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Skolens side
Firmaportræt
Historisk tilbageblik

Anette Poulsen
Næste deadline:
16.08.2021

Læs også om Brunkulsmuseet.

Forside: Den traditionelle opstart af gravemaskine på museets åbningsdag.
Foto: Jan Svendsen

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.

Foto: Søby brunkulsmuseums barbersalon

Nye indslag i kølkærbladet

Redaktionen på Kølkær Bladet har besluttet at indføre tre nye indslag. Disse er
med for første gang i dette nummer af bladet.

Firmaportræt: Præsentation af et af Kølkærs mange firmaer i bladet hver gang.
Firma rækkefølgen bliver bestemt ved simpel lodtrækning.
Skolens side: Læringscenter Syd og Kløverhuset vil fremover have en fast side
i bladet, hvor der bringes nyt fra børnenes dagligdag og skolens bestyrelse.
Der var engang: Historisk tilbageblik med portrætter af betydningsfulde Kølkærborgere, eller beretninger om vigtige begivenheder.
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Vi håber, at det nye indhold bliver taget godt imod.
Mvh. Redaktionen

Infoskabet holdt flyttedag
Sammen med Min Købmands
bestyrelse har Kølkær Borgerforening besluttet at flytte det store
infoskab hen til indgangen ved
Min Købmand, så det er mere
synligt for alle.
Knud Holdgaard var tovholder på
projektet, og tak for hjælpen til
Jacob Bjerre og John Jensen.
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Infoskabet vil stadig blive brugt til information/ invitationer fra Kølkærs foreninger. Desuden er der et stort områdekort med oversigt over seværdigheder
mm.
Ét skab er opslagstavle til Kølkær-borgerne. Der er ikke lås på dette skab.
Vi håber at den nye placering bliver til mere glæde for alle i Kølkær.

Forny medlemskab af Kølkær Borgerforening
Kølkær og Omegns Borgerforening vil 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 ved Min Købmand.
Mange hilsner fra
Kølkær Borgerforening

Kølkær og Omegns Borgerforening
afholder generalforsamling

i Kølkær Kultur og Idrætscenter,
tirsdag d. 8. juni 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 25. maj- 4. juni.

Nyt fra Læringscenter Syd
Efter hvad der føles som uendelig lang tid med nedlukning, nødpasning og
hjemmeundervisning, ligner hverdagen mere og mere sig selv på Læringscenter Syd. Det har på mange områder været et svært år – ikke blot for børnene,
men i særdeleshed også for pædagoger, lærere, ledere og os i bestyrelsen.
Møder er foregået virtuelt, og det har været svært at nå ud til alle med de informationer og tiltag der er foretaget. Derfor er jeg glad for at vi fremadrettet er
lovet en fast plads i Kølkærbladet, hvor vi vil informere lidt om status, tiltag og
sætte lidt ansigter på.
Her i første skriv vil jeg benytte lejligheden til at præsentere vores nye lederteam. Fællesleder Malene Egeris Larsen startede som viceskoleleder, men er
sidenhen blevet opgraderet til fællesleder. Ved sin side har hun viceskoleleder
Michael Lund Lauridsen, og til dagtilbud (vuggestue og børnehave) er Kamilla
Lorraine netop blevet ansat.
Vi har med disse 3 en helt unik sammensætning af ledere som når ud over
kanten. De kommer med nogle særdeles dynamiske kræfter og en energi som
giver en afsmittende effekt. Deres tiltag understøtter fagligheden og indlæringen – lige fra vuggestuen og videre til skolen.
Herning Kommune har netop gennemført trivselsmåling på tværs af alle skoler
i kommunen, og det lille indblik vi har fået indtil nu, viser at vi ligger rigtig flot
målt mod de mange andre skoler og tilbud i kommunen. Hele trivselsmålingen
vil senere blive offentliggjort til de som vil finde dette interessant at nærlæse.
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Overordnet ser vi fra bestyrelsen en positiv udvikling på såvel dagtilbud
som på skole. Det er nye folk – det er også nye tider, og vi ser fremad! Den
positive tendens kommer dog ikke af sig selv, for bag ligger der masser af
arbejde, og især samarbejde med forældrene til alle de gode børn i Kølkær
og opland!
Skoleåret er naturligvis på hæld. Nogle elever er på vej videre mens andre
er ved at forberede sig og er spændte på tiden der kommer – som skolebørn!
Derudover har skolen og Kløverhuset – som nogle måske har observeret –
gennemgået vedligehold under nedlukningen. Det er første step af en større plan, og der er mere på vej! Vi håber at vi på et tidspunkt kan finde mulighed og anledning til at invitere Jer alle forbi og se de forbedringer og tiltag der er sket – når det hele er lidt mere normalt igen.
Søren Toft
Formand – fællesbestyrelsen
Læringscenter Syd
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Lederteamet i Læringscenter Syd består af (fra
venstre) Pædagogisk
leder Kamilla Lorraine,
Fællesleder Malene
Egeris Larsen samt viceskoleleder Michael
Lund Lauridsen

