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Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Kølkær og Omegns  
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TV Midtvest var på besøg hos Min Købmand 
i Kølkær d. 10. august for at se på konse-
kvenserne af de stigende elpriiser. 
Se mere på side 12. 
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Borgermødet i Kølkær Lørdag d. 13/8-22 
 
De tre byer Kollund, Fasterholt og Kølkær fra netværkssamarbejdet i Syd, var 
samlet i Kølkærhallen, for at høre nyt fra det arbejde, som er lavet af Borger-
foreningerne i de ni byer i Herning syd. 
 
Samarbejdet har resulteret i et digert værk med ideer og inspiration til udvik-
ling af vores byer. Det er et godt arbejdsværktøj, i forhold til at søge fonds-
midler til nye projekter.  
 
Det var så første del af arbejdet, som er afsluttet. Nu skal vi videre.  
 
Det var et godt og inspirerende møde. 
Vi var samlet ca. 34 i alt, hvor ca. halvdelen var Kølkærborgere.  
Nu skal vi så i gang med anden del, hvor vi skal til at finde konkrete projekter, 
som vi kan arbejde videre med, og her får vi brug for alle borgeres hjælp -
både til at komme med ideer og ønsker og til at udføre det konkrete arbejde. 
Det inspirerende idemateriale, som er støttet af erhvervsstyrelsen med 
250,000 kr, 
vil i nærmeste fremtid blive lagt på internettet, så alle borgere får mulighed, 
for at læse det. 
 
Kølkær og Omegns Borgerforening. 
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Indvielse af Kølkær Shelterplads 
 
Lørdag d. 27/8 var der festlig indvielse af Kølkærs nye Shelterplads,  

der ligger mellem Kølkær Skole og Hallen. 

Kl. 11 var rigtig mange mødt op, og der blev holdt en lille indvielses tale. 

Derefter blev der skålet i en lille aperitif. 

 

Borgerforeningen solgte pølser, brød og drikkevarer, og der var tændt op i bå-

de grill og bålplads. Der var også mulighed for at bage sig et lille snobrød, så 

bålpladsen blev også indviet denne dag. 

 

Det bliver fremover muligt at reservere den ene shelter.  

Den anden er efter ”Først til mølle” princippet. 

 

Der bookes på www.visitherning.dk når alt er på plads. 

 

Regler for pladsen er ophængt i begge shelters og på Æ Lokum. 

Vi håber, at vi alle sammen kan hjælpes ad med at holde stedet rent og pænt i 

forbindelse med vores gåture i området. Tak. 

 

Rigtig god fornøjelse. 

Kølkær og Omegns Borgerforening 

Foto fra tidlig forår 2022 

http://www.visitherning.dk
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Jul i Kølkær 2022 
 

Vi inviterer til Familiegudstjeneste med 
Luciaoptog i Kølkær Kirke søndag den 

27. november  
kl. 15.00 

 
og efterfølgende juletræstænding på 

Torvet  
kl. ca. 16.00. 

 

På Torvet serverer vi gløgg 
 og æbleskiver og juice eller kakao til børnene. 

Hvis vi er heldige, kommer julemanden forbi med godteposer til 
børnene og danser med om juletræet  

til et par dejlige julesange. 
 

Vel mødt! 
 

Borgerforeningen 
Idrætsforeningen 
Menighedsrådet 
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Pizzagudstjeneste 

 

Den 22. september kl. 17.00 er Bølle 

klar til at holde gudstjeneste igen! Vi 

mødes i kirken, hvor vi skal synge og 

være sammen med Bølle om en for-

tælling, og bagefter spiser vi pizza i 

hallens cafeteria. 

 

KOM OG VÆR MED! 

LUCIAKOR 
opstart den 2. nov. 2022 kl. 14.00 
 
Vi øver i kirken kl. 14-15, i alt fire gan-

ge og deltager i familiegudstjenesten  

den 27. november 2022 kl. 15.00. 

Luciakor er for alle skolebørn i Køl-

kær. 

Vi håber at se en god flok børn! 

Høstgudstjeneste 
 
Den 4. september kl. 10.00 holder vi 

høstgudstjeneste med efterfølgende 

frokost. Ved høstgudstjenesten siger 

vi selvfølgelig tak for at høsten er 

kommet i hus, men vi takker også for 

livet, for det vi har fået at leve af, og 

for at Gud sørger for os. 

Ved gudstjenesten vil der være offer-

gang, hvor vi kan give lidt af vores til 

mennesker, der trænger til det. 

Frokosten bagefter er gratis at delta-

ge i, så kom og vær med til at skabe 

en god og festlig dag! 

