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Temadag: Når livet er svært       
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Madcafe 

Velkommen til Kølkær 

Gudstjenester 

Kalender 

Kølkærs historie i billeder  
 

Hedelandsgruppen har fremvisning  
fra arkivet. 

 
Kom og se gamle billeder og avisudklip 

fra Kølkær: 
Huse, gårde, mennesker og  
festlige arrangementer….  

Vi har virkelig meget materiale. 
Måske kan du endda få historien om dit 

eget hus. 
 

Torsdag d. 22. februar  
kl. 19.00  

i Kølkær Idrætscenter 
 
 

Hedelandsgruppen Kølkær  



Syng Sammen  
 

...er for alle som nyder musik og sang fra Højskolebogen og andre 
gode sangsamlinger. 

 
Vi mødes hver anden tirsdag kl. 14.45 på Kølkær Skoles bibliotek  

og der er altid klaverledsagelse til sangene.  
 

Der er altid kaffe på kanden og tid til en snak - så vi kan styrke  
det gode landsbyfællesskab. 

 
 Syng sammen ledes af  
 
 Poul Ross-Hansen 
 Sortbærvej 18. 

Datoer for Syng Sammen:  
9/1 – 23/1 – 6/2 – 20/2 –  
6/3 – 20/3 - 3/4 – 17/4 –  
1/5 – 15/5 – 29/5 – 12/6 

Jul i Kølkær 
 

Vi inviterer til familiegudstjeneste  
søndag d. 3. december kl. 15.00 

 
Efter gudstjenesten, ca. kl. 16.00 er der juletræstænding på  

Torvet, hvor der  serveres gløgg og æbleskiver,  
og juice eller kakao til børnene. 

 
Julemanden kommer med godteposer til  

børnene og danser med om juletræet  
til et par dejlige julesange. 

 
Alle er meget velkomne. 

 
Mange julehilsner fra 

 
Menighedsrådet  

Borgerforeningen  
Idrætsforeningen 
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Den 16. september afholdt Kulturgruppen et arrangement med ovenstående 
overskrift. Det skulle vise sig at blive en oplevelsesrig dag for de ganske  
mange, der var mødt frem for at deltage i løjerne. I løbet af de næsten 7 timer 
det varede, blev der budt på mangeartede aktiviteter. 
Det hele blev indledt med et overdådigt kaffebord, hvorefter der var forskellige 
aktiviteter, som man kunne deltage i:  
Maleri, spil på sekser, præmiehug, strikning og fremstilling af armbånd. Side- 
løbende med disse gøremål, der forgik i et telt opstillet ved hallen, kunne man 
høre foredrag om bl.a. Søbytiden, Rumænien og Ukraine, og desuden var der 
sanglege og line dance. 
Dagens absolutte højdepunkt blev fællesspisningen.  
Forretten bestod af mad, som det laves i Italien, Tyskland, Ukraine, Rumænien 
og Sverige. Det var uden undtagelse utroligt lækkert og velsmagende, og det 
var alt sammen fremstillet af folk fra de respektive lande. 
Hovedretten var dansk og desserten ligeledes. Også dette var rigtig godt, men 
som dette blads selvudnævnte madanmelder,  må jeg sige, at de ”udenbys” 
forretter efterlod det bedste og stærkeste indtryk. FLOT!!! 
Dagen sluttede af med et musikalsk indslag.  
Alt i alt: En uforglemmelig dag og aften. 

Kai Hansen 

Kølkær Globalt og Lokalt 
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Vi afholder fastelavnsfest for ALLE der har lyst til at være med 

 

Fredag den 9. februar 2018  
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, kaffe, te og juice 
16.30: Underholdning 
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. 5/2 2018  

på tlf.: 96287045 eller på mail: klodu@herning.dk 

 
 

Festlige fastelavnshilsner fra 

 
Menighedsrådet, Idrætsforeningen,  

Borgerforeningen & Kløverhuset 



Kyndelmissekoncert 
 
Som noget nyt arrangeres der i år en kyndelmisse-koncert i Kølkær kirke.  
Det løber af stablen 4. februar 2018 kl. 15.30, og vi får besøg af Ansgarkoret, 
som ledes af dirigent Asbjørn Hansen.  
 
