jul, og Kølkær kirke er min kirke.
Hvordan var jeres dag?
Det var en rigtig god dag, som forløb lige som vi håbede. Vi havde et stort
bryllup med 140 i kirken og til reception, og 85 med til fest om aftenen. Det
var rigtig festligt.
Hvordan oplevede i selve vielsen?
Det gik stærkt! Men det var en god tale og en god oplevelse.

Hvad var det bedste ved dagen?
Det var nok glæden over det hele. Der var smil på hele dagen hos folk, og
under festen om aftenen var der gode indslag, og smil og glæde. Det var en
dag, som vi havde håbet den ville være på forhånd.
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Turen gik til Djursland
Den 18. august var der sogneudflugt for Kølkær.
33 personer tog med bussen til Djursland og Herregårdsmuseet Gammel
Estrup, hvor vi så glimt af livet på en herregård gennem tiden, nød den
skønne park omkring og fik et indblik i landbrugets udvikling.
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Der var en dejlig frokost
og et hyggeligt fællesskab
gennem dagens
aktiviteter og på turene
frem og tilbage blev der
sunget fællessang.

Tak for en god tur.

Poul Nygaard Kristensen

Kirken i efteråret
Menighedsmøde:
Ved kirkefrokosten søndag den 15. oktober vil menighedsrådet indbyde alle
interesserede til menighedsmøde.
Under mødet vil menighedsrådet redegøre for regnskabet 2016 og
budgettet 2018.
Menighedsrådet vil også aflægge beretning for det forløbne år.
På mødet vil der være mulighed for at kommentere økonomi og beretning.
Der vil også være mulighed for at komme med ønsker og forslag til kirkens
fortsatte virke.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Høstfest
24. september er der høstfest
i Kølkær kirke.
Der er gudstjeneste med
offergang kl. 10.30 og
efterfølgende er der
kirkefrokost med
sammenskudsgilde i
missionshuset.
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Solnedgangsgudstjeneste
7. september

kl. 19.00
ved Søby Sø
Der vil være kaffe og kage
efterfølgende, mens vi nyder
solnedgangen over søen.

Traditionen tro var der i uge 23 byfest i Kølkær.
Som altid startede ugen tirsdag med fællesspisning, hvor menuen stod på
hjemmelavede burger. Af pladshensyn var der udbudt begrænsede antal
spisebilletter, og i år måtte vi melde udsolgt.
Efterfølgende var der bankospil, også med mange deltagende spillere.
Onsdag stod den på børnemelodigrandprix i teltet, der var desværre ikke ret
mange forhåndstilmeldinger, men de kom i løbet af aftenen. Super godt. En
dejlig oplevelse. Vær klar til næste år.
Udover fodboldkamp og håndboldevent i hallen var der koncert i kirken
efterfulgt af kaffe i teltet. Trods regn i stride strømme, fandt nogle af
koncertgæsterne alligevel vej til teltet til kaffe og hjemmebagt brød.
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Torsdag bød på kreativ aften
•
Mal på sten
•
Pynt din egen cupcake
•
Krea Klubben: fremstilling og udstilling
•
Susanne blomsterdekoratør bandt og solgte blomster.

Speciel mal på sten og cupcakes var et stort hit blandt de mindste.
Aftenen bød også på en ny konkurrence: Dart turnering. Og en gammel:
Årets rafleturnering.
Fodbold, badminton og fitness havde også tilbud denne aften.
Desværre var der sket en misforståelse mellem arrangørerne og Ikast Brandvæsen - derfor kom Ikast brandvæsen ikke torsdag aften.
Dette beklager byfestudvalget - vi prøver igen næste år.
Trods dårligt vejr var der mange folk i teltet og en god stemning.

Fredag var ugens familieaften med grill for hele familien og Renes disko.
Igen viste vejret tænder. Regnen styrtede ned.
Søby beboerforening kom os til undsætning ved at opstille deres telt i
forlængelse af byfestteltet, hvilket betød at der kunne grilles i tørvejr.
Dette reddede denne aften, og der var rekord mange mennesker.
Vi takker mange gange.
Lørdag:
•
•

Åbning af ny løbesti
Straffesparkkonkurrence

•
•

Fodboldturnering for de mindste
Morgencykeltur

•
•
•

Sæbekassevæddeløb
Opvisning af hundetræning
Anderæs i bækken

•
•
•

Morgenkaffe i teltet
Byg din egen sæbekassebil
Åben hus i fitness
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Ja, tilbuddene var mange, og mange lagde vejen forbi i løbet af dagen.
Byfesten sluttede som altid af med festaften med helstegt pattegris,
flødekartofler og salatbar. Igen en fin tilmelding og en god afslutning på en
dejlig byfestuge.
I år var det mangeårige amerikanske lotteri udskiftet med 21 spil.
Dette var en stor succes, specielt at man med det samme kunne se om der
var gevinst, og vi måtte melde udsolgt midt på dagen lørdag.

Byfestudvalgtet siger tak for opbakningen i løbet af ugen trods vejret.

Badminton
i Kølkær Idrætscenter
Børn og ungdomsspillere (0. kl. og opefter)
Torsdage kl. 17.00-18.30.
Træner: Rasmus Jensen
Mobil: 60247451
Der er 2 prøvegange inden tilmelding.
Motionister og seniorspillere:
Torsdage kl. 19.00-20.00 - 20.00-21.00 - 21.00-22.00
Find en at spille med. Her er ingen træner.

