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Ny Hjemmeside er i luften
Så er vores nye version af
hjemmesiden, www.kølkær.dk klar.

Hjemmesiden er blevet fornyet til et
mere nutidigt design.
Tip os meget gerne hvis der er noget
der ikke virker, eller du har noget at
tilføje til menuens underpunkter, f.eks.
erhverv…
Vi sætter billeder i galleri fra
arrangementer og events i Kølkær.
Hvis du ønsker at få fjernet et billede,
kan du få det gjort ved at skrive til:
borgerforening@kolkaer.dk

Kære Kølkær-Borger
Kan vi også få DIN opbakning?
-Vær medlem i
Kølkær og Omegns Borgerforening
100 kr. for en husstand (Årligt)
50 kr. for en enlig. (Årligt)
Du kan betale på:

Mobilepay: 463540
eller
Bankkonto: 2570 - 615 440 51 09

Husk at skrive navn på!
Formand: Randi Skousbøll tlf. 26748217
Næstfmd: Anette Poulsen tlf. 30275600
Kasserer: Lissy Toustrup
tlf. 28447696
Sekretær: Tina Flø
tlf. 20252765
Medlem: Knud Holdgaard
tlf. 30571021
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Hjælp med at tippe kommunen om skader, affald, defekter osv…
Med app'en ”Giv et Praj” kan du via din smartphone give kommunen øjeblikkelig
besked, hvis du støder på skader eller andre forhold, du gerne vil gøre kommunen opmærksom på.
Det kan f.eks. være et hul i vejen, affald der skal fjernes af kommunen, forkert
skiltning eller defekte gadelamper.
Så hjælp din kommune med at holde dit lokalområde i tip-top stand!
G!v et Praj-app'en kan downloades til din smartphone via Appstore og
Google play

Hvad kan du gøre for din by?
Vær med i Borgerforeningens nye

SUPPORT TEAM
KØLKÆR
Vi har brug for en del praktiske hænder i forbindelse med vedligehold.
f.eks: Torvet, Rådhuset, byporte, Rundtenomstien.
Et par gange årligt vil vi gerne afholde ”SUPPORT TEAM” dag på Torvet,
hvor vi samles, og får lavet de praktiske ting der skal gøres.
Borgerforeningen er selvfølgelig vært med mad og drikke til de deltagende, og hjælper også til med det praktiske.
Henvendelse på
borgerforening@kolkaer.dk
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Ny frivillig på Kølkær Bladets redaktion
Henriette Engel Hedegaard har efter 17 Kølkær Blade valgt at stoppe
som designer og layouter på bladet. Vi har været meget glade for alle
de flotte blade der er blevet til, de sidste 4 år.
Tusind tak for samarbejdet, Henriette.
Som ny designer og Layouter på Kølkær Bladet byder vi velkommen til
Karsten Tværmose Andersen, der fra nu af vil sørge for at der 4 gange
årligt bliver et flot blad til lokalområdet.
Vi glæder os til samarbejdet, og er meget glade for at der var en ny til at
overtage posten. Velkommen til, Karsten.
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HUSK HUSK HUSK
Borgerforeningen byder nye huskøbere velkommen til Kølkær.
Giv os et tip på
borgerforening@kolkaer.dk

Husk navn, adresse og gerne et tlf. nr.
Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening.
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Invitation til aftentur til Voldsgaard i Søby
Tirsdag, den 8. september kl. 19.00
I forbindelse med renoveringen af Voldsgaard, har
museet modtaget uvurderlig støtte fra blandt andet
Hedelandsgruppen i Kølkær, Søby Beboerfoerning
og endvidere fra mange
enkeltpersoner samt virksomheder i området.
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Derfor inviteres alle interesserede til en aften, hvor Voldsgaard kan ses efter i
sømmene.

Program for aftenen:
Vi mødes kl. 19.00 i Søby forsamlingshus (lågen ved butikken
vil være åben).
Der startes med fortælling om
Voldsgaards historie, om arbejdet med renoveringen, samt om
udstilling af effekter som Hedelandsgruppen har udlånt.
Under fortællingerne er der kaffe med tilhørende kringle.
Herefter rundvisning på Voldsgaard.
Pris inkl. Kaffe og kringle: Gratis
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Vel mødt!
Med venlig hilsen
Søby Brunkulsmuseum
P.S. De øvrige huse på museet vil ikke være åbne denne aften.