Kølkær Malerfirma,
Kølkær hovedgade 62.
v. Helle Østergaard Kristensen, der blev udlært
maler i december 2016.
Der er ”kun” mig i firmaet, og jeg nyder at kører rundt for mig selv.
Kølkær malerfirma er omkring 4 år gammel, og jeg varetager de samme opgaver, som da jeg startede firmaet tilbage i 2017.
Det er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maling af vægge og lofter
Spartling på loft og vægge
Dekorative spartelteknikker og glimmer maling
Opsætning af vægbeklædning, herunder tapet, filt og væv
Maling af indvendigt træværk bl.a. karme, døre, vinduer,
fodpaneler mm.
Facaderenovering
Døre, vinduer og porte
Kalkning
Gavle, udhæng, vindskeder og underbeklædning
Vælger du at lave “gør det selv løsning” på dine malerprojekter,
så kan du købe din maling hos mig, fra eget værksted.

Jeg har ikke de store fremtidsplaner, jeg tager tingene som de kommer
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Sogneudflugt
Søndag den 8. august inviterer Kølkær menighedsråd
på sogneudflugt til Viborg.
Vi begynder i kirken med
gudstjeneste kl. 9.00, hvorefter turen går turen nordpå
mod domkirkebyen.

Viborg var i århundreder Jyllands hovedstad og centrum for de største begivenheder. Det var også herfra, at reformationen rullede ud over Danmark i
1500-tallet. Derfor skal vi på en guidet tur i domkirkekvarteret, hvor vi skal
høre om kongehyldninger, snapsting og reformationen, ligesom vi skal en tur i
domkirken.
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Efter en god frokost i Viborg kører vi ud i den smukke natur ved Hald Sø og
Dollerup Bakker. Vi gør holdt ved ishuset i Dollerup Bakker, hvor man kan
nyde en gåtur i de skønne omgivelser,
eller man kan nyde dem siddende med
en god is i hånden!
Udflugten er for alle, der har lyst til at
være med til en hyggelig dag i godt selskab. Vi vil tilrettelægge den sådan, at
man kan være med, også selvom bentøjet ikke er til lange traveture!

Pris: 200 kr.
Tilmelding sker til Anita Mortensen: kirkesangerkolkaer@gmail.com

Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
fra juni til august 2021

Indre Mission
(mødes i missionshuset)
Der er endnu ikke lagt program for sommeren 2021 i Indre Mission.
KFUM & K’s voksenforum
(mødes i hjemmene)
26/6-21 kl. 18.00: Midsommerfest
Bibelkredsen
(mødes i hjemmene)
24/6-21 kl. 19.30: Hos Grethe Andersen
26/8-21 kl. 19.30: Hos Betty og Bech Jensen

Navne i Kølkær
Døbte:

Monique Elvira Javanfar

Vielser/velsignelser:
Ingen

Dødsfald/begravelser:
Somchit Andersen
Ole Erik Blach Jensen
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Forårsstemning på kirkegården!
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Solnedgangsgudstjeneste

Pizza-gudstjeneste

Traditionen tro holder vi gudstjeneste
på bredden af Søby Sø, mens solen
synker ned bag træerne på den anden side af søen.
Tidspunktet er 26. august kl. 19.00,
og efter gudstjenesten vil vi nyde
hinandens selskab med lidt kaffe og
kage, mens mørket falder på.
Velmødt til god aften!

