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når du får en ny nabo.

Næste deadline:
11.08.2019

Borgerforeningen byder nye huskøbere
velkommen til Kølkær,
og medbringer nogle gaver fra byen.

Forside:
Maj Marked ved Min Købmand
11. maj 2019

Giv mig et tip på

Husk navn, adresse og gerne et tlf. nr.

Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening.

Privatlivs-politik
for Kølkær og Omegns Borgerforening kan læses på hjemmesiden
www.kølkær.dk under Foreninger/Borgerforening/privatlivspolitik
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Kølkær og Omegns Borgerforening.
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Så er årets gymnastikopvisning veloverstået.
I alt lagde 150 betalende gæster vejen forbi Kølkær Hallen for at se, hvad
gymnasterne havde lært i den forgangne sæson.

I år havde vi 6 lokale hold:
Tumlestik, Mini Tonserne, Spilopperne, Mor/Far/Barn, M/K Motionsholdet og
Linedance.
Derudover havde vi besøg af Bodukan fra Hammerum, Århus og Solbjerg.
Det var en fantastisk dag fyldt med masser af gymnastik og dans og god
stemning.
Igen i år var der rift om de amerikanske lodder, så der kunne meldes udsolgt
inden pausen. En stor tak til alle som har sponsoreret med flotte præmier.
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Ved årets gymnastikopvisning modtog
6 stolte gymnaster deres 5 års pokal:

Christian Nørgård Pedersen
Emmeline Niebuhr
Knirke Jacobsen-Flø
Liva Olsen
Naya Kruse Petersen
Silje Østerby

Tak for jeres opbakning og på gensyn

til næste års gymnastikopvisning

21. Marts 2020

Søndag d. 23. juni kl. 15.00
Program:
15.00:
Vi samles på Torvet.
Vores lille bål tændes i grill stedet.

Årets taler er Poul Nygaard Kristensen, der er præst i Kølkær.
Vi synger et par af de dejlige midsommersange.
15.30:
Der er stor lækker kage-buffet, kaffe og te til alle.
Saftevand til børnene.
Børn og andre slikmunde kan lave
”slipper-slappers” når der er gløder i bålstedet.
Medbring meget gerne stigegolf, kongespil, eller lignende,
hvis man har lyst til et spil eller 2.

(Hvis vejret er godt, og der er interesse for det,
lægger vi gerne grillristen på,
så man kan hygge videre med at grille medbragt mad.)

Mød talstærkt op, til en hyggelig eftermiddag på Torvet.

Mange Midsommer-hilsner fra
Kølkær Menighedsråd og Kølkær og Omegns Borgerforening
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Billede: Løvstad Foto

Naja Schermer Nielsen - Daniel Oehlenschläger Hessel - Malthe Schlie Lyhne
Mark Søby Johansen - Sinna Louise Vestergaard - Maja Berg Pedersen
Freja Suanning Højmark Christensen - Simone Jensen

Sensommerkoncert

Solnedgangsgudstjeneste

Kølkær Koret inviterer til
sensommerkoncert i Kølkær kirke

Traditionen tro holdes der
solnedgangsgudstjeneste ved Søby Sø.

30. august kl. 19.00.

I år er det onsdag den
19. august kl. 19.00.

Koncerten er med medvirken af
Beata Tobijanska.
Entreen er gratis,
og alle er meget velkomne!

Efter gudstjenesten nydes kaffe og kage,
mens solen går ned mod vest.
Medbring gerne egen stol!

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Da græsplænen i præstegårdshaven er under omlægning, holder vi i år
friluftsgudstjeneste på kirkegården på plænen foran graverhuset.
Det er 2. pinsedag den 10. juni kl. 10.30.
Efterfølgende grilles der pølser og brød - alle er velkomne til at spise med!

Kalender for de kirkelige foreninger

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission (mødes i missionshuset)

12/6 2019:

Udflugt til Haderslev Domkirke og omegn
v. Ruth Brik Christensen
Nærmere program følger senere

20/6 2019:
fra kl. 16.00

Arbejdsaften i Missionshuset

22/8 2019:
kl. 19.30

Møde i missionshus ved Poul Nygaard Kristensen
Emne: Kirken ud af huset
KFUM & K´s voksenforum (mødes i hjemmene)

27/7 2019:
kl. 14.30

Hos Nina og Thorkild i sommerhus, Jeppesvej 104, Nr. Nebel
Medbring kød til grillen. Tilmelding: 25893338/27637338

16/8 2019:
kl. 18.30

Rørbæk sø - medbring kaffe og kage
Tilmelding: Marianne 22458613/Niels Chr.41290074
Bibelkredsen (mødes i hjemmene)

27/6 2019:
kl. 19.30

Hos Grethe Andersen, Markskellet 56, Kølkær

22/8 2019:
kl. 19.30

Hos Birgit og Erik Lund Nielsen, Henry Heerups Vej 4, Ikast

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.