Højskolesangaften 
 
Det var en stor succes, da vi i foråret 

havde en sangaften i kirken ud fra den 

nye højskolesangbog. Det fællesskab, 

der var den aften, vil vi gerne forsøge 

at genskabe—så velmødt til højskole-

sangaften fredag den 7. okt. kl. 19.00 i 

kirken. Vi håber at se mange, så vi 

kan få en festlig aften sammen! 



 
Kalender for de kirkelige foreninger 

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær 
 

Voksenforum (mødes i hjemmene) 

16/9 19.30: Sommermøde hos Birthe og Anders Feldbak 

  Besøg af Vicky Fredslund, sognepræst i Rind/Kollund 

14/10 19.30: Temaaften hos Nina og Thorkild 

18/11 19.30: Temaaften hos Ulla og Kristian 

 

Bibelkredsen (mødes i hjemmene) 

22/9 19.30: Hos Grethe Andersen, Markskellet 56 

27/10 19.30: Hos Betty og Bech Jensen, Vibevej 2, Ikast 

24/11 19.30: Hos Birgit og Erik Lund Nielsen, Henry Heerups Vej 4, Ikast 
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Navne i Kølkær maj 2022 – medio aug. 2022 
 

Dødsfald/begravelser: 

Niels Christian Jespersen 

Vita Gunda Hansen 

Vilhelm Jensen 

Olga Skriver Andersen 

Bent John Markussen 

Kjersten Nanna Jensen 

Døbte: 

Alvilda Nygaard Kristensen 

Elsa Skou Birkebæk Elm-

holt 

Vielser/velsignelser: 

Birthe Juhl Eriksen og Max 

Overby Dahl 

Anita Kruse Jensen og 
Lasse Christian Pedersen 
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Sogneudflugt til Mariager - rosernes by 
lørdag den 10. september 2022 

 
Kl. 9.00 Afgang med bus fra Kølkær Kirke. 

Kl. 10.00  Vi gør holdt ved Hald Hovedgaard nær Viborg. Her kan vi sidde i 

et overdækket madpakkehus og få en kop kaffe og et rundstykke. 

 

Kl. 11.30  Ankomst Hvidsten Kro, hvor vi får følgeskab af vores ”guide” Jens 

Christian, der vil fortælle lidt om Modstandsgruppen. Vi skal se, 

hvor de engelske fly under 2. verdenskrig kastede våben og am-

munition ned, og se mindestenen for de faldne modstandsfolk. 

 

Herefter kører vi til Mariager Golfrestaurant til frokost kl. 12.30. 

Efter frokost skal vi se Mariager Klosterkirke og Kloster, inden vi går videre til 

den nærliggende Rosenhaven, hvor vi skal nyde kaffen, og hvor vi håber, at 

der er en masse smukke roser. Herfra kører bussen igen hjemover. 

 

Kl. 17.00  Forventet hjemkomst. 

 

Udflugten er for alle, der har lyst til at være med til en hyggelig dag i 

godt selskab. Vi vil tilrettelægge dagen sådan, at man kan være med, også 

selvom bentøjet ikke er til de lange traveture.  

 

Pris: 250,00 kr. som betales på dagen (kontant eller via MobilePay). 

Tilmelding: Senest den 3. september2022 til Anita Mortensen på tlf. 

30287014 eller mail: kirkesangerkolkaer@gmail.com 

 kirkesangerkolkaer@gmail.com 

 

Arrangør: Kølkær Kirkes menighedsråd. 

mailto:kirkesangerkolkaer@gmail.com


9 

Minikonfirmander 

 

For alle børn i 3. klasse er der minikonfirmand i efteråret. Det forløber over 10 

gange, og vi starter op torsdag den 6. oktober i kirken. Vi begynder lige efter 

skoletid, hvor præsten henter minikonfirmanderne og tager dem med over i 

kirken eller i konfirmandstuen. 

 

Hver gang nyder vi lidt frugt og saftevand sammen, vi hører en historie fra Bi-

belen, og vi laver en aktivitet sammen til sidst, f.eks. noget kreativt som at lave 

en døbefont af ler, eller vi går op i kirketårnet, eller lignende. 

Når vi er færdige op mod jul, får minikonfirmanderne et diplom for deres delta-

gelse. 

Alle i 3. klasse er velkomne til at være med, uanset om man er med i Folkekir-

ken eller ej! 

 

Tilmelding sker til præsten, Poul Nygaard Kristensen, på mail: pnk@km.dk el-

ler tlf/sms: 40387352. 

Trolden i os alle! 

 

Vidste du, at du har en trold indeni?!  

Lyder det mærkeligt? Men det er altså 

sandt! 

 

Hvis du vil vide mere om, hvad det 

betyder at have en trold indeni, så 

kom til BUSK-gudstjeneste den 30. 

oktober kl. 10.00. 

