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Så starter præmiewhisten i Whist-klubben igen
op til en ny sæson i
Kølkær Idræts og Kulturcenter
Tirsdage Kl. 19.00 fra 1.september 2020.
Der kan ske ændringer pga. Covid-19.

Anette Poulsen

Vi spiller i Idrætscentrets cafeteria hver tirsdag
og afslutter sæsonen sidst i april 2021.

Forside:
Søerne ved Brunkulslejerne.
Fotograf: Connie Sørensen.
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.

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. Der spilles 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.

Lidt fra Kølkær & Omegns Borgerforening:
Generalforsamlingen blev jo udsat fra d. 2/4 - MEN nu har vi fået
mulighed for at få den afholdt.
Det bliver mandag d. 15/6 kl. 19.30 i Hallen.
Der bliver tilmelding ved min Købmand.
Der kommer derfor et lille opråb fra bestyrelsen som trænger til et
generations skifte.
Vi er 5 + 2 suppleanter hvoraf formanden og næstformanden har siddet
med i 10-11 år, vi synes det har været vildt spændende og har gået ind i
det med liv og sjæl, men vi kunne rigtig godt tænke os, at den næste
generation kom til. Der må da være nogen i byen der går med gode
idéer/ønsker for byens udvikling, og har lyst til at få indflydelse og/eller
blive klogere på hvordan det hele hænger sammen.
Eller bare tænker, at nu er det vist MIN tur til at arbejde for min by.
Kølkær kan ikke komme videre uden en Borgerforening - SÅ Skriv eller
ring til mig (Formand Randi) på 26748217 eller ranskou@gmail.com
(obs det er ikke gode ideer eller ønsker vi søger,
men ARBEJDSKRAFT)

Medlemskab af Kølkær Borgerforening
Kølkær og Omegns Borgerforening vil stadig meget gerne have
jer til at forny jeres medlemskab.

SÅ støt din by, og forny medlemskabet.
Priser: Enlige 50kr. / Familie 100kr.
MobilePay: 463540 (Husk navn på)
eller
Reg.nr: 2570 konto nr.6154405109 (Husk navn på)
Mange hilsner fra Kølkær Borgerforening
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Hundeskoven i Kølkær
Efter Kølkærs første folkemøde i 2018,
stod det klart, at der var et stort ønske
om at få en lokal hundeskov.
En gruppe borgere gik i gang med at
planlægge udførslen af hundeskoven
og finde et egnet areal.
Tidligere var her en Model-bilbane,
men den blev forladt efter hærværk på
banen. Der forestod et større
oprydningsarbejde (250 timer) med at fjerne plastrør, tæpper, jern, fliser, glas
m.m. for arbejdsgruppen. Herefter kunne man gå videre med at lave plads til
hegn omkring hundeskoven og til sidst opsætte hegn.
Materialer til Hundeskoven blev finansieret ved hjælp af søgte midler, men
uden de frivilliges kæmpe arbejdsindsats samt hjælp fra landmænd med
traktorer, så var Hundeskoven ikke blevet til noget.
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I efteråret 2019 blev den næsten 6000 m2 store hundeskov indviet, og bliver i
dag flittigt brugt. Hundeskoven giver mulighed for at træne med sin hund uden
snor, og en del hunde hygger sig med at lege sammen i skoven og på det
åbne stykke. Imens får ejerne en hyggelig snak med andre fra byen.

Du finder hundeskoven syd/øst for Hallen. Der er P-plads, når du kører til
venstre efter Hallen. Følg grusvejen lige ud, så kommer du til endnu et skilt
(Hundeskov), der viser indkørslen til p-pladsen. Du kan gå til Hundeskoven ved
at følge Rundtenom Stien, der starter lige før Hallen.
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Det blev aftalt med Herning Kommunes driftsafdeling, at vedligeholdelsen af
hundeskoven foretages af en arbejdsgruppe under Kølkær Idræts og
Kulturcenters støtteforening og Borgerforeningen.

