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Markedsdag ved Min Købmand. 
 
I juni blev der afholdt en hyg-
gelig markedsdag på p-
pladsen ved min købmand. 
Det var godt vejr, og det trak 
en del folk til. Kølkær og om-
egns borgerforening var også 
at finde, da det i takt med sti-
gende faste udgifter, er blevet 
mere nødvendigt at have så 
mange medlemmer som mu-
ligt. Der var da og stor velvilje 
til at tegne medlemskaber.  
De fleste ”glemmer” det bare…   
 
Men det er altså en meget vigtig ting, at støtte Kølkær borgerforening. På side    
4 kan du læse om alle foreningens gøremål og også hvad der er udgifter til.  
Venlig hilsen Bestyrelsen i Kølkær og Omegns Borgerforening. 
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Borgerforeningens opgaver og faste udgifter 
 

• Service og årlig registrering af hjertestarter ved Min Købmand 

• Hjemmeside kølkær.dk opdatering, betaling af hosting og domæne 

• Mailadresse administration og betaling til one.com 

• MobilePay, MyShop, registrering og månedlig betaling og betaling pr. 

transaktion 

• Virk.dk. Virksomhedsregistrering-  CVR og funktionspostkasse 

• Nem ID registrering 

• Forsikringer: ulykkesforsikring for frivillige hjælpere/økonomi/ansvar 

• Bank/regnskab – årlig gebyr (Nordea) 

• Administration af Facebook Kølkær og fælleskørsel 

• ”Min Landsby” app. administration og årlig kontingent 

• Velkomstfolder til nye huskøbere 

• Samarbejde med Landsbyerne Herning Syd (Netværk) og kontingent 

• Samarbejde med Herning kommune 

• Samarbejde med foreninger i byen  samt Lokalråd Kølkær 

• Kølkær Bladet, tovholder, layout, omdeling og medier 

• Flaghejsning ved konfirmation og evt. andre lejligheder, vedligeholdelse 

af flaghuller 

• Torvet / Rådhus – vedligehold, indkøb af materialer 

• Kølkærstenen på Hammerumvej 

• Pyntning på torv og ”Rundtenom-stien” til Halloween, Jul og Påske 

• Diverse arrangementer i samarbejde med andre foreninger i byen 

• Sponsor af kaffeautomat ved Min Købmand 

• Sponsor af cykler til udlejning ved Min Købmand 

• Afholdelse af og deltagelse i diverse møder 

• Diverse Kontorartikler 
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Generalforsamling – hvert år omkring d. 1. april 

 

• Alle er velkomne – kun medlemmer har stemmeret 

• Her kan du få indflydelse 

• Du kan komme med forslag 

• Du får info om hvad der er lavet via formandens beretning 

• Du får info om økonomien via kassererens gennemgang af regnskabet 

• Vi hygger og snakker over et mindre tragtement 

 

 
Grupper i byen under borgerforeningen 

 

Mad, Kultur, Byudvikling (de eksisterer KUN på baggrund af at 

der er en borgerforening) 

 
Samarbejdspartnere 

 
Lokalt : Idrætsforening, Menighedsråd, Skole, Kløverhuset, Hallen, Søby Be-

boerforening, Hedelandsgryppen, Købmand, undergrupperne. 

 

Herning-SYD : Kølkær, Arnborg, Fasterholt, Kollund, Skarrild, Høgild, Stakro-

ge, Sandet, Karstoft 

           

Sammen er vi stærke! 
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De vilde blomster på Hvidkløvervej 

 

Vores projekt Faunastribe med 

vilde blomster, blev en succes! 

 

Billederne er fra august, hvor 

blomsterne er meget smukke. 

 

Gå en tur om på de ubebygge-

de grunde på Hvidkløvervej.  

 

Kig på de smukke blomster, 

og prøv at se på de smukke 

sommerfugle, honningbierne, 

humlebierne, svirrefluerne og 

alle de andre vi ikke kan und-

være! 