Koret har hjemme i Ikast og synger danske salmer og sange blandt med  
klassiske og nyere værker. 
Vi ser frem til en god koncert og håber at se mange til en fejring af, at vi nu  
går mod lysere tider.  
Der kommer mere info rundt i byen, når vi nærmer os arrangementet. 

Ny hjemmeside 
 

Der arbejdes for tiden på en ny hjemmeside for Kølkær kirke,  
da den gamle side er forældet.  

Det er Kristen Kousgaard, som er tovholder på arbejdet med at forny siden,  
så den er nem at finde rundt på og giver de informationer, der er brug for. 

 
Som noget nyt, vil man kunne lytte til de foregående søndages prædikener  

fra hjemmesiden, som stadig hedder  
www.kølkærsogn.dk 
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Ansgarkoret 



Konfirmandtur på kanten 
 
Den 14. november var konfirmanderne fra Kølkær, Arnborg og Lind på udflugt til År-
hus for at få undervisning på en anderledes måde. 
 
Dagen bød på Poverty Walk, hvor de fik rundvisning i byen af en hjemløs,  
tidligere narkoman, som fortalte om livet som hjemløs, og viste nogle af de steder 
frem, hvor hjemløse færdes i Århus.  

Konfirmanderne var også på rundvisning i Århus Domkirke, til pizzaspisning på re-
staurant Italia og gåtur i Regnbuen på Aros. 
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Navne (måned - måned Årstal) 

Dødsfald/begravelser: 
 
Grethe Marie Poulsgaard 
 
Metha Kathrine Jensen 

Vielser/velsignelser: 
 
Ingen 

Døbte: 
 
Ingen 

8 

Kom og vær med til en hyggelig aften i julelysenes skær. 

 

ALLE er velkommen til denne festaften, hvor vi starter  

kl. 18.00 med en lækker 2-retters menu. 

 

Vores organist, Hanne, vil komme med harmonikaen  

og spille til de julesalmer/sange som I ønsker at vi  

skal synge eller lytte til. 

Der bliver også plads til en rigtig julehistorie. 

Aftenen slutter af med aftenkaffe og julesmåkager. 

 

Tilmelding til Jytte Nielsen på tlf. 22 47 56 38  

senest den 22. december 2017. 

 

Kuvertpris kr. 100,00 pr. person over 12 år. 

 

Behov for transport meddeles det ved tilmelding. 

 

Voksenforum & Indre Mission 

Juletræsfest i Kølkær missionshus 
Fredag den 29.12.2017 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVvLXSxdDXAhVrJcAKHejBANEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F728285226068869121&psig=AOvVaw2JGX_oPQR3dBAs4VM2eqlP&ust=1511383811620583


Temadag: Når livet er svært - hvad giver håb og glæde? 
 

Livet rummer som bekendt både sine gode og dårlige sider, og selvom vi  

mennesker vil det bedste for os selv og dem, vi holder af, så erfarer vi nok alle 
sammen, at det af og til kører skævt. 

 

Derfor inviterer menighedsrådet i samarbejde med Kølkær Indre Mission til  

inspirationsdag om krise og sorg den  

 

10. marts 2018 i Kølkær Hallen kl. 9.30-15.30. 

 

 

 

Vi har inviteret Solveig Rosenkvist, som 
er sygeplejerske og psykoterapeut i 
Herning til at fortælle om temaet. 

 

Hun vil fortælle ud fra hendes  

erfaringer i arbejdet og i hendes eget 
liv, om hvordan man kan komme godt 
videre, når livet kører skævt, eller når 
man mister en af sine nærmeste. 

