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I år er det 75 år siden, at
Kølkær og Omegns Borgerforening
blev stiftet.

I den anledning byder vi på eftermiddagskaffe

søndag d. 4. december fra kl. 14.00 -16.00.
i Caféen v. Min Købmand
Vi dækker op med kaffe og kage
og glæder os til at få en hyggelig snak
med alle der kommer forbi.

Festlige hilsner fra
Kølkær og Omegns Borgerforenings bestyrelse
Randi, Anette, Solvej, Linda og Nicholai

Kølkær & Omegns Borgerforening - 75 års jubilæum
Ja, vi fejrede i hvert fald 50 års jubilæum i oktober 1991, har jeg lige erfaret
via kontakt fra Herning Folkeblad. Hold da op, det er mange år.
Jeg kontaktede Hedelandsgruppen, og har fundet lidt historie.
Foreningen blev stiftet i oktober 1941, og det ser ud til at jeg er den
2. kvindelige formand. Medlemstallet er steget igennem årene, men jeg kigger
meget på tallet 374 medlemmer i 1991. Vi er i år oppe på ca. 150 efter stort
arbejde. Det var sjovt at kigge tilbage. Faldt også lige over, at byen fejrede
150 års jubilæum i 1973, såå… Det bliver jo noget med 200 år i 2023.
Bestyrelsen har besluttet at fejre 75 års jubilæet med et lettere traktement i
december.
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Der har siddet mange forskellige mennesker i bestyrelsen gennem disse år.
Vi var syv i bestyrelsen indtil 2012, men her var vi desværre nødt til at ændre
vedtægterne og nedskrive til fem. Sådanne ændringer har der nok været flere
af gennem årene. Interesser og samfundet har ændret sig og vi må følge
med.
Jeg har set hvad byen har kæmpet for, og hvorfor man stiftede foreningen.
Ting og mål ligner faktisk det vi arbejder med i dag, men med årene, og da
især i den tid jeg har været med i bestyrelsen, er der kommet nye krav og
forventninger fra kommunen.
Foreningen er helt upolitisk, men vi har fået stor mulighed for at følge med i
og have indflydelse på landsbypolitikken.
I ca. 2000 begyndte alle landsbyer i kommunen at mødes fire gange om året i
Landsbykontaktudvalget (med politikere), og det er virkeligt spændende.
Borgerforeningen er vejen til kommunikation med Herning kommune. De
henvender sig til formanden og vice versa.
Vi kan årligt søge om bevillinger til projekter. Formanden er også den der
henvender sig til f.eks. aviser, underholdning m.m.
Udover et årligt tilskud fra kommunen, er vores indtægter baseret på
medlemskaber. Det er utroligt billigt i Kølkær hører vi, når vi taler med andre
landsbyer.

Vi starter nyt regnskabs år hver april, og så sælger vi igen. Ja, sælger lyder
så mærkeligt, for egentlig er det jo borgerne der står sammen, og
sammenhold gør stærk.
I dagens Danmark er der meget snak om ”udkants Danmark”, og den vil vi
ikke være en del af! Men det kommer ikke af sig selv.
Det betyder at der skal være nogen til at arbejde for bevarelse af de ting i en
by, der får det hele til at fungere, f.eks. skole, børnepasning, transport og
indkøbsmuligheder.
Derudover er det vigtigt, at byen fremstår pæn, indbydende, og har noget at
byde på kulturelt, ja jeg kunne blive ved... Og det er borgerforeningens job,
styret af bestyrelsen.
Foreningen er ikke en selvfølge. Den eksisterer kun fordi der er nogle
personer der vil arbejde for byen.
Det giver helt klart mest energi, jo flere medlemmer man arbejder for.
Jo mere føler man, at det glæder byens borgere, det man gør. Det er et
ganske ulønnet job, der kan give mange opgaver, så lønnen er stort set
glæden hos byens borgere, og jeres støtte til udvikling af byen - faktisk kan
man også sige bevarelse. Bestyrelsen pukler gerne selv, men vil gerne have
medlemmerne med og kalder indimellem ud om hjælp til praktiske ting.
Personligt vil jeg gerne sige, at det er virkeligt spændende at være en del af
bestyrelsen. Man kommer tæt på ting man ikke anede noget som helst om,
i en kommunes virke og en landsbys udfordringer.
Jeg har været med i bestyrelsen siden 2010. De første 2 år som
næstformand og siden da formand. Før det, vidste jeg ikke rigtig hvad en
borgerforening lavede, bortset fra arrangementer i byen, men jeg købte da
pænt mit medlemskort når de kom rundt og solgte.
Men, jeg er blevet klogere og har stor respekt for ALLE der er med i
foreningsarbejde. Som formand samarbejder jeg med flere formænd og
bestyrelsesmedlemmer fra andre foreninger, og det er både spændende og
hyggeligt at møde mennesker så bredt.
Så skulle der gå nogen rundt og gerne vil være tættere på sit nærmiljø, så er
bestyrelsen en rigtig god mulighed. Ellers bare vær medlem og kom og hør
formandens beretning hver april, og hjælp din by ved behov.

