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Første byfest i Kølkær i tre år
Der er lagt op til et
brag af en Sports– og
Byfest med sjove,
skønne og mindeværdige aktiviteter alle
dage fra tirsdag d. 7.
juni til og med lørdag
d. 11. juni,
Kølkær-Fasterholt Skytte, Gymnastik
og Idrætsforenings Byfestudvalg har
sammensat et fantastik program i år
med mange nye tiltag.
Følg med på Facebooksiden:

Sport- og byfest i Kølkær
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.

Hurraaaa…..

Kølkær Bladet har 25 blads jubilæum.
Det hele startede, da Kølkær Menighedsråd ikke længere skulle
samarbejde med Kollund-Lind om Kirkebladet.
I stedet for at skulle udgive en lille flyer i hver måned,
indbød Menighedsrådet til et meget bredere samarbejde.
Måske kunne foreningerne i Kølkær sammen udgive et mere interessant
og oplysende blad???
Der blev indkaldt til møde, og ret hurtigt var der bred enighed om at vi
ville gøre et forsøg.
Der skulle brainstormes, og findes folk til de forskellige opgaver.
Efter at vi havde fået en del tips og gode råd, satte vi processen i gang
til det allerførste blad. Denne udkom i juni 2016.
Der har været udskiftninger, og bladet har ændret sig en smule hen ad
vejen.
Men stort set, har vi beholdt bladet som det var fra start,
da dette fungerer, og stadig er et blad med meget afvekslende indlæg.
Hvorfor ændre på en succes?
Vi håber, at i alle er glade for at få vores Kølkær Blad i postkassen
hvert kvartal.

Rigtig god læselyst i nr. 25
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Vi hedder Juliet Skjold, Rebecah I. M. Petersen, Benjamin Lindegaard Larsen, Elias Skjold, Daniel Lindegaard Larsen og Cristian Victor Iversen. Vi er I nær
familie med hinanden, og mor og datter har sammen
købt huset på Kølkær Hovedgade 15. Vi flyttede ind i
huset 1. december 2021.
Oprindeligt kommer vi fra Iran, men har boet de sidste
24 år i Danmark, hvor vi har boet på Sjælland. Børnene er født i Danmark.
Hvad arbejder I med?
Juliet er Sosuhjælper, og Rebecah arbejder i Miljøstyrelsen.
Vi har sammen en familievirksomhed der arbejder
med ældrepleje i Herning Kommune. Virksomheden
hedder Fælles Pleje og Omsorg.
Hvordan fik I øje” på Kølkær?
Det var en tilfældighed, at det blev i Kølkær vi købte
hus.
Hvilke fritidsinteresser har I?
Når vi ikke arbejder, så træner vi, cykler, og går ture.
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Kender I nogen fra byen nu?
Nej desværre ikke endnu.
Pga. nuværende arbejdssituation, har det endnu
ikke været muligt at deltage i arrangementer, men vi
glæder os til at deltage i byfesten i juni.
Hvad tænker I er vigtigt ved det at bo i en landsby som Kølkær?
At der er ro, glæde, liv og at alle hilser på hinanden.

Årets affaldsindsamling 2022
Søndag d. 3. april var der endnu engang affaldsindsamling i Kølkær.
På dagen mødte desværre kun få personer op
og hjalp til, men i ugerne op til, havde skolebørnene gået rundt og fyldt affaldsposer. Derudover havde et par Kølkærgensere meldt ind,
at de havde gået en tur og samlet affald. Om
søndagen d. 3. april blev der indsamlet omkring 24 kg affald, hvoraf det meste var plastik.
Bruno og Arvid var tovholdere på indsamlingen.
Tak til jer der hjalp til.

Sct. Hans aften i Kølkær d. 23. juni 2022 kl. 17.30
Traditionen tro har vi også i år i Kølkær bål, tale, sang og leg, så vi i byen i
fællesskab kan være med til at fejre midsommeren. Hele aftenen er der
mulighed for leg. Det foregår nede ved hallen
17.30 og en time frem har man
mulighed for at grille medbragte
pølser m.m. Medbring alt til fortæring – herunder drikkevarer, service og grill-tang til eget forbrug.
Medbring også gerne et tæppe/
evt. en ekstra stol.
Kl. 19.00 (efter aftensmaden) tændes bålet og vi synger et par sange. Derefter er der båltale ved Birgit Have.
Kl. 19.30 er der gratis kaffe/the/
saft og kage.
Efter bålet kan der på gløderne
ristes ”slipper- slappers”.