Konfirmandindskrivning 19/20 - ændring af dato
I forrige blad blev der reklameret for indskrivning af konfirmander den 6. juni.
Denne dato er naturligvis ikke hensigtsmæssig, da den ligger oven i byfesten.
Derfor er indskrivningen flyttet til

20. juni kl. 17.00 i kirken.

Alle der skal have et barn konfirmeret næste år må meget gerne tilmelde sig
senest 16. juni til Poul Nygaard Kristensen på tlf. 40387352 eller pnk@km.dk.
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Sogneudflugt til Christiansfeld
Den årlige sogneudflugt for Kølkær kirke løber af stablen 5. juli.
Turen går til Christiansfeld, som er kendt for sine honningkager, og som kom
på UNESCO’s kulturarvsliste i 2015.
Christiansfeld har en unik historie i Danmark, da den blev bygget i 1773 som
fristad for brødremenigheden, og man fik således i Christiansfeld som den
første og eneste by i Danmark religionsfrihed.
Vi skal på en guidet byvandring
og se bymidten og centrale
bygninger, som stammer helt fra
grundlæggelsen af byen, og vi
skal høre om byens historie.
Vi skal nyde en udsøgt frokost på
Den gamle Grænsekro, som
ligger ved det, der indtil 1920 var
den dansk-tyske grænse.
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Kaffen drikkes derefter på
Skamlingsbanken, som har været ramme
for en række store folkemøder i tidens
løb helt tilbage fra 1843, og som var
centrum for genforeningsfesten, da
Sønderjylland igen blev dansk fra 1920.

Vi begynder dagen kl. 9.00 med rundstykker i missionshuset og afgang 9.30.
Hjemkomst senest kl. 17.00. Prisen er 200 kr.
Tilmelding sker til Poul Nygaard Kristensen på
tlf. 40387352
eller
pnk@km.dk
senest 23. juni

Byfestkoncert:
Kirsten Siggard
og
Mickey Pless
Hele Danmark kender Kirsten Siggaard,
for hun har i mere end 30 år slået sit
navn fast som måske Danmarks bedste
sangerinde.
Hun slog igennem i 1984 hvor hun deltog i Dansk Melodi Grand Prix med
sangen ” Det lige det ”.
Kirsten har specialiseret sig i de gode danske evergreens, Patsy Cline og ikke
mindst sangene fra den store kunstner Edith Piaf, og en aften i selskab med
Kirsten byder på at stort varieret program og en musikalsk rejse gennem de
mere end 30 år i dansk showbizz.
Med sig på scenen har hun Mickey Pless, som for snart mange år siden har
slået sit navn fast som kapelmester, pianist, komponist & musikalsk arrangør
og er én af de mest benyttede akkompagnatører til diverse solister.
Koncerten foregår

5. juni kl. 19.00 i Kølkær kirke
med efterfølgende kaffe og kage i byfestteltet.
Billetter kan købes på forhånd ved Min Købmand til 100 kr. og resten sælges i
døren.

Navne i Kølkær
Februar 2019 - Maj 2019
Døbte:
Leah Morberg Iversen
Frida Skovdal Pallesen
Johan Guldal
Amalia Maud Guldal
Tirza Guldal
Mathias Søby Holdgaard

Dødsfald/begravelser:
Elaine Celie Agneta Jensen
Vielser/velsignelser:
Helle Christiansen Østergaard
og Henrik Kristensen
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i
Kølkær

4. juni - 8. juni 2019
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KØLKÆR/FASTERHOLT
S. G. og I
Velkommen til endnu en byfest i Kølkær.
Landsby med vilje.

Så er vi klar med endnu en byfest i uge 23.
Programmet byder på såvel gamle kendinge:

11

Såvel som nye tiltag:

Kagedysten

Veteranbiler

Spejder
for en
aften

Kølkærs
stærkeste
Rundenom
Løbet

Det samlede program kan ses
på hjemmesiden og i landsbyappen.