 

Vi håber at se mange til en god  

en meningsfyldt dag! 

 

 

 

Menighedsrådet og  

Kølkær Indre Mission 

Julehjælp 2017 
 

Der kan igen i år søges julehjælp fra Menighedsplejen i Kølkær til familier og 
andre, som er trængte op til højtiden.  

Så har du brug for lidt støtte til børnenes julegaver, eller andet, så tag endelig 
kontakt.  
 

Julehjælpen kan søges ved at henvende sig til mig på  

tlf.: 97147052 eller mail: pnk@km.dk,  
og henvendelsen skal være mig i hænde senest 10. december. 

 

Sognepræst Poul Nygaard Kristensen 
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"Rør blot ikke ved min gamle jul."   

Julekoncert. 17. december kl. 19.00 

 

Igen i år vil Kølkær Koret holde sin julekoncert i Kølkær Kirke. 

Julekoncerten bliver afholdt sidste søndag før jul 

17. december 2017 klokken 19.00 

når vintermørket ellers knuger. 

 

Så vil der være tændte lys indenfor og efterhånden som aftenen forløber er det 

håbet, at der tændes flere og flere lys hos alle ved kor- og fællessang. 

 

Programmet vil naturligvis indeholde nogle af "alle de gode gamle", som f. eks 

"Glade jul", der til samme melodi, men på mange sprog, synges i alle lande. 

"Dejlig er Jorden" kommer også med. 

Fra Norge har koret importeret "Jeg er så glad hver julekvæld". 

Man  møder nok også en af de nyere julesange, der for et par år siden blev 

kendt: "Hvad er det, der gør jul til noget særligt?". 

Svaret kunne være: "risalamanden", der  bliver serveret i selskabslokalerne...  

Musikledsagelsen bliver spillet af både Kølkær Korets nuværende dirigent, og 

vores egen Hanne. Så den får "på alle tangenter". 
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Skulle denne julekoncert inspirere herrestemmer til  

at synge i kor, er der plads.  

Det er pragtfuldt, når julen bliver sunget ind i alle hjerter. 

 

 

 

På Kølkær Korets vegne, 

Poul Ross-Hansen 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5rKVtNLXAhUMJ8AKHWAoDGEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fgallery.yopriceville.com%2FFree-Clipart-Pictures%2FChristmas-PNG%2FRed_Christmas_Candles_with_Poinsettia&psig=AO


Tirsdag den 5/12 2017 kl. 17-19  

slår vi dørene op for Åbent Hus på vores bys skole. 

 

Der vil være Luciaoptog og boder med bl.a. salg af kaffe og the, kage, pølser, 

juice og amerikansk lotteri - alt sammen  til fordel for Kølkærbørnenes venner. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Program: 

• Velkomst med fællessang i aulaen 

• Boderne åbner 

• Elevaktiviteter i klasserne 

• Luciaoptog 

Vi glæder os til at se rigtig  

mange til et hyggeligt event. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Henrik og Malene 
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Åbent Hus i håndboldklubben 
 
Søndag den 12. november havde håndboldklubben åbent hus  

i Kølkær Hallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der var forskellige boder og  

børnene cyklede sponsorløb.  

Børnene havde en hyggelig og 

sjov dag, hvor de viste hvad de 

kunne. 

 
Der var også en times  

håndboldfitness prøvning - selv 

formanden var i gang. 

 

Tak til fitness for lån af spinningcykler og tak til DGI/Tanja for at stille op til 

håndboldfitness. 

Vi håber på at se flere gæster næste gang. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Håndboldbestyrelsen 



”Madcafe” er en fællesspisning den 1. onsdag i måneden kl. 17-19.  
 
Det er håndboldklubben der står for det, og alt overskuddet går til  
klubkassen. 
Håndboldklubben ønsker at gøre mere for byens håndboldbørn, så vi  
håber på stor opbakning.  
Prisen varierer alt efter hvad der serveres. 
 