Venlig hilsen
Kølkær/Fasterholt Badminton
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Gymnastik
i Kølkær Idrætscenter
Alle hold starter op i uge 39.
Se mere på:

kfsgi.dk
under gymnastik/holdoversigt og tilmelding.

OBS Linedance starter op i uge 35.

Håndbold
i Kølkær Idrætscenter
Kære håndboldbørn og forældre.
Håber at I alle har haft en skøn sommer, og at I glæder jer til at komme i
gang med indendørs håndbold igen.
Vi starter op:

31/8-17
kl 16.00-17.00
Vi når ikke at have udendørs håndbold inden da, så husk den 31/8-17 og
den nye tid - vi glæder os til at se jer.
Vi har første indløb i Ikast den 3/9-17 kl 14
Venlig hilsen
Margrethe Jakobsen

Håndboldindløb
K/F håndbold for børn har klubsamarbejde med FCM, og det gør at vi engang
imellem bliver inviteret til at løbe ind med spillere på FCMs hjemmebane.
Børnene skal møde omklædt i vores eget spilletøj, og så stiller FCM en flink
dame til rådighed, som hjælper børnene med at få en spiller i hånden.
Når børnene er løbet på banen med spiller, løber de ud til deres forældre som
sidder på tribunerne.
For dette får klubben gratis sæsonkort til børnene og to voksne sæsonkort.
Men når det er klubbens egne børn der løber ind kommer forældre og
søskende gratis med.
Efter kampen (spilletid ca. kl. 15.00 - 20.00), kommer FCM spillerne ud og
der bliver taget billeder.
Det har været en stor oplevelse hver gang, både for små og store .
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Karina og Søren har købt landejendommen på Hedegårdvej i april 2016.
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Søren kommer fra Isenvad og Karina er fra
Bording. Sammen har de sønnen Mikkel, der nu
er 10 måneder.
Søren arbejder pt som landmand, er dog
uddannet tømrer, så han laver også lidt af det.
Karina er på barsel, men inden da var hun socialog sundhedsassistent i Brande. Hun skal til at
læse til sygeplejerske.
Deres fritid går meget sammen med familie og
venner, og Søren går også på jagt.
” Vi fik øje på Kølkær, da huset var til salg her,
men vi har begge familie heromkring, så byen var
ikke ukendt.
Vi kender ikke så mange i byen, men Karina går
dog i mødre gruppe med nogle herfra.
Vi har ikke deltaget i arrangementer endnu (Så
dårligt af os!)
Vores fremtid i byen ved vi ikke helt endnu”
Josephine Olivia Kempel og Jacob Astrup Hansen købte det lille gule
hus på Søbysøvej i juni 2016.
De kommer fra Ikast, og har børnene Liam Kempel, My Olivia Kempel og
Nohr Ejis Astrup Kempel.
Jacob arbejder som tømrer og Josephine er ydelsesmedarbejder hos
Ikast-Brande Kommune, pt. på barsel med Nohr Ejis.
”Vi faldt helt tilfældigt over annoncen
for det lille gule hus i Kølkær. Og vi
forelskede os i både huset og byen
første gang vi var ude og se huset.
Vi drømte om tæt på skole, kammerater
og flot natur. Her fik vi det hele.
Vi kender allerede en masse folk i byen.
Vi har kun oplevet gæstfrihed og vi har
fået verdens bedste naboer, faktisk alle
på Søbysøvej betragter vi som naboer.
Vi har deltaget i byfest og fastelavn.
Super med en masse initiativer og
byliv. Liam og My spiller fodbold her.
Vi regner med at blive i Kølkær i mange
år endnu. Vi synes det er et fantastisk
sted for vores børn at vokse op.”

Gudstjenester i Kølkær
September 2017
3. sept.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

7. sept.:

19.00 Solnedgangsgudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen

17. sept.:

10.30 v. Bo Knudsen

24. sept.:

10.30 Høstfest v. Poul Nygaard Kristensen

Oktober 2017
1. okt.:

10.30 v. Jens Moesgaard Nielsen

8. okt.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

15. okt.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen (kirkefrokost efterfølgende)

15. okt.:

12.00 Menighedsmøde (se side 9)

29. okt.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

November 2017
5. nov.:

16.00 Allehelgensgudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen

19. nov.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

26. nov.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen (kirkefrokost efterfølgende)

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

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

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

7/9

Menighedsrådet

Solnedgangsgudstjeneste

Søby Sø

19.00

16/9

Kulturgruppen

Kulturfest

Kølkær Hallen

14-20

24/9

Menighedsrådet

Høstfest

Kølkær Kirke

10.30

19/10

Hedelandsgruppen

Foredrag m.
Herdis Mortensen

Kølkær
Idrætscenter

19.00

3/12

Menighedsrådet

Adventsgudstjeneste

Kølkær Kirke

15.00

3/12

Fælles arrangement

Juletræstænding

Torvet I Kølkær

16.00

Åbningstider:
Særlige åbningstider
på helligdage.

Følg med på Facebook:
”Min købmand Kølkær”

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
6.30 - 19.00
7.30 - 17.00
7.30 - 17.00