Vel mødt

Fodbold dag 2019
Med overskriften “Sammenhold gør os stærkere” afholdt vi, for fodbold
afdelingens u7, u9 og u11 hold, en fodbold dag med hygge og overnatning.
Vi havde den store fornøjelse, at få besøg af
Kevin Mendoza Hansen, som er
opvokset i Kølkær og tog sine første fodbold
skridt på banerne i Kølkær. Kevin spiller til
dagligt Superliga fodbold i AC Horsens.
Kevin fortalte først om hans fodbold rejse og
besvarede en masse gode spørgsmål fra
børnene.
Herefter var der straffekonkurrence for de tre
hold, hvor den samlede vinder havde chance
for at vinde Kevins handsker.
Vinder u7 - Vile
Vinder u9 - Liam
Vinder u11 - Søren
Super vinder ( vinder af handsker ) - Søren
Herefter stod den på ren hygge i hallen.

12 Der var stillet op til leg i hallen, FIFA turnering i cafeteriet og sovesal i
mødelokalet.

Hele aftenen forløb ganske godt og hyggeligt og ungerne hyggede sig
bestemt med de forskellige aktiviteter.
Til trods for at de sidste først faldt i søvn kl 00.30, var vi alle oppe kl. 06.30
igen.
Lidt morgenmad, og så ellers ud på orienteringsløb inden der var afhentning.

På vegne af trænerteamet vil vi godt sige
tak for en hyggelig weekend til alle ungerne.
Helge & Heine

TIRSDAGE FRA 18:30 - 19:00
Indmeldelse, chip, programlægning, instruktion mv.
TIRSDAGE FRA 19:00 - 20:00
Cirkeltræning
ONSDAGE FRA 17:00 - 18:00
Indoor Cycling
Tjek facebookgruppen ‘‘Indoor Cycling - Kølkær Fitnesscenter’’ som QR koden
leder til.

ALT dette kan du få for kun 125,- pr. måned! Vores Indoor Cycling er kommet godt i gang, der er stadig
enkelte pladser hvis du vil være med. ALLE kan være med uanset om du har prøvet det før, du justerer selv
tempoet!
Er det noget du har lyst til at prøve, er første prøvetime GRATIS!

Som noget nyt er det til Indoor Cycling muligt at betale 40,- pr. gang, ellers kan du melde dig ind i centret,
og få glæde af alle fordelene. Vi har specielle pedaler, så det er ikke et krav at du har specielle sko til
formålet. Du kan blot møde op i træningssko.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores Indoor Cycling instruktører:
Martha Kjærsgaard og Mia Munch.
God træning,
Kølkær Fitnesscenter
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Hyggeligt Maj Marked hos Min Købmand i Kølkær.
Lørdag d. 11. maj var der atter inviteret til Maj marked ved Min Købmand.
Min Købmand serverede gratis rundstykker og kaffe til alle de morgenfriske,
som sammen nød morgenkaffen ved de opstillede borde.
Der var mulighed for at opstille en bod, og
sælge ud af overskuddet hjemmefra.
I år var der trods utroligt flot vejr, ikke så
mange der udnyttede denne mulighed.
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Der var virkelig indkøbt mange flotte
blomster til denne dag, og der blev da
også solgt en del.
Kølkær Borgerforening var igen i år på
pletten, og fik fornyet en del medlemskaber. Tusind tak for det. Samtidig gjorde
vi en indsats for at udbrede kendskabet til vores nye APP: Min Landsby.
Henrik Mortensen var klar med en grundig gennemgang til de interesserede.
Mange havde dog allerede downloadet app’en, og brugte den fælles kalender
med glæde.
Hent den der hvor du plejer at
downloade dine apps.
Til middag grillede Min Købmands
bestyrelse pølser og brød, som
blev solgt til meget rimelig pris.
Pedro var, som sædvanligt, på
pletten og sørgede for musik og
sang.
Vi glæder os allerede til
Maj Marked næste år...
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500 gram
kr.

Ny ansat hos købmanden
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde Gerda velkommen til butikken.
Gerda er 55 år, gift med Preben, har fire voksne børn og fire børnebørn.
Preben arbejder som pædagog i Arnborg.
Gerda og Preben har haft kvægdrift ved Skarrild, og er lige flyttet til Lind.
Gerda kommer fra 9 år i Menu i Brande og har de sidste 3 år været ved
Min købmand Skovlund.
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Velkommen tilbage
Helle er kommet tilbage efter operation i hånden
Velkommen tilbage Helle.
Maj Marked
Tak for opbakningen til Maj Marked og tak til bestyrelsen og de frivillige.
Vi kunne godt have ønsket lidt flere boder og publikum,
men dagen gik godt, og folk hyggede sig.
Ønsker
Skulle du gå rundt med nogle idéer til varer du synes vi mangler i butikken,
så kom endelig med dem.
Jeg vil gerne forsøge at bestille varer hjem, som gør,
at man ikke behøver køre udenbys.
Vi kan ikke have alt, men vi prøver have det meste til dit hjem.