Den 10. juni kl. 17.00 holder vi forårets sidste pizza-gudstjeneste i Kølkær hallen. Bølle kommer! Og vi får
som altid besøg af en ”gæst”, der vil
fortælle os noget , han eller hun har
oplevet.
Vi vil også fejre vores 9 minikonfirmander, som har afsluttet deres forløb og skal have overrakt et diplom.

(Hvis vejret ikke arter sig, rykker vi i
kirken)

Efter gudstjenesten er der pizza, og vi
satser på, at vi kan spise den sammen denne gang!
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Tak for påsken!

Forældreorlov

En stor tak skal lyde til alle jer i byen,
der tog imod vores forskellige initiativer til at gøre påsken lidt mere
spændende—på trods af Coronaen.
89 børn modtog vores ”ja-tak tilbud”,
og mange benyttede sig af påskevandringen på kirkegården.
Det overgik alle vores forventninger,
og vi er fyldt af taknemmelighed over
opbakningen!
Så en stor tak for det—det giver os
mod på at gøre det igen…!

Præsten har forældreorlov fra 14. juni
til 25. juli.
I den periode vil præstens opgaver
varetages af Leif Mortensen fra 14.
juni til 16. juli, og af Kai Bohsen fra
17. juli til 25. juli.
Al henvendelse skal ske til dem i de
respektive uger, og kontaktoplysningerne kan findes på
www.kølkærsogn.dk.

Kølkær

ØLSMAGNING
10 JUNI KL 19:00
Oplev en af Bøllingsøs dygtige guides fortæller om bryghuset, ølbrygning og øllet.
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Arrangementet har fokus på historien og ideen bag Bøllingsø Bryghus.
Det koster 150 kroner inkl. moms pr. deltager og inkluderer smagsprøver af
8 – 9 forskellige øl.
Der kan herefter købes øl, til gode rabatter.
Tilmelding og betaling sker hos købmanden

VAREUDBRINGNING
FRA KØBMANDEN
HVER TORSDAG
TIL PRIVAT OG ERHVERV
72 14 85 79

MIDSOMMER-MARKED

LØRDAG DEN 12. JUNI fra kl. 9.00
VED MIN KØBMAND I KØLKÆR

•
•
•

•
•
•

Der er gratis kaffe og rundstykker fra kl. 9 -10.
Ryd op i gemmerne, nu kan du gratis få en stadeplads til bagagerumsmarked. Vi har plads til 18 kræmmere.
Stadeplads bestilles efter ”først til mølle princippet” ved henvendelse i
butikken, eller til Jan på tlf. 41320378.
Frokosten kan også nydes ved butikken, hvor vi sælger grillpølser fra kl.
11.30 – 12.30.
Hancock fadøl mm. kan købes.
Musik ved Kim Rasmussen (kendt fra`X Factor`).
Kom og få en hyggelig dag og en snak med bestyrelsen i MIN KØBMAND –
Bestyrelsen
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Sikker oplevelse på Søby Brunkulsmuseum
Bestyrelsen på Søby Brunkulsmuseum har på sit møde 16. marts 2021 vedtaget en
corona-politik:
Det skal til enhver tid være trygt at færdes på museet.
Museet skal altid overholde de til enhver tid gældende krav, som myndighederne
stiller til museer. Desuden vil vi overholde anbefalinger.
Vi sørger for den nødvendige hygiejne og værnemidler til personale. Vi stiller spritdispensere til rådighed for alle.
Vi indfører efter eget valg ensrettet færdsel rundt på museet. Det vil sige, at gæsterne
skal følge den rute, som fremgår af kortet på modstående side. Gæsterne kan naturligvis springe enkelte attraktioner over, men skal fortsat følge den rute, som fremgår
af kortet.
Selv om Søby Brunkulsmuseum overholder alle krav og har indført ensrettet færdsel,
så understreger vi, at enhver gæst har ansvaret for sit eget besøg hos os.
Vi holder afstand. Vi går i små grupper.