”Kølkær Nyskov”
Efter anlæggelsen af den populære Hundeskov, blev det primo 2019
meddelt, at kommunen ikke længere ville pleje den ubrugte idrætsbane lige ved
siden af hundeskoven.
Derfor blev det af en ny arbejdsgruppe, efter aftale med Fodboldafdelingen,
besluttet at anlægge en blandet skov på områdets 6000 m2.
Arbejdsgruppen bestod af medlemmer af Kølkær Idræts og Kulturcenters
støtteforening og Borgerforeningen.
Skoven består af gran, bøg, rød el, og frugttræer, der blev plantet med hjælp fra
lokale borgere og initiativtagerne.
Skoven er blevet indhegnet for at beskytte de små træer mod rådyr o.l.
Materialer til skov og hegn er finansieret ved hjælp af søgte midler. Der er igen
udført mange timers frivilligt arbejde på dette projekt.
Det blev aftalt med Herning Kommunes driftsafdeling, at vedligeholdelsen af
Nyskov foretages af en arbejdsgruppe under Kølkær Idræts og Kulturcenters
støtteforening og Borgerforeningen.
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Corona-info:

Folkekirken har fået besked på at planlægge,
som om vi kan gennemføre arrangementerne.
Gudstjenesterne afholdes derfor som planlagt.
Andre arrangementer kan blive aflyst, hvis situationen
ikke tillader at de gennemføres.
Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission
(mødes i missionshuset)
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9/6 19.30:

Møde i Lind Sognehus ved sognepræst Jan Holm Mortensen,
Kristkirkens sogn Kolding.
Emne: Pinsen i lyset af Jesu jødiske samtid

16/6 16.00:

Arbejdsaften ved missionshuset

27/8 19.30:

Vi besøger den Ortodokse kirke i Isenvad, afgang fra
missionshuset kl. 19.10
KFUM & K’s voksenforum
(mødes i hjemmene)

23/6:

Sankthansfest på Torvet
Start hos Anette og Flemming kl. 17.00

Der har pga. Corona-krisen endnu ikke været programlægning for
2. halvår i voksenforum.
Bibelkredsen
(mødes i hjemmene)
25/6 19.30: Hos Grethe Andersen
27/8 19.30: Hos Birgit og Erik Lund Nielsen

Sogneudflugt 2020
Årets sogneudflugt går til Ribe.
Byen er Danmarks ældste, stadigt eksisterende by og stammer helt tilbage fra år
700, hvor vikingerne grundlagde en markedsplads i Ribe. Markedspladsen
voksede ud, og i dag er Ribe en by som ingen anden.
Da vikingerne blev kristne blev én af de første kirker i Danmark bygget i Ribe. Fra
år 948 havde Ribe en biskop og dermed også en domkirke, som var bygget i træ.
Vi skal besøge denne Danmarks ældste domkirke, hvis tårne, særlig det høje
spirløse Borgertårn, gennem århundreder på lang afstand har markeret byen i det
flade landskab, og som også i dag er byens profil.
På en tur i den gamle bydel vil vi endvidere opleve middelalderlig stemning med de
små gader og gamle bindingshuse. Gadesystemet fra middelalderen er næsten
intakt, og blandt byens mange fredede bygninger finder vi bl.a. Tårnborg i
Puggårdsgade, en af byens smukkeste renæssancebygninger, hvor Hans Adolph
Brorson boede. Hans Adolf Brorson var biskop i Ribe fra 1741 til sin død i 1764.
Vi skal høre om Brorsons liv og virke både som præst og salmedigter.
Endelig skal vi naturligvis have noget godt at spise, for ”uden mad og drikke…”.
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Konfirmation
På grund af corona-epidemien, har vi været nødsaget til at flytte
konfirmationen, der skulle have været den 10. maj.
Nu er vi desværre nødt til at flytte den igen, så vi forhåbentlig kan samles under
mere åbne forhold, end der er lige nu.