Vel mødt!
Idrætsforeningen, Borgerforeningen og Menighedsrådet
OBS: I tilfælde af dårligt vejr starter programmet først kl. 19.00 - hold øje med
Facebook i løbet af dagen!
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Dus med himlens fugle
Søby Brunkulsmuseum deltager vanen tro i Kulturfest Herning i uge 24. I år
med tema om ”Dus med himlens fugle”.
Det hele foregår lige i Kølkær baghave. I øvrigt henviser vi til den indlagte
folder fra museet, herunder årsplan. Årskort gælder kun almindelig entre og
altså ikke til Kulturfest Herning.

Tirsdag 14. juni kl. 14.00-16.00: Syng med himlens fugle.
Med gruppen ”Kun for sjov” fra Brande til at spille og synge for, arrangerer vi
en syng-sammen-eftermiddag på Festpladsen. Vi uddeler sanghefte og serverer kaffe med kage. Desuden fortæller formand Jan Svendsen om museet
og brunkul.
Entre på 80 kr. omfatter kaffe, kage og entré til hele museet kl. 10-17.
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Onsdag 15. juni kl. 19.30-22.00: Vagabonderne fra Bakkegaarden.
Med tilladelse fra Nordisk Film viser vi filmklassikeren Vagabonderne på
Bakkegaarden. Det sker på samme måde som gamle dages rejsebio i Forsamlingshuset. Vi sælger diverse kioskvarer.
Formand Jan Svendsen giver en kort introduktion til museet og fortæller
anekdoter fra optagelserne. Filmen over Morten Korchs roman havde premiere i 1958 med hovedrollerne besat af Ib Mossin, Chr. Arhoff, Ghita Nørby
og Paul Reichardt, som sang klassikeren ”Er du dus med himlens fugle”.
Filmen er delvist optaget i nærheden af Valdemarsminde i Søby Brunkulslejer. To ambulancer fra
henholdsvis Herning
og Brande var med,
og desuden kørte der
en kranvogn med
falckredder Robert
Dahl, Brande, som
chauffør. Stedet for
optagelserne er senere skredet sammen.
Entre på 50 kr.
Foto viser scene fra optagelserne med Paul Reichardt.

Torsdag 16. juni kl. 18.30-21.00: Himlens fugle i Søby
Vi begynder på museets naturhistoriske udstilling på Voldsgaard, hvor formand
Jan Svendsen introducerer museet og udstillingen. Derefter bliver fritidsornitolog Esben Donnerborg guide til Fugletårnet ved Søby Sø og til
"Okkersøen" (Statens Leje), hvor vi slutter af med kaffe og kage. Gåtur på 3
km. Husk kikkert!
I tilfælde af dårligt vejr får vi kaffe og kage i Forsamlingshuset på museet.
Deltagerbetaling 80 kr. omfatter entré, guider, kaffe og kage.
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Fugletårnet ved Søby Sø
Foto: Karsten Tværmose Andersen

Kølkær
Købmandens kræmmermarked
Markedet blev afholdt lørdag d. 7/5 – 2022
P-pladsen var fyldt med kræmmere og
markedet var godt besøgt.
Teltet var fyldt med glade og morgenfriske handlede til gratis kaffe og rundstykker.
Kl. 10:00 åbnede kræmmermarkedet og der blev solgt blomster og lopper.
I teltet stod Pedro for hyggelig stemning og der blev solgt fadøl og pølser.
Teltet var fyldt under hele markedet og der var en fantastisk stemning.
Købmanden takker for den gode opbakning og tak til de frivillige hjælpere
og bestyrelsen.
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GRATS UDLEJNING AF FADØLSANLÆG
Viste du, at du hos købmanden kan leje fadølsanlæg og bar GRATIS*
Og vi har fuldt sortiment fra Hancook