Søby Brunkulsmuseum fortæller historien

Vi arrangerer en række ture i løbet af året
Hver gang på Brunkulsvej 29, 7400 Herning. Museet er åbent 21. april-24. oktober
kl. 10-17. Se mere på hjemmeside og facebook. Her en oversigt:

Med tilmelding på tlf. 53 37 14 59 senest tirsdagen før:
Ved vandretur og natur-tur kører vi i bil undervejs. IKKE for gangbesværede.
Søn. 25. april 10.00 natur-tur fugletårn, Mount Søby og ørkenlandskab. Gå 4 km.
Man. 3. maj 18.30 vandretur Mount Søby og ørkenlandskab. Gå 5 km.
Tors. 27. maj 18.30 natur-tur som 25. april.
Søn. 6. juni 10.00 vandretur fugletårn og fra Elmers Hus mod syd. Gå 7,8 km.
Fre. 2. juli 10.00 bustur brunkulslejer og Harrild Hede. Frokost i det grønne.
Fre. 23. juli 10.00 bustur som 2. juli.
Tors. 12. august 18.30 natur-tur som 25. april.
Tors. 19. august 18.30 vandretur som 3. maj. Lyngen blomstrer.
Søn. 12. september 10.00 natur-tur som 25. april. Naturens Dag.
Søn. 10. oktober 10.00 vandretur som 6. juni, men mod nord; 7,2 km. Løvfald.
Lør. 23. oktober bustur 13.00 som 2. juli.

Uden tilmelding:
Søn. 9. maj 10.00 og 13.00 cykeltur. To forskellige ruter på hver 18 km.
Lør. 19. juni 14-16 Søby Træf for ALLE. ”Kun for sjov” spiller. Sang og samvær.
Søn. 20. juni 10.00 og 13.00 cykeltur som 9. maj.
Lør. 3. juli 10.00 og 13.00 rundvisning på museet.
Lør. 24. juli 10.00 og 13.00 rundvisning på museet.
Lør. 7. august 14-16 Musik på Scenen. Videbæk Harmonikaklub underholder.
Søn. 29. august 14.00 byder Realdania indenfor til et gratis besøg for alle.
Man. 30. august 18.30 byder Realdania indenfor til et gratis besøg for alle.
Lør. 16.-søn. 24. oktober 10-17 specielt program i efterårsferien.
Søn. 24. oktober 10.00 og 13.00 cykelture som 9. maj.
Lør. 4. og søn. 5. december 10-17 jul i Den Gamle Kulby.
***
Køb et årskort og få stor rabat på entré.
Koster kun 100 kr.
Gælder kun som almindelig entré samt
Søby Træf og Musik på Scenen. Gælder
IKKE ved forhøjet entré.
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Søby Brunkulsmuseums guide til rundtur på museet
Følg numrene på ovenstående kort. Alle huse har en tavle med informationer.
1) Begynd fra kiosken – start til venstre.
2) Bulldozer.
3) Jernbanevogn.
4) Blikhus.
5) Skulptur.
6) Barbersalon.
7) Festpladsen bruger vi kun ved arrangementer. Her kan du dog nyde egen
forplejning.
8) DSB-skurvogn.
9) Das/lokum.
10) Tørve Sørens Hus.
11) Købmand – herfra er det muligt at gå direkte til 14, da der kan være rundvisning eller selskaber i 12) Forsamlingshuset og 13) Spiseskuret/Klondyke. De
to huse har dog også udstillinger.
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14) Brunkulsleje.
15) Bertel Nielsens kontor.
16) Remise.
17) Brovægt og lastvogn.
18) Smedjen.
19) Turen på Voldsgaard begynder i laden med slagteri, vaskeri, spillebule,
maleriudstilling og gavlmaleri.
20) Stalden rummer naturhistorisk udstilling suppleret med teknisk udstilling udendørs.
21) Stuehuset rummer tegninger, skolestue, madam-blå-køkken og Hugo E.
Madsens fotos samt Evald Eybyes modeller af lastbiler, gravemaskiner og
tog.
22) Frodes Hus – samme vej ind og ud.
23) Fløjt Ottos Hus – samme vej ind og ud.
24) Madpakkehus er til frit brug; medmindre det er optaget af en gruppe.
Legepladsen er til børn under 13 år.