 

Men fang ikke sommerfuglene, og lad være at plukke blomsterne! 

De gerne skal så sig selv, så vi har noget til næste forår igen! 

 

Jakob Bjerre har forberedt jorden - tak Jakob 

 

Tak til Lene fra bygge-

modningskontoret, - og 

alle jer andre! 

Såning sponsoreres af 

Borgerforeningen. 

Ekstra frø med lidt farver 

i er sponsorerede. 

 

Blomstrende hilsner fra  

Kølkær og Omegns Bor-

gerforening. 
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Morgenvandring i området omkring Elmers hus 
 
Søndag d. 13. juni kl. 7.00 mødtes vi 15 morgenfriske damer og herrer ved El-

mers hus på Brunkulsvej. Her startede Birgit med at fortælle lidt om områdets 

historie. Bl.a. lidt om vejning af kul, som blev transporteret fra stedet på lastbiler, 

eller fra 1941 også fra Søby Brunkulsstation i togvogne, - men også lidt om hvor-

dan området så ud, inden 19 gårde på stedet blev fjernet i forbindelse med brun-

kulseventyret. Derefter gik vi overfor Elmers hus ad den gamle kommunevej til 

Kølkær ud i området under vejledning af Britta, der er godt kendt i området.  

 

Første stop var ved en gammel smedje, som i hvert tilfælde 3 entreprenører 

brugte til vedligeholdelse af maskiner og værktøj.  

 

Vi fortsatte ruten til højre for smedjen, og kom derefter til et stort fantastisk områ-

de, der bestod af opdæmmet sand. Gennem tiden har regnvand dannet slugter i 

bakkerne, således at højdeforskellene gav en helt fantastisk effekt. Midt på en 

sådan bakke stod vi så, og sang en morgensang.  

Vi fortsatte ruten af en lidt anden vej, der ledte os tilbage til udgangspunktet. Vi 

sluttede dagen af med, ved borde og bænke i området, at drikke morgenkaffe 

sammen.  
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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, og til BUSK-gudstjenesten 
har han sin veninde Frida med! 
 
Pizzagudstjeneste 

Torsdag den 16/9 kl. 17.00 med pizza-spisning bagefter. 
 
BUSK-gudstjeneste 

Søndag den 31/10 kl. 10.00 med Bølle og Frida. 
 
Familiegudstjeneste 1. søndag i advent 

Søndag den 28/11 kl. 15.00, med Luciaoptog og efterfølgende juletræstæn-
ding på Torvet. 

BUSK-gudstjeneste: Kan du tilgive? 

31. 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, og hvor dukkerne Bølle og Frida skal hjælpe os med at for-
stå, hvorfor det er vigtigt at tilgive, og hvorfor det nogle gange kan være 
svært—og ikke mindst at vi kan skabe forvandling, glæde og fred hos andre 
og i os selv, når vi tilgiver andre, og når vi selv får lov at blive tilgivet! 
 
KOM OG VÆR MED! 



 
Kalender for de kirkelige foreninger 

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær 
 

Indre Mission 
(mødes i missionshuset) 

26. oktober  Bibelkursus i Hammerum Missionshus 
27. oktober  Bibelkursus i Hammerum Missionshus 

Begge dage ved sognepræst Brian Krüger Iversen, Gjellerup 
 Emne: Fyrtårne og landgangsbroer i tro og liv. 