Mange næsten-julehilsner fra Randi Skousbøll
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Bestyrelsen anno 2016
Mit navn er Randi Skousbøll. Jeg er opvokset i Kølkær, og har
importeret min mand fra Arnborg. Vi har 3 børn i alderen 14 - 20 år.
Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder fuldtids som udviklingssygeplejerske, i Regionspsykiatrien Vest afd. Herning.
Jeg har ikke nogen planer om at flytte fra byen, da jeg er meget glad for
min lille by og de værdier den står for.

6

Mit navn er Anette Poulsen.
Jeg er født og opvokset i Kølkær, men har boet 10 år i Hammerum.
I 1992 blev Kølkær igen min hjemby.
Jeg er gift med Vilhelm, der er fra Hollingholt ved Sunds, og vi har to
sønner der nu er 23 og 24 år.
Jeg arbejder med strikvarer, og er lidt af en blæksprutte i
virksomheden i Herning.
Ud over arbejdet i Borgerforeningen, hjælper jeg en lille smule ved Min
Købmand. Ellers kan jeg lide at lave forskelligt håndarbejde, læse bøger,
bage og gå i biffen.

Jeg hedder Solvej Winther. Jeg er gift med Bjarne, og vi har 2 piger,
Frederikke og Alexandra, der begge er adopteret fra Kina.
Jeg kommer fra Skjern, hvor vi boede før vi købte hus her i Kølkær for
20 år siden. Vi valgte at købe hus her pga. huspriserne, der var noget
lavere end i Herning.
I øjeblikket er jeg pga. min gigtsygdom i arbejdsprøve, og skal snart have
afgjort, om jeg skal have flexjob eller pension.
Udover kassererposten i Borgerforeningen, interesserer jeg mig for
kreative ting, f.eks. at lave kort, lave ting i beton, gå og pusle i haven og
at gå i biografen.

Mit navn er Linda Andersen.
Jeg arbejder som daglig leder hos byens Købmand.
Jeg er tilflytter fra Vildbjerg, og har nu boet i Kølkær i 3 år.
Min søn og hans familie bor i Kibæk, og meget af min fritid bruges til at
nyde mit lille barnebarn.

Jeg hedder Nicholai Birkebæk Elmholt., kommer fra Fjelstervang-området
og flyttede hertil for 3½ år siden.
Jeg bor sammen med min kæreste Sandra,
Jeg har ”Byggefirmaet Elmholt Aps”, hvor jeg er tømrermester.
Jeg er 30 år, og i min fritid nyder jeg at være meget i naturen
og går en del på jagt.

Monica og Rasmus Blindkilde Dalgaard købte Kølkærgård på
Resenborgvej 5, for ca. 1½ år siden. Monica kommer fra Kollund og Rasmus
fra Aulum. De har sønnerne Johannes og August.
Rasmus arbejder som selvstændig landmand på gården og Monica er
uddannet jurist, og arbejder i HR (personaleafdelingen) på Siemens.
I fritiden nyder Monica en dejlig løbetur, og Rasmus kører på mountainbike.
Ellers går tiden med familie og venner.
”Vi fandt til Kølkær, da den helt ”rigtige” gård kom

til salg. Vi har deltaget i flere arrangementer og
sætter pris på de mange muligheder Kølkær kan
tilbyde. Igennem børnehaven har vi fået flere gode
bekendtskaber og venner.
Vi har bedsteforældre på Vestermarken, og vi nyder at
have dem tæt på os. Vi regner med at blive boende
her, og se børnene vokse op i trygge rammer. Vi er
blevet taget utrolig godt imod i Kølkær og omegn.”