Karen Børling er en Kølkær-legende. Hun levede
fra 1903 til 1987, og i en menneskealder gik hun
under navnet Karen Central.
Der var særligt én grund til tilnavnet ’Central’, hvilket var, at hun bestyrede Kølkærs telefoncentral i
hele dens levetid fra 1930 - 1969. I alle disse år
forbandt hun Kølkærs borgere med hinanden og
sørgede for kontakten til den store omverden.
Yderligere en grund til - og mindst lige så vigtig at tilnavnet ’Central’ passende godt til Karen, var
hendes næsten 40-årige funktion, som den mest
centrale og vidende person i Kølkær.
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Karen Centrals barneår og ungdom inviterede ikke ligefrem til legendestatus,
hverken i Kølkær, eller andre steder. I 1921 blev Karen nemlig syg med Polio og
mistede store dele af sin førlighed. Resten af livet bar hun skinner på benene og
var i mange år kørestolsbruger, men kunne dog komme omkring i sit hus ved
hjælp af en stok.
Måske netop på grund af sygdomsforløbet blev det arrangeret sådan, at Karen
Centrals kald i livet blev telefoncentralen i Kølkær.
Hun blev i 1930 antaget som bestyrer af Kølkærs første telefoncentral. Desuden
fik hun bopæl i et nybygget hus på Kølkær Hovedgade 48 - lige overfor den nuværende Min Købmand.
Det var fra dette hus, i stuen med den lille karnap, at Karen Central betjente
telefoncentralen, samtidig med at hun kunne følge med i byens liv på tæt hold,
helt fra den gamle Brugsforening og ned til købmandsgården og stationen lidt
længere nede af Kølkær Hovedgade.
Man kan faktisk sige, at Kølkær fulgte ret godt med i udviklingen på landsplan,
da Karen Centrals ansættelse som bestyrer af telefoncentralen fandt sted kun
ganske få år efter, at det i Danmark blev vedtaget ved lov, at kvinder kunne arbejde i Statens tjeneste (1921).
I de første år af Karen Centrals tjeneste som bestyrer af Kølkær telefoncentral,
var arbejdspresset ikke det største. Der var kun 32 abonnenter ved oprettelsen.
Disse bestod mest af omkringliggende gårdejere og enkelte borgere i byen, der
købte sig til det nyeste skrig indenfor kommunikation med omverdenen.
På det tidspunkt bestod arbejdet for Karens vedkommende i at forbinde abonnenter med hinanden. Helt konkret ved, at hun blev ringet op og derefter satte

et kabel i det rigtige stik på sit lille omstillingsbord. Ved udenbys samtaler skulle
Karen yderligere, når abonnenten efter opkaldet ’ringede af’, registrere samtalens varighed og derefter fakturere kunden for opkaldet.
I 1930’erne var det almindeligt, at op til tre abonnenter deltes om et telefonnummer. Dette betød, at der kun kunne være én på linjen ad gangen. Her var det
Karen Centrals opgave at vurdere, om et indkommende opkald var vigtigere,
end det der var i gang. Det kunne f.eks. dreje sig om at tilkalde en jordemoder
på samme tidspunkt, som en anden talte med byens dyrlæge. Karen ville så
bryde ind i opkaldet og forbinde ind til jordemoderen i Herning.
På den måde opbyggede Karen Central i årenes løb en helt unik og uundværlig
viden om Kølkær og omegns borgere. En viden hun altid brugte til borgernes
bedste.
I særlig grad blev Karen Centrals rolle som bestyrer af telefoncentralen i Kølkær
vigtig, da besættelsen indfandt sig i 1940. I årene før og særligt efter 1940 blev
brydningen af brunkul i Søby en meget vigtig del af Danmarks energiforsyning.
Mange firmaer etablerede sig i Søby og op mod 2500 mennesker bosatte sig i
området for at arbejde i kullene.
Fra det tidspunkt fik Karen Central meget travlt ved omstillingsbordet. Det blev
hurtigt nødvendigt at etablere flere direkte telefonlinjer til Herning på grund af de
mange entreprenører, der fik kontorer i Søby. I 1930 var der én udenbys linje til
Hammerum, men allerede i 1941 var der seks direkte linjer til Herning.
Alle skulle tale i telefon hele tiden, for kullene skulle leveres, og Karen Central
præsterede på de travleste dage at sætte mere end 1100 stik i omstillingsbordet
i Kølkær.
En særlig rolle som Karen Central kom
til at spille i de år, var som guide for ambulancer ved de mange arbejdsulykker,
der skete i Søby. For dette mere end 10årige arbejde fik hun et sølvfad af falckredderne i Herning (sølvfadet er udstillet
på Søby Brunkulsmuseum).
Karen Central levede ikke alene hele
livet. I 1955 giftede hun sig med Albert
Børling, som også fik plads ved centralbordet.
I Karens sene år, tog hendes familie
hende med på rejse til Paris, hvor hun
nåede at opleve byernes by set fra toppen af Eiffeltårnet.
Skrevet af: Karsten Tværmose Andersen
Kilder: Søby Klondike af Johs. Rolsted, Valborgs Breve udgivet af Hedelandsgruppen.
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BYFEST 2021 - AFLYST
Med de restriktioner der er på nuværende tidspunkt, og den stille åbning af
samfundet, har vi besluttet i byfestudvalget, at byfesten aflyses i år.