 
 

KFUM & K’s voksenforum 
(mødes i hjemmene) 

15. oktober  Temaaften hos Karin og Poul 
19. nov. kl. 18.00 Spis/hyggeaften hos Anette og Flemming 
 
 

Bibelkredsen 
(mødes i hjemmene) 

23. september Hos Betty og Bech Jensen, Vibevej 2, Ikast 
28. oktober  Hos Birgit og Erik Lund Nielsen, Henry Heerups Vej 4,  
   Ikast 9 

Navne i Kølkær 
 

Dødsfald/begravelser: 
Ingen 

Døbte: 
Ingen 

Vielser/velsignelser: 
Ingen 
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Høstgudstjeneste 

Den 19. september er der høstgudstjeneste kl. 10.00 i Kølkær kirke med 
efterfølgende frokost og festligt samvær. 
Høstgudstjenesten er en anledning til at sige tak for alt det, vi har fået i 
livet - materielt og andet - og samtidig at give noget af det videre til andre, 
som trænger til en hjælpende hånd. Under gudstjenesten vil vi nemlig 
samle ind til nogle gode formål, som på forskellig vis er til stede som 
hjælp for mennesker., der har brug for det. 
Kom og vær med til at gøre det til en festlig dag! 

Minikonfirmander 2021/22 

Vi håber at kunne gennemføre et 
normalt hold minikonfirmander i år! 
Det foregår 5 gange før og 5 gange 
efter jul, og vi begynder torsdag den 
28. oktober efter skoletid. 
Det er 3. og 4. klasse, som bliver  
inviteret i år, og præsten kommer og 
henter jer, når skoledagen er ovre. 
Tilmelding kan ske til pnk@km.dk 
eller tlf. 40387352. 
Vi glæder os til at se en god flok 
minikonfirmander! 
 

Luciakor 

Det er efterhånden blevet en tra-
dition, at der skal være luciaoptog 
til familiegudstjenesten den 1. 
søndag i advent. 
Derfor er der luciakor med Anita 
Mortensen fra efterårsferien og 
frem til 1. søndag i advent! 
Der vil komme opslag på skolen 
med tilmelding og tidspunkt, når vi 
nærmer os efterårsferien. 
 
Så hold øje og vær med til at gøre 
1. søndag i advent festlig! 
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Konfirmation 2021 

Igen i år har vi på grund af Corona-situationen været nødt til at udsætte konfirmati-
onen , som egentlig skulle være foregået i begyndelsen af maj.  
 
Vi har 7 konfirmander, som venter på deres store dag: Julie, Yasmin, Emilie, Matil-
de, Amalia, Valdemar og Patrick. 
 
Det foregår 11. september kl. 10.00 i Kølkær Kirke efter samme procedure, som 
det plejer at foregå. Vi håber på, at restriktionerne til den tid er væk, så vi kan fejre 
konfirmationen med en rigtig fest i kirken! 
 
Telegrammer til konfirmanderne kan afleveres på skolen fra kl. 9.00 og indtil guds-
tjenesten er færdig ca. 11.15. 
 
   Med venlig hilsen sognepræst Poul Nygaard Kristensen 

Nye konfirmander i 2021 

Der er opstarts- og infomøde for de 
kommende konfirmander og foræl-
dre den 16. september 2021 kl. 
17.00. Der er pizzagudstjeneste, og 
efter pizzaspisningen, går vi i kon-
firmandstuen og  holder vores mø-
de. Herefter vil konfirmationsforbe-
redelsen foregå hver onsdag, når 
konfirmanderne får fri fra skole. 
Konfirmationen kommer til at foregå 
St. Bededag, dvs. 13. maj 2022. 
 
Jeg glæder mig til at se jer! 
 
 
 Poul Nygaard Kristensen 

Guldkonfirmation 

Vi har gennem nogle år haft tradition 
for at fejre 50-års jubilarerne med 
gudstjeneste og frokost i konfirmand-
stuen. Men dette er blevet  udskudt på 
grund af Covid-19 både sidste år og i 
år. 
Derfor afholdes de nu 3. oktober kl. 
10.00 for konfirmander fra 1970, og 
10. oktober kl. 10 for konfirmander fra 
1971. Det begynder med gudstjeneste 
i kirken med efterfølgende frokost og 
kaffe. 
 
Der er sendt indbydelser til alle jubila-
rer, og tilmeldingen sker til Anita Mor-
tensen. 
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Dejlig Sankt Hans aften med perfekt vejr. 
 