Den nye dato er
5. september kl. 10.00
Vi håber at få lov at låne skolen, så alle kan lægge gaver og kuverter til
konfirmanderne der.
Send en venlig tanke til konfirmanderne og alle andre,
der skulle have været fejret i denne tid.

Der er brug for opmuntringer og gode ord med på vejen i denne tid!

10

Næste års konfirmander

Der indbydes hermed til indskrivning for dem, der skal konfirmeres om et år.

Forældre og søskende er velkomne den

18. juni 2020 kl. 17.00
og vi begynder i kirken.

Alt afhængigt af, hvordan restriktionerne er til den tid, vil vi enten blive i kirken til
lidt info, eller vi tager i konfirmandstuen og spiser aftensmad.
Jeg vil gerne have en tilmelding inden tiden, og af hensyn til maden, må I gerne
sige, hvor mange I kommer.
Det kan ske på pnk@km.dk eller tlf. 40387352 senest 16. juni.
Jeg glæder mig til at se møde jer!

Sognepræst Poul Nygaard Kristensen

Navne i Kølkær
November 2019 - Maj 2020

Døbte:
Ingen

Vielser/velsignelser:
Ingen

Dødsfald/begravelser:
Nina Rosenlund
Gabby Lone Jensen
Edith Markussen

Præstens klumme
Den 4. maj om aftenen var vi samlet 60 personer med god afstand på
kirkegården for at mindes 75-året for Danmarks befrielse fra nazisterne.

Vi sang nogle af de sange, der hører sig til sådan en anledning, og kimede med
kirkeklokkerne, som alle kirker var blevet bedt om den aften.
Ordensmagten var blevet advaret og havde sagt god for det.
Det var specielt at være samlet for at fejre den frihed, der blev vundet for
Danmark om aftenen 4. maj 1945, i en tid, hvor vores frihed er blevet så
begrænset. Men netop derfor tror jeg, det var særligt nødvendigt at fejre friheden.
Selvom vores situation dårligt kan sammenlignes med 2. verdenskrig, er det
alligevel vigtigt at holde vores frihed i hævd og ikke tage den for givet. Og selvom
de fleste af os er enige i, at politikerne gjorde rigtigt i at begrænse friheden for en
tid, så vi kunne undgå en situation som i Italien og Spanien, så må vi alligevel
ikke tage let på den.

I 70 år har man i Danmark kunnet tro og mene, som man ville, og man har kunnet
forsamles frit.
4. maj er en anledning til at fejre den frihed, som under nazismen var taget fra os.
Den frihed er ikke en selvfølge - vi må altid kæmpe for at bevare den. For hvis jeg
sikrer andres frihed til at tro, tænke og forsamles, så sikrer jeg også derved min
egen frihed til det.
Derfor skal vi altid mindes 4. maj, for når vi gør det, kan vi bedre besinde os på,
hvilket samfund vi også ønsker at have i fremtiden.
Så nyd friheden, når vi får den tilbage - og kæmp for den!
Af Poul Nygaard Kristensen
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CORONA-KRISEN HAR GAVNET OMSÆTNINGEN
VED MIN KØBMAND I KØLKÆR
Corona-krisen har ikke været godt for ret meget, men den har været god for
Min Købmand i Kølkær, og selv om det er på en trist baggrund, så viser det,
at en dagligvarebutik sagtens kan give overskud i Kølkær, hvis bare vi står
sammen om den, og køber alt det vi kan i vores egen butik. Det har I gjort de
sidste par måneder, og det skal I tusind tak for.
Det er ikke bare godt for butikken, det er godt for hele vores lokalsamfund, at
vi har en god og sund forretning, f.eks. når tilflytterne skal vælge, om de vil bo
herude. Det påvirker så igen grundlaget for bl.a. vores daginstitution, skole og
foreningsliv.
Med et omsætningsindeks på 124 i marts og 127 i april måned - eller omsat til
kr/øre ca. 400.000 kr. mere i kassen så tegner 2020 til at blive det bedste år i
butikkens levetid, men det bliver det kun, hvis alle i Kølkær og Omegn husker
også at handle lokalt, når Danmark nu så småt åbner op igen.