Vi ved godt det er mega ærgerligt, men vi er nødt til at være realistiske omkring hvilke økonomiske konsekvenser det kan have for idrætsforeningen,
hvis vi stod med udgifter for over 100.000 kr., som vi ikke kunne få dækket
ind efter en eventuel aflysning.
I festudvalget er vi heller ikke interesseret i at afholde en byfest, hvor vi ikke
må være sammen alle sammen. Det er jo netop for sammenholdets skyld, at
vi år efter år, lægger en masse energi og kræfter i det store stykke frivillige
arbejde det er, når vi arrangerer byfest for hele Kølkær og omegn.
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Vi håber I er klar til at feste med os igen i uge 23 2022, hvor vi satser på en
fantastisk uge fuld af aktiviteter og solskin!
På vegne af byfestudvalget Stine Olsen

Idrætsforeningens hjemmeside er i gang med en større fornyelse, og derfor
er alt ikke opdateret i den nuværende version.
Vi glæder os til vi kan vise jer hjemmesidens nye design!

Kender du strukturen i Kølkær Fasterholt Skytte-, Gymnastik- og
Idrætsforening?
Idrætsforeningen består øverst af et Forretningsudvalg, som pt. består af
Peter Hessel (kasserer), Brith Eriksen (sekretær) og Stine Olsen (formand).
Forretningsudvalget mødes ca. 4-6 gange årligt sammen med en repræsentant fra hver forening, hvor vi afholder hovedbestyrelsesmøder.
På disse møder taler vi blandt andet om hvordan det går i de enkelte foreninger, vi følger op på hvordan det går byfestplanlægningen og evaluering
heraf, vi har til tider besøg af konsulenter fra DGI som kommer med ideer til
fremtidige arrangementer og meget mere.
Sidder DU med en drøm om at blive en del af forretningsudvalget, så er vi
meget interesseret i at høre fra dig, da vi mangler to medlemmer.
Kontakt gerne Stine Olsen på 61681494.

Forretningsudvalg

Hovedbestyrelse
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Badminton

Håndbold

Fitness

Gymnastik

Oldboys fod-

Fodbold

Skydning

Vi hedder Janni 36 år, Josefine 8 år, Emmelie 6 år og
Jonas 39 år
Vi har købt Søbysøvej 18 i marts 2021
Janni er fra Bjerringbro, men har boet i København. Jonas er fra Thyborøn, og har boet i Herning og Ikast
Janni arbejder som produkt ansvarlig ved Skiold i Ikast,
og Jonas arbejder på kontor ved Bankdata i Silkeborg.
Vi har flere forskellige fritidsinteresser: Vi cykler på racer
og mountainbike, dyrker fitness og har planer om at anskaffe nogle heste på ejendommen. Vi nyder også at
komme ud og se naturen, og det var bla. derfor vi valgte
Kølkær.
Vi har kigget efter et nedlagt landbrug i Herning omegn
de sidste 6-8 måneder og vi valgte Kølkær pga. naturen
og at det var en hyggelig by.
Vi kender et par stykker som bor i omegnen via vores arbejde.
Hvad er vigtigt for jer, om det at bo i landsbyen Kølkær?
Tæt på naturen, tæt på Herning, aktivt lokalområde og en købmand.