Den 15. september 2020 kl. 19.00 afholdes der menighedsrådsvalg i Kølkær sogn.
Valget foregår på Kølkær skoles lærerværelse som en valgforsamling, hvor
alle medlemmer af Folkekirken kan komme og få indflydelse på, hvordan
menighedsrådet skal se ud de næste 4 år.
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Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, både når det angår
gudstjenester og andre arrangementer, men også det, at vi har en pæn kirkegård, at medarbejderne er glade og godt tilfredse, og at der er styr på økonomien. Er du interesseret i noget af dette, kunne det være, at menighedsrådet var noget for dig.
Det er væsentligt både for kirken, dem der kommer der, og for vores by i det
hele taget, at vi får sat et godt ”hold”, ligesom der har været både i den nuværende periode og tidligere. Kom derfor og vær med til at vælge et godt
menighedsråd!
Valget foregår denne gang som ved en generalforsamling til en bestyrelse.
Det vil sige, at for at have stemmeret, skal man møde op på skolens lærerværelse den 15. september kl. 19.00 (forudsat at man er medlem af Folkekirken og bosat i Kølkær sogn eller har løst sognebånd hertil).
Derfor er det vigtigt at møde op -ikke blot hvis man gerne vil vælges, men
også for at vi kan få en god debat om, hvor kirken i Kølkær skal bevæge sig
hen i fremtiden.
Vel mødt den 15. september!
Hilsen det gamle menighedsråd

Efterårets gudstjenester for børn og familier i Kølkær Kirke
I efteråret er der hele 3 gudstjenester,
hvor det hele foregår i børnehøjde.
Bølle glæder sig til at hygge sig med
jer igen!
Spaghettigudstjeneste
torsdag den 24/9 kl. 17.00 med pizzaspisning bagefter.
BUSK-gudstjeneste
søndag den 25/10 kl. 10.00
Familiegudstjeneste
søndag den 29/11 kl. 15.00, med Luciaoptog og efterfølgende juletræstænding
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BUSK-gudstjeneste: Spirerne i Guds have
25. oktober er der gudstjeneste for alle, når vi har BUSK-gudstjeneste.
BUSK står for ”Børn, Unge, Sogn og Kirke”, og er en gudstjeneste, hvor alle
kan være med. Vi skal høre om, at vi alle er som små spirer, der vokser i Guds
have.
Han hjælper os med at vokse, og vi skal give plads til hinanden, så vi kan gro.
Og hvis vi er heldige, kan vi få lov at
møde Bølles nye ven!
Efter gudstjenesten er der saftevand
til børnene og kaffe til de voksne!

Konfirmation 2020
Vi har 4 gæve konfirmander i Kølkær i år, som på grund af nedlukningen i
forbindelse med Covid-19 endnu ikke er blevet konfirmeret.
Sebastian, Pernille, Johanne og Katrine har taget det i stiv arm, selvom deres
store dag er blevet udskudt hele 2 gange. Og nu glæder de sig til at blive fejret!
Det foregår

5. september kl. 10.00
i Kølkær kirke efter samme procedure, som det plejer at foregå.
DERFOR: Hvis du har tid og lyst til at give dem en ekstra hilsen på deres store
dag, så mød op på parkeringspladsen foran kirken med flag, når konfirmationen
er ovre ca. kl. 11.15, og vær med til at sende dem godt afsted til deres fester!
Telegrammer kan afleveres på skolen fra kl. 9.00 og indtil gudstjenesten er færdig ca. 11.15.
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Med venlig hilsen
sognepræst Poul Nygaard Kristensen

Solnedgangsgudstjeneste

Guldkonfirmation

Traditionen tro holder vi
solnedgangsgudstjeneste ved Søby Sø
den 3. september kl. 19.00.

Vi har gennem efterhånden mange
år haft tradition for at fejre 50-års
jubilarerne med gudstjeneste og
frokost i konfirmandstuen.