Henriette og Kasper Engel Hedegaard kommer fra Odense, og har de sidste
8 år boet i hhv. Herning og Snejbjerg. Sammen har de datteren Nanna på
snart 4 år. De købte huset på Sortbærvej 25 for 1½ år siden, da det lige var
drømmehuset som var til salg.
Henriette er uddannet salgsassistent og SSH og Kasper er soldat v. JDR.
Pt. bruges fritiden på at renovere hus og have, og ellers bruger Kasper
tid på militær-marcher, og Henriette står for design og layout af
Kølkær Bladet. Sammen nyder de at tage til koncerter og på udflugter.
Nanna elsker Mini Tonserne og Lego Friends.
Udover det, går turen ofte til Fyn for at besøge familie og venner der.
”Vi er meget glade for at bo her, og nyder at lave

huset til vores eget. Vi har deltaget i mange
arrangementer allerede og glæder os til flere.
Vi kender en del fra byen efterhånden, men håber
på at lære flere at kende.
Vi regner med at blive boende her i Kølkær og
tænker at ”nabo-hjælp” kunne være et nyt og
godt tiltag her i Kølkær ”.
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MAD OG FOREDRAG
Tirsdag den 4. oktober havde Kulturgruppen inviteret til foredrag med
Ruth Brik Christensen, som skulle fortælle om sin tid som Tuttemor på
forskellige soldaterhjem i krigszonerne i Mellemøsten.
Kulturgruppen havde allieret sig med Madklubben, som skulle forestå en gang
spisning inden foredraget. Da en del af Ruths fortælling ville omhandle
danske soldater, men også englændere i de lejre, som Ruth virkede i, havde
madmødrene til lejligheden valgt en engelsk inspireret menu, nemlig
sandwich og scones, suppleret med øl, vand kaffe og the.
Madklubben fortjener stor ros for et utraditionelt valg og en meget
velsmagende menu.
8
Således velfodrede kunne deltagerne sætte sig tilrette i skolens aula og høre
Ruth fortælle om sin tid blandt udstationerede soldater. Hun havde dog valgt
at berette om sin opvækst og tilværelse frem til at hun så at sige drog i krig.
Det var absolut ikke en helt almindelig livsbane hun havde gennemlevet – og
tilmed viste det sig at hun var en glimrende fortæller, som krydrede sit
foredrag med masser af små episoder, som gang på gang fik latteren til at
rulle i salen. Hun fik som ung en uddannelse som diakon, og arbejdede som
sådan i en årrække, og denne uddannelse var medvirkende til, at hun fik lyst
til at blive Tuttemor på soldaterhjem i det fjerne.
KFUM drev soldaterhjem de steder, hvor danske soldater var udstationeret,
og det var disse som Ruth blev ansat på i 9 måneder ad gangen.

Hun har været udsendt til Kosovo, Afghanistan og Irak. I daglig tale blev
soldaterhjemmene omtalt som kuffen, og det var et sted hvor soldaterne
kom, når de ikke havde vagt eller var på patrulje. Her blev serveret kaffe
og kage om ønsket, men allervigtigst var at Ruth altid var parat til at
lægge øre til deres oplevelser og problemer, som der forståeligt var nok
af i en krigszone med sårede og dræbte kammerater og den usikkerhed,
der altid var i det arbejde, som soldaterne udførte.
Foredraget blev holdt i en humoristisk tone, og man fornemmede tydeligt
Ruths hjertevarme tilgang til den gerning hun var midt i. Men man
mærkede også alvoren og det at døden var en del af hverdagen, som
hun illustrerede ved at fortælle at flaget i Camp Bastion for det meste var
på halv stang.
Alt i alt et blændende foredrag, som der da også blev kvitteret for med
stående applaus.

Kai Hansen
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Farvel til det gamle …

Det gamle menighedsråd

Det nye menighedsråd

HILSEN FRA DET GAMLE MENIGHEDSRÅD
10

Efterårets blade daler stille ned fra bøgetræets gyldne krone. Solens stråler
får dem til at lyse med et helt særligt stemning. Det giver mig lidt vemod i
sinde, for nu går sommeren stille og roligt i vinterhi.
Vores menighedsrådsperiode for denne gang slutter den 1. søndag i advent,
den 27. november.
Der er rigtig mange gode oplevelser, sammen med alle jer i vores sogn, som
glimter i solen. Dem er vi meget taknemmelige over at have fået med i vores
rygsæk. Vi har haft mange spændende udfordringer, også udfordringer, som
vi i første omgang gerne havde været foruden. Men når disse udfordringer
får strejf af solen og alt jeres medleven i det, så bliver de også til gyldne
blade der daler stille og roligt til jorden. Det er et privilegium at sidde i
menighedsrådet i et sogn, hvor man har VILJEN til at ville arbejde sammen.
Tak til børnehaven, idrætsforeningen, borgerforeningen, kulturgruppen og
foreningerne fra missionshuset. Fra menighedsrådets side har vi alle brug for
at sige jer et varmt tak for jeres engagement i, hvad der foregår i og omkring
vores kirke.
VELKOMMEN til det nye menighedsråd. Vi ønsker for jer og Poul, at Gud vil
velsigne jer og jeres arbejde. Må i få mange gode oplevelser i samarbejde
med de forskellige foreninger i vores sogn.