*Ved køb af min 75 L øl

30 Sodavand KUN 89,95 excl. pant
Det sku' vær' så godt og så' det faktisk skidt
Den 20. april blev der afholdt generalforsamling i Min Købmand APS. Her kunne jeg i min beretning fortælle, at vi i 2021 nåede en milepæl i Min Købmand i
Kølkærs historie, hvor vi for første gang havde en nettoomsætning på over 10
mio. Desværre var udgifterne også større, så årets overskud blev desværre ikke
så stort som i 2020, men et overskud på 163.053 kr. efter skat kan vi godt være
stolte af.
Desværre kunne regnskabschef Jørgen Andersen også fortælle, at omsætningen i butikken i 2022 er for nedadgående, og han er bekymret for, at det sammen med de stigende energipriser vil betyde, at der ikke vil blive et overskud i
år snarere tværtimod.
Jeg har i en tidligere udgave af Kølkær bladet skrevet, hvor stor betydning det
har for hele vores lokalsamfund, at vi har en god og sund købmandsforretning,
fx når tilflytterne skal vælge, om de vil bo i Kølkær, og hvordan det så igen påvirker grundlaget for bl.a. vores daginstitution, skole og foreningsliv m.v.
Derfor vil vi fra bestyrelsen gerne appellere til, at I alle husker at handle, alt det I
kan hos Min Købmand i Kølkær. Jeg ved godt, at mange måske handler ind i
forbindelse med transporten til og fra arbejde, eller når de alligevel er i en større
by, men tænk alligevel over, om ikke indkøbene kunne foretages i vores egen
butik.
Jan Søgaard Nielsen
Afgående Formand
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Årets konfirmander
Øverst fra venstre: Morten Bech Burhøj, David Hedegaard, Søren
Vallentin Lorentzen, Hugo Jørgen Sundgaard Jensen, sognepræst
Ulla Kristiansen.
Nederst fra venstre: Isabella Søby Kristensen, Liva Marie Egebjerg
Andersen, Emma Marie Vang Hanson, Emma Wadsholt Christensen
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Foto: Løvstad foto/Photocare

Babysalmesang i Kølkær Kirke

Babysalmesang er sang og sanse-leg for alle små børn (0-1 år)
Det er gratis at deltage
Medbring en dyne/tæppe som dit barn kan ligge på
Opstart onsdag den 24. august 2022 kl. 10.00. I alt 8 gange
Tilmelding til Anita Mortensen på
kirkesangerkolkaer@gmail.com
senest den 17. august 2022

Palmesøndag var en
festlig dag i Kølkær
Kirke.
Allerede ved ankomsten
i våbenhuset blev kirkegængerne mødt af glade børn, der svingede
med palme-grene, og fik
dermed en modtagelse i
stil med Jesus, da han
få dage før sin død red
ind i Jerusalem.
Efter klokkeringning og
de 9 bedeslag kom de
samme børn i procession ind i kirken, mens de sang ” Vi vil være med i Jerusalem, når på æselryg
Jesus rider frem.”
Senere fik vi også lov at lytte til en duet, idet Nana og
Marie sang om ”ham, der vækker folk af døde. Ham
vil alle møde.”
Efter gudstjenesten fik de voksne sig en kop kaffe,
mens børnene var på æggejagt på kirkegården, hvor
påskeharen natten før havde været på spil.
Tusind tak til jer børn, som deltog, og til alle jer, der
mødte op og var med til at skabe en festlig gudstjeneste.

Solnedgangsgudstjeneste
ved Søby Sø
torsdag den 18. august
kl. 19.00
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Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær

KFUM & K’s voksenforum
(mødes i hjemmene)
Lørdag den 25/6 kl. 19.30:
Midsommerfest hos Anette og Flemming
Fredag den 26/8 kl. 19.30: Temaaften hos Karin og Poul

Bibelkredsen
(mødes i hjemmene)
Torsdag den 30/6 kl. 19.30: Hos Nina og Thorkild, Vestermarken 49, Kølkær
Torsdag den 25/8 kl. 19.30: Hos Jytte og Henning, Vestergade 10, Vildbjerg
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________________________________________________________

Sogneudflugt
Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 10. september 2022,
så du kan komme med på sogneudflugt.
Hvor turen går hen er endnu ikke helt fastlagt, så hold øje med kirkens hjemmeside og opslag ved Min Købmand for nærmere information.