22
14

Hej. Vi hedder Lasse og Bettina
Vi har købt det fine gule hus på Lyngvej nr. 7, som vi overtog sidst i november 2020.
Siden da har vi været i fuld gang med at sætte vores eget præg på vores nye hjem, hvor
vi allerede føler os godt hjemme, til trods for byggerod. :-)
Vi kommer begge oprindeligt fra Ikast, men har boet sammen i både København og Horsens. Lasse er uddannet tømrer og har arbejdet i både større og mindre tømrervirksomheder. Lige nu er han i fuld gang med at renovere vores hus.
Bettina er uddannet og har arbejdet indenfor modebranchen i mange år, men efter vi
kom hjem fra vores jordomrejse, var det tid til et skift og arbejder nu som pædagogmedhjælper.
Lasse har spillet fodbold i mange år og cykler gerne ud i
naturen på mountainbike.
Bettina elsker at være kreativ - det kan være alt lige fra at
male, sy, strikke, brodere mm.
Derudover elsker vi at rejse og tage på tur ud i det blå.
Det var egentlig lidt af et tilfælde, at vi faldt over Kølkær. Vi
vidste at vi gerne ville tilbage til området og gerne en mindre
by. Vi var ude at se flere forskellige boliger, i forskellige byer,
men ingen gav os den rigtige mavefornemmelse. Da vi faldt
over Kølkær på Google maps og så at vores hus var til salg,
bestilte vi straks en fremvisning. Mavefornemmelsen var der
allerede, da vi stod ude foran huset!
Vi kendte ingen på forhånd, men byen ligger perfekt placeret
ift. vores familie og venner der bor i området.
Hvad er vigtigt for jer, om det at bo i landsbyen Kølkær?
Vi ville gerne ud fra storbyen, til et mindre sted med mere ro og godt sammenhold, men
hvor der alligevel er det allervigtigste. Derfor virker Kølkær som det rigtige sted for os! :-)

Gudstjenester i Kølkær

Juni 2021:
6. juni:
10. juni: Pizzagudstjeneste
13. juni:
27. juni:

10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
17.00 v. Poul Nygaard Kristensen
10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
10.00 v. Leif Mortensen

Juli 2021:
4. juli:
11. juli:
25. juli:

10.00 v. Leif Mortensen
10.00 v. Leif Mortensen
10.00 v. Kai Bohsen

August 2021:

1. august:
9.00 v. Bo Knudsen
8. august:
9.00 v. Bo Knudsen
22. august:
10.00 v. Jens Moesgaard
26. aug.: Solnedgangsgudstjeneste
19.00 v. Poul Nygaard Kristensen
29. 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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Dato

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

8/6

Borgerforeningen

Generalforsamling

Hallen

19.30

10/6

Kirken

Pizzagudstjeneste

Kirken

17.00

10/6

Min Købmand

Ølsmagning

Min Købmand

19.00

12/6

Min Købmand

Midsommermarked

Min Købmand

9.00

13/6

Fællesarrangement

Morgenvandring i Søby
Info kommer

V. Elmers Hus

7,00

23/6

Fællesarrangement

Skt. Hans hygge
Info kommer

Bag Hallen

17,30

8/8

Kirken

Sogneudflugt

Kirken

9.00

26/8

Kirken

Solnedgangsgudstjeneste

Søby Sø

19.00

SOMMERHILSEN FRA MADKLUBBEN
Eeeeeej, hvor vi savner vores hyggelige aftener med fællesspisning, men vi
har besluttet, at vi ikke starter op før efter sommerferien – såfremt situationen
altså tillader det der.
Vi mødes hen over sommeren for at planlægge efterårets datoer og finde
nogle lækre retter, og så håber vi på, at rigtig mange vil deltage, når vi atter
slår dørene op :)
Hvis ikke vi når at få datoerne med i september udgaven af Kølkær Bladet,
så kommer der opslag op hos Min Købmand og på Facebook.

Mange sommerhilsener fra
Lise, Britta, Jette, Birgit, Lotte & Sheila