… Og goddag til det nye menighedsråd
Thorkild Moesgaard, formand
Jeg er gift med Nina og bor på Vidumgaard.
Jeg er pensioneret landmand, men arbejder som vikar når nogen har brug for
mig. Jeg har en lille besætning af kødkvæg. Vi er med i arbejdet omkring Kølkær missionshus. Vi er glade for at køre ture i naturen og for vores
sommerhus ved Nørre Nebel.
Gitte Vestergaard, næstformand og kontaktperson
Jeg er 47 år og gift med Jens Bech Vestergård. Vi har sammen 2 drenge.
Vi er denne sommer flyttet til Jens’ fødegård i Kølkær og har samtidig byttet
hus med mine svigerforældre. Jeg er sagsbehandler/ koordinator i Voksen
Handicap og Psykiatri på rådhuset i Herning kommune.
Irene Kjærsgaard, sekretær
Jeg er 50 år og har 3 børn. Jeg arbejder med handicappede til dagligt med
fokus på rideterapi. Jeg brænder for at udbrede det kristne budskab i
lokalsamfundet, og derfor ser jeg frem til endnu en periode i
menighedsrådet.
Kristian Mortensen, kasserer
54-årig fuldtids landmand, gift med Anita siden 2013. Født og opvokset på
Enggård, som jeg overtog efter mine forældre i år 2000. Jeg sætter pris på
kirken og det fællesskab, jeg møder der, og jeg vil gerne gøre mit til, at
kirken fortsat kan være åben for alle og et rart sted at komme.
Rigmor Mikkelsen, kirkeværge
Jeg hedder Rigmor, er 67 år og gift med Karsten. Vores hjem og
arbejdssted har gennem 43 år været gården på Stormgade. Desuden har jeg
været ansat som kirkesanger frem til 2015, først i Arnborg og siden i Rind
kirke. Jeg ønsker, at medvirke til et fortsat godt samarbejde i og
omkring kirken, samt de øvrige frivillige foreninger, der skaber liv og
sammenhold her i Kølkær.

Kontakt til Kølkær kirke
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen:
Tlf.: 97147052/40387352. Mail: pnk@km.dk

Graver Ulla Moesgaard
Tlf.: 97147585. Mail: elnkk@pc.dk
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Menighedsplejen i Kølkær
Til høstmarkedet efter årets
høstgudstjeneste gik overskuddet
til Menighedsplejen i Kølkær.
Menighedsplejen yder støtte til
økonomisk trængte familier og
enlige i vores by, for eksempel i
form af julehjælp eller
sommerferiehjælp. Midlerne
kommer fra indsamlinger, så som
høstmarkedet, og fra private
gaver, og til jul søges Menighedsplejerne i Danmark om støtte til dem, der har
søgt julehjælp.
Hvis du har brug for en håndsrækning til at give børnene en god jul, eller
til en dyr december, så kan du søge julehjælp hos sognepræst Poul Nygaard
Kristensen.
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Ansøgning om julehjælp skal ske senest 4. december, for at vi kan nå at
sende ansøgningen videre til Menighedsplejerne i Danmark.
Har du lyst til at støtte trængte familier i Kølkær Sogn gennem
Menighedsplejen, kan du kontakte Poul og høre, hvordan det kan ske.
Kontakt: Poul Nygaard Kristensen, tlf.: 97147052/40387352, mail: pnk@km.dk

Kirkefrokost

Højskoleweekend

Som noget nyt er der i efteråret blevet
inviteret til kirkefrokost i
konfirmandstuen efter udvalgte
gudstjenester i Kølkær kirke.
Tanken er, at alle tager lidt mad med,
og så deles vi om det.
Skulle nogen ikke have noget med,
er de selvfølgelig meget
velkomne alligevel!
Datoerne kan ses i gudstjenestelisten.