Navne i Kølkær
April - Juni 2022

Døbte:
Xander Løth Andreassen
Ellinor Nyholm Væggemose

Vielser/
velsignelser:

Michelle Løth Andreassen og Jannik Lindgren
Løth

Dødsfald/begravelser:
Dagmar Valborg Nielsen
Annalise Bech Sønderup

ENDELIG!
Kunne vi igen holde gymnastikopvisning i Kølkær
Pga. usikkerhed omkring Corona
restriktioner havde vi valgt kun at
afholde opvisning for de 4 børnehold i år, da det betød uendeligt
meget for dem, at få lov til at vise
forældre og bedsteforældre de ting
som man har lært og øvet en hel
sæson.
Følgende 4 hold var repræsenteret:
Far, mor og barn holdet, som i dagens anledning var slået sammen med Minitonserne, så de var et kæmpe hold, som indtog gulvet med sang og færdigheder på gymnastik bane. Efterfølgende kom Tumlestik, som træner i Fasterholt på med hulahopringe, god musik dans og glæde. Spilopperne sluttede opvisningen af
med vejrmøller og koldbøtter iført knæklys armbånd i en delvis mørklagt
hal.
En skøn dag med leg, børne latter og glæde. Håber vi i sæson 2022/23
kan gentage succesen
Vi vil gerne takke forældre, bedsteforældre, trænere og ikke mindst gymnasterne for en super god dag.
En særlig tak til Susanne Hansen og Stine Rønn Olsen som igen i år,
stod klar til at hjælpe med at være fanebærer og speaker.

Tak til Aquadoor for
sponsoratet af vand.
Gym.bestyrelsen
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5 Års pokal
Følgende 4 dygtige gymnaster fik I år uddelt deres 5 års pokal i forbindelse med
gymnastik opvisningen.
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Gustav Ruskjær Balsby

Victoria Niebuhr Nikolajsen

Juliane Toft

Nanna Engel Hedegaard

Badmintonspillet i Kølkær er for alvor kommet på listen over populære sportsgrene i KFSGI. Sæsonen 21/22 har budt på overraskende stor tilslutning på både
ungdomshold og seniorholdet, hvor der hver torsdag sæsonen igennem er blevet
trænet i spillets generelle regler, arbejdet i greb på ketcheren og dystet indædt i
heftige dueller hen over nettet.
Særligt på ungdomsholdet har der været fremgang at spore, idet holdet er blevet
beriget med to dygtige trænere, Jannik og Daniel samt Susanne som hjælpetræner. De lokale, unge kræfter har sikret struktureret og underholdende træning til
holdet af helt unge spillere. I starten af marts blev den nye badmintonbestyrelsen
konstitueret, og ved badmintonsæsonens afslutning udtalte ungdomsholdets trænere: ”Vi har haft en rigtig god sæson med overraskende stor tilslutning. Børnene
er glade og fyldt med god energi. Vi er bestemt klar på endnu en sæson som
trænere i Kølkær.” Ved det afsluttende møde gik drøftelser videre på, hvad der
ligger bag trænernes eget drive og engagement. Hertil kunne de berette om egen
ungdom som badmintonspillere i Kølkærhallen og hvilke gode oplevelser det havde bragt med sig, samt ønsket om at kunne give det videre til den lokale ungdom.
Badmintonbestyrelsen er allerede i dialog med trænerne af ungdomsholdet om
næste sæson, hvor håbet er at kunne deltage i er par stævner.
Hvad angår seniorholdet håber bestyrelsen på, at den gode tilslutning fortsætter,
så medlemmerne er klar til at få sved på panden og indtage endnu en sæson i
efteråret 2022.