12 Vi håber, at I alle har fået øjnene op for, at vi har en god og konkurrencedygtig
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butik, der er klar til at gøre alt, hvad der står i vores magt, for at give jer en god
oplevelse, når I skal lave jeres indkøb af dagligvarer.
Hvis der er noget, som I synes, der mangler i butikken, så sig det til René eller
det øvrige personale, så vil vi som minimum undersøge, om det er noget,
butikken kan få på hylden.
Det har desværre ikke været muligt at gennemføre generalforsamlingen for
2019 endnu, og det kan blive vanskeligt at nå det, inden regnskab og referat
skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og Skat. Derfor har bestyrelsen besluttet
at bede Anpartshaverne om at godkende, at generalforsamlingen
gennemføres ved udsendelse af en skriftlig beretning samt at fremlæggelse af
regnskab og valg til bestyrelse mm. ligeledes gennemføres skriftlig.

Kan I have en god sommer
Jan Søgaard Nielsen
Formand

VI MANGLER TRÆNERE
TIL SPILOPPERNE !!!
Da de nuværende trænere på Spilopperne ikke fortsætter
i næste sæson, søger vi nye trænere.

Holdet er for 0.-4. klasse og har primært fokus på spring
- du bestemmer dog selv
hvordan programmet sættes sammen.
Der er mulighed for at komme på kursus gennem DGI.
Kontakt Jette Pedersen på mobil: 27 64 99 40
for at høre mere.
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Vær med til at støtte op om
DIT barns deltagelse i idrætten !
------------------------------Vi håber på at der gives grønt lys
fra myndighederne til at
starte op som vanligt i uge 39.
------------------------------Vi håber på at kunne samles inden opstart,
så alle gymnaster fra sidste sæson kan få
udleveret diplomer, taget holdbilleder
og få 5-års pokalen.

- Farvelæg regnbuen på bagsiden og sæt den op et sted hvor den pynter
I Italien begyndte børnene at tegne regnbuer med hashtagget ”Det bliver godt
igen”, for at skabe håb om at befolkningen nok skulle komme på den anden side
af Corona pandemien.
Idéer spredte sig hurtigt til hele verden og alle steder kan man se flotte regnbuer i
alle mulige afskygninger.
I Kølkær har børnene lavet regnbuer i perler, nogle har lavet regnbuearmbånd og
andre har tegnet regnbuer i flotte farver.
Idéen med Bamsejagt fandt også vej til Kølkær og man kan stadig se bamser i
mange af byens vinduer.

Den generelle stemning i Kølkær har været at Covid-19 ikke skulle vinde og
mange har bidraget til at holde fast i den gode stemning.
Her i byen har nogle kæmpet mod sygdommen, både i egen krop og ved ramte
pårørende. Andre har bidraget i kampen mod Covid-19 gennem deres arbejde.

14 Covid-19 er her stadig, selvom landet stille og roligt er ved at åbne igen. Det er

blevet muligt at færdes mere rundt omkring, men vi skal stadig være forsigtige og
huske på at nogle mennesker stadig tilhører den udsatte gruppe, som ikke vil
kunne overleve at få Covid-19.
Hold fast i de positive tanker og husk på:

Gudstjenester i Kølkær
Juni 2020:
1. juni:
10.00 Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven
(2. pinsedag) v. Poul Nygaard Kristensen
14. juni:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

21. juni:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

28. juni:

10.00 v. ??

Juli 2020:
5. juli:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

12. juli:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

26. juli:

08.30 v. Bo Knudsen

August 2020:
2. august:

08.30 v. Bo Knudsen

16. august:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

23. august:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

30. august:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen

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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