I weekenden 14-15. januar 2017
er der højskoleweekend i
samarbejde med Rind/Kollund
sogn med gudstjeneste i
Kølkær kirke.
Programmet kan ses på
www.rindsogn.dk og tilmelding
kan ske til Erik Nørkjær på
kirkekontoret i Rind.

Nyt fra KølkærKoret
KølkærKoret har fået ny leder, Simon Høeg Jensen, idet korets mangeårige
leder, Poul Ross-Hansen, af helbredsmæssige årsager måtte stoppe. Simon
overtog koret den 17. august, og havde da netop afsluttet et barselsvikariat
som organist, korleder og koncertarrangør ved Fonnesbæk og Isenvad kirker.
Simon har en bachelor i musikvidenskab, er cand. mag. i musik og historie og
er siden 2013 i gang med en organistuddannelse (orgel og korledelse).
Simon har tidligere selv sunget i kor og har erfaring som børnekorleder og
leder for studenterkor. Simon har i første omgang sagt ja til at lede koret frem
til julekoncerten. Vi byder Simon hjertelig velkommen og håber på et godt
samarbejde, som forhåbentlig kan fortsætte også i det nye år.

Anita Mortensen
formand for
KølkærKoret
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ÅRETS JULEKONCERT I KØLKÆR
I Kølkær kirke afholdes traditionen tro årets julekoncert
Søndag den 18. december kl. 19.00
Her vil koret på festlig og medrivende vis synge julen ind.
Efterfølgende er der ris a la mande og kaffe i Kølkær selskabslokaler.
Pris: 50 kr. pr. person.
ALLE er velkommen til en rigtig hyggelig aften.

Torsdag den 8. september var
der solnedgangsgudstjeneste
ved Søby Sø.
Se de smukke
solnedgangsbilleder
på www.kølkærsogn.dk
Der kan du også se billeder af
vores kirkegård i efterårsløvets
allersmukkeste farver.

Afslutning på fodbold - udendørs sæson 2016
Der blev valgt 4 spillere fra U9 og U12, som havde gjort det ekstraordinært
godt og derfor blev valgt til at få pokaler for Årets kammerat
og Årets fodboldspiller. Alle fik medaljer og statuetter.
Samtidig hyggede de sig i hallen med pommes frites og sodavand.
Der var kaffe til forældrene. Der var nogle forældre, der havde bagt kage,
så det fik de også.
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Mange tak til mine hjælpetrænere - Mikkel, Malene og Magnus.
I har været rigtig gode.
Mange tak til Susanne fordi hun tog initiativ til at de helt små også skulle
have mulighed for at træne fodbold. Hun gjorde det kanon godt.

Indendørs sæsonen startede lige efter efterårsferien, så vi er godt i gang.

U6 træner hver onsdag fra kl. 15:30 – 16:30.
En pædagog fra klubben følger børnene ned til hallen.

U9 træner hver mandag kl. 15:30 – 16:30 og igen
onsdag fra kl. 16:30 – 17:30.
Begge dage følger en pædagog børnene ned til hallen.

U12 træner mandag kl. 16:30 – 17:30 og igen
onsdag fra kl. 17:30 – 18:30.

15

Spring 0. - 3.klasse
Vores træner på badutspringerne, har været på kursus i de grundlæggende
øvelser til spring. Træningen vil derfor i højere grad indebære hop på
trampolin, håndstand, vejrmøller mm.
Er du en frisk og stærk dreng/pige i alderen 0. - 3. klasse, så kom frisk til
gymnastiksalen i Fasterholt, tirsdag kl. 17.00-18.15.
Der er stadig plads til flere gymnaster på alle holdene, så kom frisk.
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Der er gymnastikopvisning

lørdag den 18.marts 2017 kl. 13.00
i Kølkær Hallen.
Kom og se hvad vores gymnaster har lært i løbet af sæsonen.
Der vil være amerikansk lotteri
samt mulighed for at købe kaffe og kage.