Forventede gymnastik hold sæson 22/23 med opstart omkring uge 39
Mor, Far og Barn er for børn i alderen 1 – 3 år. Vi træner i Kølkær skoles gymnastiksal om tirsdagen kl. 16:00 -17.00
Mini Tonserne er for de 3 - 6 årige. Vi træner i Kølkær Kultur- og Idrætscenter om
tirsdagen kl. 16.15 - 17.00. (afhentning i børnehave kl. 16:00)
Drengehørm ”NYT HOLD”, kun for drenge som går i 0.-6. klasse. Træningen vil
være i Kølkær Kultur- og Idrætscenter eller gymnastik salen om tirsdagen kl.
17.15-18.15
Pigegym: ”NYT HOLD” kun for piger som går i 0.-6 klasse. Træningen vil være i
Kølkær Kultur- og Idrætscenter eller gymnastik salen om tirsdagen kl. 17.1518.15
Tumlestik er for de 3 - 6 årige. Vi træner i Fasterholt skoles gymnastiksal om tirsdagen kl. 15.45 - 16.45.
Seniorer-gymnastik er for pensionister og seniorer. Vi træner i Kølkær skoles
gymnastiksal om mandagen kl. 14.30 - 15.30.
M/K Motion er for både kvinder og mænd. Vi træner i Kølkær Kultur- og Idrætscenter om mandagen kl. 19.00 - 20.00.
Mandehørm er for mænd og store drenge. Vi træner i Kølkær Kultur- og Idrætscenter om tirsdagen kl. 20.00 - 21.30.
Ovenstående hold/opstart + tidspunkter er kun forventede så der tages forbehold
for ændringer!
Kan du se dig selv som træner? -Evt. på et af de eksisterende hold, eller kunne
tænke dig at opstarte et helt nyt hold så kontakt Camilla Niebuhr
Telefon: 53384090 mail camillakruseniebuhr@gmail.com
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Kølkær Idræts- og Kulturcenter
Bestyrelsen i Kølkær Idræts- og Kulturcenter vil i denne artikel gerne fortælle
lidt om centrets formål og hvilke opgaver vi har. Det lader til, at nogen har den
opfattelse, at vi er en del af idrætsforeningen, og at vi som bestyrelse og Anders som inspektør, skal stå for forskellige arrangementer i og omkring centret.
Det skal vi ikke.
Idræts- og Kulturcentrets formål og dermed vores opgave er, at drive og udvide centret, så Kølkær og omegns borgere og foreninger kan benytte centret til
fortrinsvis kulturelle og idrætsmæssige aktiviteter.
Kort sagt: Vi skal sørge for, at rammerne er der, men det er jer som borgere
og foreninger, der skal fylde dem ud og sørge for, at centret bliver brugt.
Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at vi ikke har ansvaret for boldbanerne med tilhørende fodboldmål mm., der ligger i forbindelse med centret. Det er
Herning Kommunes ansvar. Det eneste vi skal sørge for i forbindelse med den
udendørs idræt, er at stille omklædningsrum til rådighed.
Grillhytten ejes af Oldboys afdelingen, så det er heller ikke vores ansvar.
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Centret er en selvejende institution. Det betyder bl.a. at driften finansieres via
et årligt kommunalt bloktilskud.
Som supplement hertil er der oprettet en støtteforening, med det formål at indsamle midler til at støtte aktiviteter og nye tiltag i centret, der kan gøre hverdagen mere sjov, indholdsrig og spændende for brugerne.
Såvel borgere som foreninger kan være medlem af støtteforeningen. Det koster følgende:
Personligt
Husstand
Forening

kr.
kr.
kr.

100,00 pr. år
150,00 pr. år
200,00 pr. år

Som støttemedlem får man rabat, hvis man ønsker at leje centrets lokaler til
private formål.
Priser på udlejning kan ses på opslagstavlen i centret.
Firmaer kan også bidrage til støtteforeningen, ved at hænge et sponsorskilt op
i hallen. Det koster kun kr.500 pr. år, og vi kan være behjælpelig med at få
skiltet fremstillet.
Du kan også sende en mail til adressen byram@herning.dk, så vil Anders svare hurtigst muligt.