Vi håber på igen at få godt vejr, så vi
kan have en hyggelig aften med
harmonikaspil og hygge, mens solen
langsomt daler ned i horisonten..
Er gåturen fra parkeringspladsen en
udfordring, så vil der være mulighed for
at blive kørt ned til søen derfra.
Mere info om det kommer senere.
Vel mødt til en god aften!

Men dette arrangement blev
udskudt på grund af Covid-19.
Derfor afholdes det nu
4. oktober kl. 10.00
i kirken med efterfølgende frokost
og kaffe.
Der er indbydelser sendt til alle
jubilarer, og tilmeldingen sker til
Anita Mortensen.

Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission
(mødes i missionshuset)
17/9 kl. 19.30:

Møde v. I.M. missionær Karen Nygaard Jensen, Timring

20/10 kl. 19.30:
+
21/10 kl. 19.30

Bibelkursus i ”Silo”, Hammerum, v. sognepræst
Brian Krüger Iversen
Emne: Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv.

20/11 kl. 19.30:

Møde v. Søren Juul Skovenborg
Emne: Den åbne menighed.

KFUM & K’s voksenforum
(mødes i hjemmene)

Der er endnu ikke lagt program for voksenforum for efteråret 2020.
Programmet vil senere kunne findes på kirkens hjemmeside
www.kølkærsogn.dk.

Bibelkredsen
(mødes i hjemmene)
24/9 kl. 19.30:

Hos Birgit og Erik Lund Nielsen

22/10 kl. 19.30:

Hos Nina og Thorkild Moesgaard

26/10 kl. 19.30:

Hos Diana og Ib Hedegaard

Navne i Kølkær

Maj 2020 - August 2020

Døbte:
Ingen

Vielser/velsignelser:
Ingen

Dødsfald/begravelser:
Stig Gunnar Wilhelm Beijer
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EN LILLE HILSEN FRA MADKLUBBEN
Efter en lang pause, på grund af Corona situationen, forsøger vi at starte
Madklubben op igen.
Vi håber at se jer til vore fællesspisninger, hvor vi naturligvis tager hensyn til
den stadig lurende Corona. Vi sørger for lidt ekstra plads imellem stolene og
at der er sprit og engangshandsker ved vores buffet.
Vi har savnet vores fællesskab omkring madlavningen og den efterfølgende
hygge med vore skønne naboer.

Der er foreløbig kun planlagt fællesspisning
mandag den 14. september, da Madklubben er blevet
booket til at lave mad til 2 arrangementer i løbet af efteråret.
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Onsdag den 21. oktober skal vi lave mad til det foredrag, som desværre blev
aflyst i foråret på grund af Corona situationen - se invitation her i bladet.
Borgerforeningen overvejer et nyt folkemøde torsdag den 19. november og
der laver Madklubben også maden.
HVIS folkemødet ikke bliver til noget, afholder Madklubben blot almindelig
fællesspisning på skolen, men dette kommer der nærmere oplysninger om,
når tiden nærmer sig.
Vi følger naturligvis med i retningslinjerne omkring Corona situationen og vi
melder ud, hvis det bliver nødvendigt at aflyse.

Mange hilsener fra
Lise
Britta
Jette
Birgit
Lotte
&
Sheila

FÆLLESSPISNING
Borgerforeningens Madklub
inviterer til spisning
Mandag den 14. september 2020
kl.18.00
Menu:
Kylling med kartofler og hjemmelavet agurkesalat
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Tilmelding hos ”Min Købmand”
senest onsdag den 9. september 2020
Vi ses ved skolekøkkenet pa Kølkær skole
Vi tager naturligvis de nødvendige Corona-tiltag.
Pris:
Voksne kr. 35,00
Børn 2-12 år kr. 20,00
Børn under 2 år gratis
Medbring selv tallerkener, glas og bestik ☺