 
I år lykkedes det heldigvis at 
afholde et hyggeligt Sankt-
hans arrangement.  
Der kom rigtig mange glade 
Kølkær borgere, og alle nød 
samværet, efter en tid med 
alt for lidt socialt liv.  
 
 
 
 

Der blev virkelig hygget ved alle bordene og på de medbragte tæpper. 
Grillen var klar, og der blev tilberedt lækkert medbragt mad. Drikkevarerne 
blev købt i den lille bod. Overskuddet ved salget er gået til Byfestarrangement 
udvalget, der håber på et 
brag af en byfest i juni 2022.  
 
Efter spisning, blev det lille 
bål tændt, og dette fik mange 
børn til at stimle sammen 
omkring det. 
  
Midsommervisen blev afsun-
get, og årets midsommertale 
blev derefter holdt af Jørgen 
Tværmose Andersen. Disse 
to vers giver stof til eftertanke. Tak for den fine tale, Jørgen. 



Arven 
Vort dejlige land er arvet, efter dem der var her dengang, 
det er som en have med vilde blomster og fuglesang, 
her kan vi bo og bygge, og sammen leve livet, 
- vi gjorde noget selv, men det meste fik vi givet. 

Som tak for arven skylder vi dem, der var her dengang: 
- at vi står vagt om grundloven, hver eneste gang, 
- at fantasien må strømme, og ikke gå i stå, 
- at vore drømme, ikke bliver for få og for små. 
 
Derefter blev der serveret kaffe og kagebuffet. Det var som sædvanlig en suc-
ces med de forskellige lækre kager. 
 
Alt i alt havde vi og de ca. 100 fremmødte en rigtig god aften. Tak til alle der 
deltog.  
 
Stor tak til arrangørerne: 
Kølkær og Omegns Borgerforening 
Kølkær Menighedsråd 
Byfestudvalget 
Idrætsforeningen 
Kølkær Idræts og Kulturcenter  13 

Velkommen til et nyt skoleår – (næsten) uden COVID19! 
 

Det har været længe ventet – at kunne slå dørene op for vores elever til skoleda-
ge som ikke er præget af restriktioner, afstande og ikke mindst hjemmeundervis-
ning. Der hersker ikke tvivl om at lærere, elever og især forældre har klaret ned-
lukningerne på imponerende vis. Der har været opbakning og forståelse hele 
vejen rundt – det er fantastisk og det skal alle have kæmpestort tak for! 
Men nu kan vi – endelig – vende tilbage til en almindelig skoledag. Der bliver 
naturligvis fortsat taget hensyn, ligesom håndhygiejne er blevet en helt naturlig 
ting i løbet af dagen. Men vi har nu muligheden igen for at kunne – ikke bare le-
ge – men også lære på tværs af årgangene. 
 
Tilbage i efteråret 2019 havde vi inviteret alle forældre med tilknytning til skoler-
ne i Læringscenter Syd til stormøde i hallen i Kølkær. Der var superflot opbak-
ning, og hele aftenen igennem kom der ideer og tanker frem. Én af de rigtig gode 
ideer var fælles fag-dage på tværs af vore 2 afdelinger – i alt fire på et skoleår. 
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Hvad ingen vidste netop denne aften var at bedst som vi var klar til at sætte 
hele projektet i søen – så blev hele Danmark lukket ned. Det er fortid nu, og vi 
er klar til at lade vores børn mødes til fælles læring. Det ser vi rigtig meget frem 
til at følge tæt! 
 
Ved udgangen af skoleåret holdt man traditionen tro afslutning. Der blev sagt 
farvel til 16 6.-klasses elever, og i år stod kampen mellem lærerne og eleverne 
på brand-bold. Lærerne trak sig – formentligt til nogles fortrydelse – sejrrigt ud 
af kampen. Efterfølgende blev der sagt farvel til de øvrige elever og mon ikke 
der i den forbindelse blev fældet en tåre eller to. Det er så fantastisk at vide at 
børnene finder hinanden på tværs af årgangene. Der er kammeratskab og ven-
skab på tværs, og på en måde som kun landsbyskolerne kan præstere – det er 
vi faktisk rigtig stolte af! 
 