Lidt historik og fremtidsvisioner
Den første etape af Kølkær Idræts- og Kulturcenter blev taget i anvendelse i
1984. Forud herfor var der foregået et stort frivilligt arbejde med at få projektet
stablet på benene, og der blev også i forbindelse med byggeriet leveret rigtig
mange frivillige arbejdstimer. Desværre blev det i første omgang kun til en ½
hal, men man gik straks i gang med at finde støtte og midler til, at hallen kunne udvides til en 1/1 hal. Den 1/1 hal blev taget i anvendelse i 1994.
Næste større udvidelse blev lavet i 2007, hvor cafeteriet blev udvidet, der kom
nyt indgangsparti og tre nye omklædningsrum samt et mødelokale (det nuværende fitnesslokale).
Seneste større bygningsprojekt var renovering af toiletterne i Hall´en som stod
færdigt i 2019.
Og nu skal vi så i gang igen med tilbygningen af et ”Multihus”. Se venligst særskilt artikel her i bladet side 18.
Med venlig hilsen bestyrelsen der består af:
Formand: Bjarke Frandsen.
Næstformand: Helle Østergaard.
Kasserer: Erik Toustrup.
Sekretær: Jan Søgaard Nielsen.
Herudover består bestyrelsen af følgende personer, som repræsenterer
den anførte institution:
Søren Toft, Læringscenter Syd
Stine Rønn Olsen, Kølkær/Fasterholt
Skytte, Gymnastik & Idrætsforening
Johan Mølby, Herning Kommune.
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Multihus i Kølk ær
I Kølkær og omegn bor ca. 1200 personer - inden for byskiltene bor der ca.
600 personer.
Kølkær har en skole til og med 6 klasse, en daginstitution og et meget aktivt
foreningsliv. Lokalrådet og halbestyrelsen ser Centret som en vigtig aktør i arbejdet med at skabe social sammenhæng i Kølkær og Omegn.
Kølkær mangler et sted til f.eks. større fælles møder, gymnastik for mindre
hold , bordtennis , kulturindslag ( foredrag og teater) , E-sport , børneklubber,
fester ,fællespisning og meget mere.
Kølkær Idræts og Kulturcenter er det naturlige samlingspunkt for alle klubber ,
råd og foreninger. Vi håber på , at kunne inddrage flere af beboerne herunder
de udenlandske tilflyttere i aktiviteterne.
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Projektet omfatter en tilbygning til den eksisterende hal – et Kulturhus på
ca. 260 m2 . Huset skal
være åben, lyst , med
egen indgang og skal kunne bookes af alle grupper
af relevante personer.
Multihuset bygges sammen med det eksisterende
Idrætscenter i Kølkær.
Projektets målsætninger
Målsætninger
- at give beboerne i Kølkær og nærliggende landsbyer en mulighed for at være
mere sammen - at
skabe bedre fællesskab på tværs af religion , alder og sprog
- at åbne for mulighed til at bevæge kroppen i mindre lokaler end hallen
- at give skolen og kulturgruppen i Kølkær bedre muligheder med foredrag og
teater

Projektets økonomi
Byggeomkostninger ifølge tilbud fra september 2021:
3.120.000,- kr.
Vi skal selv indsamle en del af pengene . Indsamlingsbeløbets størrelse er
endnu ikke afklaret med Herning Kommune – men der skal indsamles max. 1/3
af byggeomkostninger. Indtil videre har Kølkær Idræts og Kulturcenter samlet
knap 300.000,- .
Lokalrådet håber på lokal opbakning fra beboerne i Kølkær og Omegn .
Eventuelle bidrag kan sendes på Mobilepay 827379 eller kontakt halinspektør
Anders Madsen.

Gudstjenester i Kølkær
Juni 2022:
5. juni: 10.00 v. Leif Mortensen (Pinsedag)
6. juni: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen (2. pinsedag)
12. juni: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
19. juni: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
Juli 2022:
3. juli:
10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
10. juli:
9.00 v. Poul Nygaard Kristensen
24. juli:
9.00 v. Jens Moesgård Nielsen
31. juli:
9.00 v. Jens Moesgård Nielsen
August 2022:
7. august:
9.00 v. Bo Knudsen
14. august:
10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
18. august:
19.00 Solnedgangsgudstjeneste ved Søby
Sø v. Poul Nygaard Kristensen
21. august:
10.00 v. Poul Nygaard Kristensen
28. 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

7/6 - 11/6

KSFGI

Byfest

Hallen

Se program

14/6 - 16/6

Museet

”Dus med himlens fugle”

Museet

Info i
bladet

23/6

Borgerforeningen,
Idrætsforeningen og
Menighedsrådet

Skt. Hans aften

Hallen

17.30

18/8

Kirken

Solnedgangsgudstjeneste

Søby Sø

19.00

24/8

Kirken

Babysalmesang

Kirken

10.00

10/9

Kirken

Sogneudflugt

Info følger

Info følger

Præmiewhist starter
Så starter præmiewhisten i Whist-klubben igen op til en ny sæson i Kølkær Idræts
og Kulturcenter Tirsdage Kl. 19.00 fra 6.september 2022 .
Vi spiller i Idrætscentrets cafeteria hver tirsdag og afslutter sæsonen sidst i
april 2023.
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. Det 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.