 

Det vil være en familievenlig gudstje-

neste, hvor minikonfirmanderne med-

virker, og hvor små og store alle kan 

være med. 

Efter gudstjenesten vil der være en 

forfriskning til alle. 
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Sankt Hans 2022 
 
Vejret var dejligt i år til Sankt Hans aften.  

Grillene blev flittigt brugt, inden det lidt 

større bål skulle tændes.  

Da der var blevet sunget midsommer-

sange, og Birgit Have havde holdt årets 

båltale, var der kaffe og kage til alle 

fremmødte.  

En rigtig hyggelig aften med ca. 60 voksne og 30 børn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle der deltog.  

Kølkær Borgerforening, Menighedsrådet, Idrætsforeningen og kultur-

gruppen. 
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Madklubben holder pause……. 
 

Efter en Corona-præget periode oplever vi, at det har været svært at samle 

folk til fællesspisningerne. 

Derfor har vi – med tunge hjerter – besluttet at holde pause på ubestemt tid. 

Vi har nydt de mange timer i køkkenet i hinandens selskab og de efterføl-

gende timer i selskab med Jer, som har deltaget i vores fællesspisninger. 

Tusind tak for alle de dejlige stunder – vi må se om det er muligt at 

”genopstå” på et tidspunkt. 

 

Til Kulturgruppen og Byfest-udvalget: I er velkomne til at kontakte én af os 

hvis I gerne vil have os til at lave mad til et arrangement, så kigger vi på, om 

vi kan få det til at passe i kalenderen   

 

Mange hilsener 

Lise, Britta, Birgit, Lotte og Sheila 
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Kølkær  

Rekord høje udgifter presser købmanden 
 

Det kommer nok ikke som den store 

overraskelse. 

Vi alle er presset på de forhøjede priser, 

det gælder benzin, diesel, fødevarer 

og ikke mindst elpriserne. 

Jeg har gennem de sidste 6 mdr. holdt 

prisen nede på fødevarer så vidt det har 

været muligt. Dog er mælk og kød et 

kapitel for sig, og her følger vi marked 

som alle andre. 

Elpriserne presser os helt i bund, og vi 

ser frem til en ekstra regning på over 

200.000 kr. i år. 

  

Stor opbakning 

Jeg er glad og stolt over den opbakning 

der er til købmanden, og byen er god til 

at støtte lokalt. Det er vigtigt at, vi alle 

handler så meget som muligt i Kølkær, 

så vi kan fortsat kan have en butik 

 

Kølkær kom på landkortet onsdag d. 10. 

august, da Tv Midtvest fik lov at lave et 

indslag som efterfølgende blev brugt på 

TV2 NEWS og BT Online.  
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Nye ansigter hos købmanden 

Velkommen til: 
 

Simone Jensen Emil Dysgaard Jakobsen Amalia Guldal 

Fødselsdag   
 

Den 1. September 
fylder butikken 9 år 

Der vil være ekstra skarpe tilbud  
i den anledning 

 
 

TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE  
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Kulturpris til Søby Brunkulsmuseum 
 
Fra Søby Brunkulsmuseum sender vi en stor tak til Kølkær og Omegns Borger-

forening ved formand Randi Skousbøll, som indstillede os til Kulturprisen 2022 

fra Herning Folkeblads Fond. For os betyder tilknytningen til og opbakningen 

fra lokalsamfundet – og især Kølkær – utrolig meget.  

Kølkær Sogn er museets udgangspunkt og base. 

Derfor har også lokalsamfundets borgere grund til at føle sig beærede over 

Kulturprisen, som beviser, at vi også udenfor Herning by bidrager med noget 

væsentligt til kulturlivet i kommunen. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Svendsen, formand Søby Brunkulsmuseum  

Per Aarsleffs 75 års Jubilæum 
 

 

Søby Brunkulsmuseum oplevede lørdag sin 

suverænt mest besøgte dag nogensinde, da 

5.000 gæster deltog i 75-års jubilæum hos 

Danmarks største entreprenørvirksomhed, 

Per Aarsleff A/S. 

 

 

Per Aarsleff kom til Søby i 1943 som statens tilsynsførende og efter et par år 

hos en privat entreprenør begyndte han i 1947 som selvstændig. Via Herning 
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etablerede firmaet sig i 

Aarhus, hvor koncer-

nen har hovedsæde for 

de 8.300 ansatte i ind- 

og udland. 

Aarsleff markerede 

jubilæet ved en recepti-

on fredag med 500 

gæster, og lørdag 

gjaldt det så de ansatte 

med familie til først en 

familiedag og derefter en festaften. Udover alskens aktiviteter og udstilling af 

super moderne materiel rundt på museet gæstede kunstnere som Onkel Re-

je, The Antonelli Orchestra, Thomas Helmig og Carpark Norh det store arran-

gement, som blev velsignet af sprudlende sommervejr. 