Søby Beboerforening, Menighedsrådet og
Kulturgruppen
inviterer til spisning og foredrag
Underholdende og perspektiverende foredrag af tidligere højskoleforstander Niels Ole Frederiksen
”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”
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Foredraget handler om historiske hændelser og begivenheder, som foredragsholderen selv har oplevet eller været optaget af. Det er nogle anekdotiske erindringsglimt med historiske referencer og lidt biografisk gemyse; fortællinger fra
de sidste 70 års Danmarkshistorie subjektivt betragtet og
vurderet.
Onsdag den 21. oktober 2020
kl.18.00 i Kølkær Hallen
Menu: Lasagne med salat og brød
Pris: 70 kr.
inkl. aftensmad, foredrag samt kaffe/kage
Øl, vin og vand kan købes
Tilmelding hos ”Min Købmand”
senest fredag den 16. oktober 2020

Så ruller fodbolden i Kølkær igen
Børne- og ungdomsafdelingen i fodbold er atter startet op efter en dejlig
sommerferie, men det er ikke for sent at komme med på holdene. Vi er altid
glade for nye medlemmer og alle er velkomne.
Vores mål er ikke at skabe den næste Christian Eriksen, men derimod at
skabe sammenhold, venskaber, og have det sjovt samtidig med at vi får
sved på panden, men også udvikler os rent fodboldmæssigt.
Vilje og hårdt arbejde har netop udmøntet sig i, at vi har 5 drenge til
licenstræning hos FCM hver uge. Det er super flot og viser, at selv om vi er
en lille klub, kan man opnå det man vil.
Pt. har vi følgende hold:
U11 drenge (årgang 2009-2010) – træner tirsdage kl. 14.15
Træner: Kim Barsøe Schou tlf. 22 24 89 52
------------------------------------------------------------------------------------------U8 drenge/piger (årgang 2013) – træner onsdage kl. 16.45
Trænere: Poul Thorkildsen tlf. 60 14 50 88 og Rasmus Blindkilde Andersen
------------------------------------------------------------------------------------------U7 drenge/piger (årgang 2014) – træner onsdage kl. 16.45
------------------------------------------------------------------------------------------U6 drenge/piger (årgang 2015) – holdet kommer forhåbentlig i gang. Hold
øje med Kølkærgruppen på Facebook.
Har du lyst til at skabe nye venskaber og prøve kræfter med fodbolden, så
kontakt trænerne eller mød op på boldbanerne ved hallen på ovennævnte
tidspunkter, også selvom du ligger lige på grænsen rent aldersmæssigt, og
er i tvivl om du må være med.

Sportslig hilsen
Kølkær/Fasterholt fodboldafdeling

17

KØLKÆR FASTERHOLT SGI
I Kølkær/Fasterholt idrætsforening finder du masser af
muligheder for at deltage i forskellige former for sport.
Vi tilbyder blandt andet:
Fodbold
Oldboys fodbold
Fitnesscenter
18
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Skydning
Linedance
Bokse- og styrketræning
Mandehørm
Springhold
Gymnastik i næsten alle aldersgrupper

På vores hjemmeside www.kfsgi.dk finder du yderligere oplysninger om holdene og info om hvordan du tilmelder dig et eller
flere hold.

NYT FRA FORMANDEN
Forårssæsonen for idrætsforeningen sluttede brat, da Covid-19 pludselig
fik lukket Danmark ned i marts måned.

Gymnastikafdelingen måtte aflyse gymnastikopvisningen få dage inden det
skulle have været afholdt, hvilket var rigtig ærgerligt, da alle børn og voksne havde glædet sig meget til at vise hvad de havde lært i sæsonen
2019/2020. Samt de børn der skulle modtage 5 års pokaler, må også vente
lidt endnu med at få dem udleveret.
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Byfesten måtte vi desværre også aflyse i juni, men vi håber at byfesten
2021 må afholdes som normalt.

I Hovedbestyrelsen havde vi planer om at starte et nyt tiltag med hjælp fra
DGI her efter sommerferien, men grundet Covid-19, må vi vente lidt endnu
med at sætte en dato af til arrangementet.

Desværre er der stigning i smittetilfælde igen, og vi ved ikke hvad og
hvordan efterårssæsonen kommer til at forløbe for alle afdelingerne.