Der var Badminton Stævne i Kølkær Idrætscenter
den 5. og 6. november.
150 spillere var mødt op fra Kølkær og naboklub-byerne for at spille
270 kampe i løbet af lørdagen og søndagen.
De fik alle spillet mindst 2 kampe hver.
Børnene fik spillet nogle gode kampe og forældre og
bedsteforældre var med for at støtte.
Du kan stadig komme og prøve badminton træning hver torsdag.
Børn - startere: Kl. 17.00-18.00
Børn og ungdom - fortsættere: Kl. 18.00-19.00
Voksne kan spille mellem 19.30-22.00

Kølkær/Fasterholt Badminton
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Vi afholder fastelavnsfest for ALLE der har lyst til at være med

Fredag den 24. februar 2017
kl. 16.00-19.00
i Kølkær Idrætscenter
ALLE må gerne komme udklædte!
Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger

Program:
16.00: Fastelavnsboller
16.30: Tryllekunstner tryller for os
17.00: Tøndeslagning
18.00: Spisning
Entré:

50 kr. for voksne
10 kr. for børn (3-15 år)
Drikkevarer til aftensmaden
købes på stedet
Tilmelding til Kløverhuset SENEST d. 17/2 2017
på tlf.: 96287045 eller på mail: klobs@herning.dk
Festlige fastelavnshilsner fra
Menighedsrådet, Idrætsforeningen,
Borgerforeningen & Kløverhuset
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Gudstjenester i Kølkær – vinter 2016/17
4. dec.:
18. dec.:
24. dec.:
25. dec.:
1. jan.:
8. jan.:
12. jan.:
15. jan.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
Julekoncert v. Kølkær-koret kl. 19.00
14.30 v. Poul Nygaard Kristensen
16.00 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

29. jan.:

15.00 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Jens Moesgaard Nielsen
Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00
10.30 Gudstjeneste i forbindelse med højskoleweekend
Prædikant: Kristian Østergaard
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen med kirkefrokost

5. feb.:
9. feb.:
19. feb.:
26. feb.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen
10.30 v. Poul Nygaard Kristensen med kirkefrokost
Fælles sang i Kølkær.

Hver anden tirsdag eftermiddag er der indbudt til fællessang i Kølkær.
Næste gang er tirsdag den 6. dec.
Det foregår i skolens bibliotek og begynder kl. 14.45
Alle aldre er velkomne.
Vi synger mest fra Højskolesangbogen og Senior Sangbogen.
Efter en halv times sang, er der en kop kaffe for en skilling,
og hyggelig snak med hinanden.
Der er fra starten forslag til sange fra Poul Ross-Hansen.
Det er meget varierede sange; årstider, dagen, fædrelandet, muntert,
seriøst, salmer og viser - alt sammen på dansk og med klaverspil til.
Efter kaffen kan alle komme med forslag.
Arrangementet varer små to timer.
Velkommen - også tilflyttere.
Poul. 2625 7150
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Dato

Hvem arr.

Hvad

4/12

Borgerforeningen

75 års jubilæum

Hvor

Tid

Caféen v.

14.00 -

Min Købmand

16.00

9/12

Menighedsrådet

Fællesspisning

Konfirmandstuen

17.30

18/12

KølkærKoret

Julekoncert

Kølkær Kirke

19.00

24/12

Kølkær Kirke

Julegudstjeneste

Kølkær Kirke

14.30
16.30

6/1

Menighedsrådet

Fællesspisning

Konfirmandstuen

17.30

26/1

Borgerforeningen

Madklubben

Formningslokalet

18.00

Kølkær Skole
10/2

Menighedsrådet

Fællesspisning

Konfirmandstuen

17.30

22/2

Idrætsforeningen

Hovedbestyrelsens

Kølkær Hallen

19.30

Kølkær

16.00 -

Idrætscenter

19.00

Formningslokalet

18.00

generalforsamling
24/2

7/3

Fælles arrangement

Fastelavnsfest

Borgerforeningen

Madklubben

Kølkær Skole
Indre Mission
Der er møde i missionshuset ca. en gang om
måneden kl. 19.30.
Programmet ligger i kirken, missionshuset og på
www.kølkærsogn.dk.
Kontakt: Nina og Thorkild Moesgaard,
tlf.: 97147338

VoksenForum (KFUM/K)
Mødes ca. hver 3. uge i private hjem
kl. 19.30 til bibeltimer, temaaftner og ture.
Program kan findes i kirken, missionshuset og på
www.kølkærsogn.dk.
Kontakt: Karin og Poul Kristensen,
tlf.: 97147402

Rødderne
KFUM/K’s børneklub samles hver torsdag
kl. 18.30-20.00 i missionshuset.
Børn fra 4 år til 2. klasse er meget velkomne
til at deltage.
Kontakt: Karen Marie Sundgaard,
tlf.: 26838188

Bibelkredsen
Indre Missions bibelkreds mødes en gang om
måneden i private hjem.
Programmet ligger i kirken, missionshuset og på
www.kølkærsogn.dk.
Kontakt: Jens Chr. Brixen,
tlf.: 97147235