Men et nyt skoleår er startet, og derfor er der også kommet nye spændte ele-
ver i skole. Vi har til dette skoleår sagt velkommen til 22 børn til vore 0.-klasser. 
Hvad der er endnu bedre, er, at vi har fået en tilgang på 4 nye elever som har 
valgt os til! For skoleåret 2021 / 2022 tæller der således 165 elever fordelt med 
69 elever i Kølkær og 96 elever i Arnborg. Dette skoleår er også første år hvor 
vi kører samlæsning mellem årgange. Dette betyder at i Kølkær vil 1. og 2. 
klasse blive samlæst. Det samme gælder for 3. / 4. klasse og 5. / 6. klasse. 
Samlæsning er ikke noget vi har opfundet i LÆS, men stadig har rigtig god er-
faring med. Det har i alle tilfælde vist at det løfter hele flokken af læringssultne 
elever.  
 
Det at ”drive” en skole er lidt som at have en butik. Der skal kunder igennem, 
for kunder er lig med indtægt. Nogle gange er der en kunde der vælger at gå til 
en anden butik – men man kan jo også opleve at der kommer en ny kunde til 
butikken og vælger netop denne butik. Kunderne kommer med penge, og med 
penge kan man så drive butikken. Dette oplever vi naturligvis også i Lærings-
center Syd. Det kan ikke undgås, at der indimellem er en elev der flytter – og 
sådan vil det blive ved med at være. Det at der er ”kunder i butikken” betyder 
så også at økonomien er ganske fin. Det har faktisk betydet at det på begge 
skoler har været muligt selv at betale for noget vedligehold / renovering, men 
mest af alt, så har vores ledelse præsteret et regnskab som giver mulighed for 
at invitere alle årgange – på begge skoler – på en dagstur til Legoland. Det er 
simpelthen helt fantastisk, og jeg ved at det længe har været et stort ønske fra 
mange af børnene at kunne komme på udflugt. Super flot arbejde af det leden-
de personale! 
 
Så konklusionen for LÆS og skoleåret 2021 / 2022 er at det hele ser rigtig 
spændende og positivt ud, og vi i fællesbestyrelsen ser meget frem til at fort-
sætte den positive udvikling. 
 

Formand for fællesbestyrelsen 
Læringscenter Syd 
Søren Toft 
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OPRÅB! 
 
 
I kulturgruppen mangler vi nogle unge mennesker, der kan komme med nogle 
gode ideer til aktiviteter. 
 
Kulturgruppen er en underafdeling af borgerforeningen, og vi har som målsæt-
ning, at der sker noget i Kølkær mindst 2 gange årligt (under corona har det lig-
get stille).  
 
Der er ikke så meget arbejde i det, da vi kun mødes et par gange årligt, samt 
ved enkelte korte koordineringsmøder, når et arrangement skal løbe af stablen. 
 
Vi kunne godt tænke os, at der skulle ske lidt mere for de unge og børnefamilier-
ne i byen, så meld dig og vær med i en hyggelig gruppe, hvor du får indflydelse! 
 
Kulturgruppen 
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Søby Borgerforening, Menighedsrådet og 

Kulturgruppen 
 

inviterer til spisning og foredrag 
 

Underholdende og perspektiverende foredrag af 
tidligere højskoleforstander Niels Ole Frederiksen 

 

”Da lysekronen faldt ned i lagkagen” 
 

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. 

 
Tirsdag den 21. september 2021 

kl.18.00 i Kølkær Hallen 
 

Menu: Lasagne med salat og brød 

 

Pris: 100 kr.  

inkl. aftensmad, foredrag samt kaffe/kage 

Øl, vin og vand kan købes 
 

 

Tilmelding hos ”Min Købmand” 

senest torsdag den 16. september 2021 
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Mit navn er Roman Dzhogan og jeg ejer firmaet DANSK-TAG-SYSTEM. 
 