Vi håber på at vi snart får normale tilstande igen, så vi snart kan samle
byen til endnu et hyggeligt arrangement, så vi alle kan hilse på hinanden
igen.
Stine Olsen

Sæt allerede nu kryds i din kalender i uge 23
2021, for byfestplanlægningen er allerede startet!
Har du et forslag til et indslag i byfestugen?
Har du lyst til at stå for en aktivitet til byfesten?
Har du lyst til at hjælpe til i en bod til byfesten?
Har du lyst til at være en del af festudvalget?
Andet?
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Så kontakt endelig byfestudvalget!

Vi vil hellere end gerne modtage ris og ros, og nye medlemmer i festudvalget er mere end velkomne!
Er du interesseret i at vide mere om udvalget og vores arbejde, så send en sms eller ring til Stine på 61681494.
Hilsen festudvalget

Knud Holdgård
Kasper Christensen
Louise Christensen
Charlotte Kristensen
Kurt Hansen

Stine Olsen
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Alice Lundgaard Olesen og Emil McCandless har købt huset
på Østermarken 1, og har boet der siden først på året.
De har sidst boet i Herning, hvor Alice kommer fra. Emil er fra Karup.
Emil arbejder som Smed ved Welcon ved Brande, og Alice læser til
bygningskonstruktør.
De har hunden Tulle, der er en sød lille Fransk Bulldog.

Fælles interesser er bla. cykling, svømning, fitness og lange traveture med
Tulle. Emil har derudover interesse for motorcykler, og tager gerne på
længere ture. Alice interesserer sig for heste og har fundet en lokal hesteejer,
hvor hun af og til låner sig til en skøn ridetur i området.
Huskøbet i Kølkær blev en realitet pga. de favorable huspriser, lokal
købmand og den dejlige natur omkring Kølkær.
De bruger begge Fitness centret der er lidt lille, men okay til deres behov.
Et besøg på Søby Brunkulsmuseum er det også blevet til.
Når der igen kommer gang i arrangementerne, vil de gerne deltage, og møde
andre fra byen.

Gudstjenester i Kølkær

September 2020:
6. sept. 10.00: Poul Nygaard Kristensen
20. sept. 10.00: Høstgudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen

27. sept. 10.00: Poul Nygaard Kristensen

Oktober 2020:
4. okt. 10.00: Poul Nygaard Kristensen
18. okt. 10.00: Poul Nygaard Kristensen
25. okt. 10.00: BUSK-gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen
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November 2020:
14. nov. 16.00: Allehelgen v. Poul Nygaard Kristensen
15. nov. 10.00: Poul Nygaard Kristensen
22. nov. 10.00: Jens Moesgaard Nielsen
29. nov. 15.00: Familiegudstjeneste 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

Dato

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

3/9

Kirken

Solnedgangsgudstjeneste

Søby Sø

19.00

5/9

Kirken

Konfirmation

Kirken

10.00

8/9

Brunkulsmuseet

Voldsgaard/aftentur

Søby

19.00

14/9

Madklubben

Fællesspisning

Kølkær Skole

18.00

15/9

Menighedsrådet

Menighedsrådsvalg

Kølkær Skole

19.00

19/9

Borgerforeningen

Affaldsindsamling

24/9

Kirken

Spaghettigudstjeneste

Kirken

17.00

4/9

Kirken

Guldkonfirmation

Kirken

10.00

21/10

Madklubben og
Kulturgruppen

Foredrag/spisning

Kølkær Hallen

18.00

25/10

Kirken

BUSK-gudstjeneste

Kirken

10.00

29/11

Kirken

Familiegudstjeneste

Kirken

15.00

29/11

Fællesarrangement

Juletræstænding

Rådhuset

16.00

Info senere

MORGENSANG PÅ KØLKÆR SKOLE HVER MANDAG-FREDAG KL. 07.45
ALLE ER VELKOMNE!
Kan du lide at læse?
I caféen ved Min Købmand er det muligt at finde en
god bog. Du kan evt. bytte med en af dine egne
bøger, der så kan glæde en anden læser.
Der er 2 reoler fyldt med alle slags bøger.
Der er fx. disse temaer på hylderne:
Opskrifter, krimier, rejser, politik, historie, helse,
psykologi, børne og ungdomsbøger osv.

Kom ned og kig!