 
 
Tilmelding skal ske til Anders i Kølkær Hallen  
eller på mail: kfsgihaandbold@gmail.com 
 

Med venlig hilsen 
Håndboldbestyrelsen 

KOM FRISK !  
 

Nu starter håndboldfitness op i Kølkær !! 
 

Hver tirsdag kl. 17.10-18.30 
 

Håndboldfitness er en blanding af fitness  
og anderledes håndbold.  

 
Alle fra 14 år og opefter kan være med. 

 
Det er sjovt og udfordrende. 
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Alexander Vitus Mogensen har købt Kølkær Hovedgade 24. 

Henrik Kristensen, Helle Østergaard og Emmely har købt  
Kølkær Hovedgade 62, efter de solgte Kølkær Hovedgade 24.   

Han har boet det meste af sit liv i Hammerum og Gjellerup, men er født i Kø-

benhavn. Alexander er selvstændig – elektronik, luksus lydudstyr (forstærkere) 

og generel elektronikproduktion.Han spiller squash og går til spanskundervis-

ning på aftenskole. Ellers bruger han sin fritid med venner, hvor den står på 

film, serier, øl, computerspil mv. 

  ”Jeg undersøgte boligmarkedet og faldt over 

et godt tilbud her i Kølkær.  

Standen af huset og prisen i området var rigtig 

attraktiv, og der er ikke langt til Herning i bil,  

så det gør mig ikke noget. 

Jeg kender et par stykker her i byen. Jeg har 

endnu ikke deltaget i arrangementer i Kølkær, 

men jeg håber på at finde tid til det snart.” 

”Henrik er født og opvokset her ude, og 

Kølkær er en lille hyggelig by med et 

godt sammenhold, så det virkede  

naturligt at vi skulle slå os sammen og 

blive herude. 

 

Vi har en del venner i byen, og Henriks 

familie.  

Vi har deltaget i en del arrangementer, 

f.eks. Byfest, juletræstænding og  

fælles spisning.”  

Henrik arbejder hos Vesla med epoxy gulve og Helle er nyopstartet  

selvstændig maler i byen. De er i gang med at renovere huset, så det går  

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

 
Graver Ulla Moesgaard 
Tlf.: 97147585. Mail: elnkk@pc.dk 

Gudstjenester i Kølkær  
 
 

December 2017 

3. dec.:  Familiegudstjeneste 15.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

10. dec.:  10.30 v. Svend Erik Søgaard 

17. dec.:  19.00 Koncert v. Kølkærkoret 

24. dec.:  14.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

  16.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

25. dec.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

26. dec.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

 

Januar 2018 

1. jan.:  16.00 v. Poul Nygaard Kristensen 

7. jan.:  10.30 v. Bo Knudsen 

21. jan.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

28. jan.:  10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

 

Februar 2018 

4. feb.: 15.30: Kyndelmissekoncert v. Ansgarkoret 

18. feb.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 

25. feb.: 10.30 v. Poul Nygaard Kristensen 
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Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

3/12 Menighedsrådet Advent gudstjeneste Kølkær Kirke 15.00 

3/12 Fælles arrangement Juletræstænding Torvet i Kølkær 16.00 

6/12 MadCafé  Spisning Hallens Cafeteria 17-19 

17/12 Kølkær Koret Julekoncert Kølkær Kirke 19.00 

3/1 MadCafé  Spisning Hallens Cafeteria 17-19 

16/1 
 

Madklubben 
 

Spisning 
 

Kølkær Skole 
(kælderen) 

18.00 
 

7/2 MadCafé  Spisning Hallens Cafeteria 17-19 

9/2 Fælles arrangement Fastelavnsfest Kølkær Hallen 16-19 

22/2 Hedelandsgruppen Åbent arkiv Kølkær Hallen 19.00 