Tilbage i 2007 fik jeg kontrakt hos en landmand som landbrugs praktikant. Han 
var i gang med at tilbygge en kostald, og i forbindelse med dette hjalp jeg til 
med byggeriet. Her lærte jeg tømreren at kende og syntes at byggeri var me-
get spændende, så i 2008 fik jeg arbejde og læreplads hos en  
tømrermester i Vamdrup. Jeg var ansat hos ham indtil 2017, og i starten af 
2018 startede jeg min egen virksomhed. 
 
DANSK-TAG-SYSTEM. er specialiseret i tagarbejde. Vi står for nyopført tagar-
bejde, vedligeholdelse eller renovering af det eksisterende tag.  
Der er for det meste 1-2 ansatte. 
 
Vi har skiftet over 150.000 tagplader de seneste fem år - altid med fokus på 
kvalitet, effektivitet og tilfredse kunder. 
 
Vores mål er at være danske landmænds foretrukne taglægger. 

Med venlig hilsen 

DANSK-TAG-SYSTEM 

c/o Roman Dzhogan 

CVR.nr. 38454714 

Præstevænget 36                                                

7400 Herning 

tel.53265146 
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Vi hedder Nong, Aura på 1 år og Frederikke.   

Vi flyttede ind på Sortbærvej for omkring to år siden.  
Vi har sidst boet i Sinding. Frederikke er opvokset i Snejbjerg. Nong kommer 
oprindeligt fra Thailand og har boet i Danmark (Vildbjerg) i omkring 15 år.  

 
Vi valgte at flytte til Kølkær, fordi Frederikke gerne ville tættere på naturen og 
Nong gerne ville bo i en lidt større by.  
Vi nyder at bruge vores tid på familie, men hver især elsker Nong at fiske, og 
Frederikke elsker at synge. 
Efter vi fik vores datter, har vi lært lidt folk at kende og nyder at sige hej, når vi 
kommer forbi. 
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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 

Gudstjenester i Kølkær  
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September 2021: 
 
5. september: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
11. september: 10.00 Konfirmation v. Poul Nygaard Kristensen 
12. september: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
19. september: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
 
Oktober 2021: 
 
3. oktober:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
10. oktober:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
17. oktober:  10.00 v. Jens Moesgaard 
31. oktober: 10.00 BUSK-gudstjeneste v. Poul Nygaard Kri-

stensen 
 
November 2021: 
 
7. november: 16.00 Alle helgen-gudstjeneste v. Poul Nygaard 

Kristensen 
21. november: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 
28. november: 15.00 Familiegudstjeneste v. Poul Nygaard Kri-

stensen 
 

 

 

  



Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

11/9 Kirken Konfirmation Kirken 10.00 

16/9 Kirken Pizzagudstjeneste Kirken 17.00 

21/9 

Kulturgruppen/
Menighedsrådet og 

Søbby Borgerforenin-
gen 

Foredrag og  
fællesspisning Hallen  18.00 

31/10 Kirken Busk-gudstjeneste Kirken 10.00 

17/11 Madklubben Fællesspisning Skolen 18.00 

28/11 
Kirken og Borgerfor-

eningen 
Gudstjeneste/Luciaoptog 

og Juletræstænding Kirken og Torvet 15.00 

”Pillearbejde” på Torvet 
Tirsdag d. 29. juni var vi en flittig lille flok der om aftenen samledes for at få luget ud i 
ukrudtet i hækken der omkranser Torvet.  
Det var et stort og anstrengende arbejde, men det pyntede gevaldigt efter nogle ti-
mers pillearbejde, med et par indlagte og velfortjente pauser. 
Tusind tak for indsatsen! 
Kølkær og Omegns Borgerforening 

”Det spiller, når alle piller” 