Med venlig hilsen
René Sørensen
Købmand

Mit navn er Charlotte Rasmussen, og jeg
har en søn Dennis, på 19 år.
Jeg købte Marianne og Peter Sørensens hus
på Solitudevej 23 d.1. marts.
Før dette boede jeg i Fasterholt på en ejendom.
Dennis er i lære som Landmand på AGRO i
Hammerum, og jeg er SOSU-hjælper på en
bo-enhed i Sørvad og på en aflastning i
Herning.
Mine interesser går i retning af at være kreativ
og at være i naturen og nyde den.
Dennis interesserer sig for traktortræk, og at
hygge med vennerne.
Jeg valgte at bosætte mig i Kølkær, da jeg er
født og opvokset her i byen, og har gået på Kølkær Skole til og med 10. klasse.
Jeg kender en del her i byen, og jeg har mine forældre og søskende her.

18
14

Jeg har deltaget i Madklubbens fællesspisning, og når arbejdstiderne tillader
det, går jeg til Linedance ved Lisbeth.
Dennis og jeg siger tusind tak for modtagelsen og de mange gode gaver vi har
fået da Borgerforeningen var på Velkommen-besøg.
De skal nok blive brugt hen af vejen.

Tak til alle der hjalp ved årets
affalds indsamling.
Der var desværre ikke så stor
tilslutning som sidste år, men
alligevel blev der indsamlet vildt
meget affald i og omkring
VORES by på trods af at
skolen også havde været ude
at samle affald inden
affaldsdagen.
Vi håber på godt
fremmøde til
næste års
affaldsindsamling.

Gudstjenester i Kølkær
Juni 2019:
2. juni:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

9. juni (pinsedag):

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

10. juni (2. pinsedag):

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
(friluftsgudstjeneste ved graverhuset)

23. juni:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

30. juni:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

Juli 2019:
7. juli:

08.30 v. Poul Nygaard Kristensen

14. juli:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

21. juli:

08.30 v. Bo Knudsen
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August 2019:
4. aug.:

08.30 v. Jens Moesgaard

11. aug.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

18. aug.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

21. aug.:

19.00 v. Poul Nygaard Kristensen
(solnedgangsgudstjeneste ved Søby Sø)

September 2019:
1. sept.:

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

4.-8/6

Idrætsforeningen

Byfest 2019

Se program

5/6

Kølkær Kirke

Byfestkoncert

Kølkær Kirke

19.00

10/6

Kølkær Kirke

Friluftsgudstjeneste

Ved kapellet

10.30

20/6

Kølkær Kirke

Konfirmandindskrivning

Kølkær Kirke

17.00

23/6

Fælles arrangement

Sankt Hans

Torvet

15.00

5/7

Kølkær Kirke

Sogneudflugt

Missionshuset

09.00

19/8

Kølkær Kirke

Solnedgangs
gudstjeneste

Søby Sø

19.00

30/8

Kølkær Koret

Sensommerkoncert

Kølkær Kirke

19.00

Faste dage i Kølkær Fitnesscenter

Tirsdage kl. 18.30 - 19.00: Indmeldelse, programlægning, instruktion mv.
Tirsdage kl. 19.00 - 20.00: Cirkeltræning
Onsdage kl. 17.00 - 18.00: Indoor Cycling

PRÆMIEWHIST STARTER!
Så starter præmiewhisten i Whist-klubben igen op til en ny
sæson i Kølkær Idræts og Kulturcenter
Tirsdage kl. 19.00 fra 3. september 2019.
Vi spiller i Idrætscentrets cafeteria hver tirsdag
og afslutter sæsonen sidst i april 2020.
Alle er velkomne til at møde op, også selvom man ikke er en øvet whistspiller
(nybegyndere), idet formålet er, at vi får nogle hyggelige timer sammen.
Kortspillet er både for herre og damer, i efteråret var der som regel 3 damer
med hver gang.
Vi spiller almindelig whist med Grand, solo-nolo, pas m.v.
Der spilles 2 runder à 24 spil hver aften og i pausen byder foreningen på en
kop kaffe og en bid brød.
Kontakt endelig medlemmerne i Whistklubben for yderligere oplysninger eller
kontakt formanden Tom på mobil 40 62 45 04.