- Vi er beærede og stolte over, at Aarsleff valgte at placere den store fest hos 

os, siger formand Jan Svendsen. Vi har nydt samarbejdet med firmaet og 

dets arrangør, Rodkjær Event, som har rost os for at være medgørlige vær-

ter. 

- Vi har aldrig oplevet så stor aktivitet og så mange gæster på samme tid, 

men det gik over al forventning, hvor de fleste også kiggede rundt på museet, 

hvor vi gav små rundvisninger. Forhåbentlig har mange af gæsterne derfor 

fået lyst til at besøge os på en mere rolig dag, siger formanden. 

Han tænker med rædsel på, at søndagens skybrud over Søby var sket om 

lørdagen! 

Entreen fra Aarsleff er 

øremærket renovering og 

opgradering af museets 

nedslidte brunkulsgrav 

fra 1994. Derfor var det 

oplagt, at Per Aarsleffs 

barnebarn, Kristoffer 

Aarsleff, tog det første 

spadestik. Dermed var 

ringen også knyttet, idet 

Lise og Per Aarsleff del-

tog ved museets indviel-

se i 1977. 
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Som noget nyt vil vi gerne prøve at oprette et hold drenge-
hørm kun for drenge i gruppen 0-6 klasse.  

Vi søger 1 til 2 trænere som frit må sammensætte type og pro-
gram for vores drenge børn, med højt aktivitetsniveau.  

Om det er Spring, høvdingebold, floor hockey 
og noget rytmik er helt op til træneren.  

Det vil være muligt at træne sammen med pige 
holdet indimellem. 

 Kunne du tænke dig at blive træner? 

Har du spørgsmål?  

Kontakt formanden for gymnastikbestyrelsen Camilla Niebuhr 
53 38 40 90 
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Gymnastiksæsonen starter sæson 22/23 
 

 
Mor, Far og Barn er for børn i alderen 1 – 3 år. Vi træner i Kølkær skoles gym-
nastiksal om tirsdagen kl. 16:00 -17.00 Opstart uge 39

 

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) Opstart uge 
39.  

Pige Gym: ”NYT HOLD” kun for piger som går i 0.-6 klasse. Træningen vil væ-
re i Kølkær Kultur- og Idrætscenter eller gymnastik salen om tirsdagen kl. 17.15-
18.15 opstart uge 39 

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 .  

Tumlestik er for de 3 - 6 årige. Vi træner i Fasterholt skoles gymnastiksal om 
tirsdagen kl. 15.45 - 16.45. Opstart uge 39 

Bokse- og styrketræning er for alle over 16 år. Vi træner i Fasterholt skoles gym-
nastiksal om torsdagen kl. 19.00 - 20.30. Opstart uge 39.  

Seniore-gymnastik er for pensionister og seniorer. Vi træner i Kølkær skoles 
gymnastiksal om mandagen kl. 14.30 - 15.30. Opstart uge 39.  
M/K Motion er for både kvinder og mænd. Vi træner i Kølkær Kultur- og Idræts-
center om mandagen kl. 19.00 - 20.00. Opstart uge 39.  

Mandehørm er for mænd og store drenge. Vi træner i Kølkær Kultur- og Idræts-
center om tirsdagen kl. 20.00 - 21.30. Opstart uge 39.  

 

 

GYMNASTIKOPVISNING 18. MARTS 2023 
Du er velkommen til at komme og prøve holdet et par gange, 

inden du tilmelder dig og betaler. 
Tilmelding via www.kfsgi.dk 

 

NB! Ved betaling inden 1. november 2022, sparer du kr. 50,- 

http://www.kfsgi.dk
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Stemningsbilleder fra byfest 2022 



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 2022: 

4. september:   10.00 Høstgudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

11. september: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen  

18. september: 10.00 v. Bo Knudsen 

22. september: 17.00 Pizzagudstjeneste 

 

Oktober 2022: 

2. oktober: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

9. oktober:  10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

23. oktober: 10.00 v. Jens Moesgård Nielsen 

30. oktober: 10.00 BUSK-gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

 

November 2022: 

6. november:   16.00 v. Poul Nygaard Kristensen (Allehelgen) 

20. november: 10.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

27. november: 15.00 Familiegudstjeneste v. Poul Nygaard Kristen-

sen 

 

 

  



Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

4/9 Kirken Høstgudstjeneste Kirken 10.00 

10/9 Kirken Sogneudflugt Afgang fra Kirken 9.00 

Uge 39 Hallen Gymnastik opstart KFSGI 
Info i 

bladet 

27/11 
Kirken og Borgerfor-

eningen 
Gudstjeneste/Luciaoptog 

og Juletræstænding Kirken og Torvet 15.00 


