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Hilsen Kølkær og Omegns Borgerforening.
Forside: Julemanden snakker med Oliver til
juletræstænding 2017.

Igen i år, kan alle børn ifølge med voksen, aflevere en julesok til købmanden.
Nisserne i butikken vil så sørge for at der kommer lidt godter i sokken
til afhentning hver søndag i advent.
Julesokkerne skal helst hentes af børnene ifølge en voksen.
Har du ikke en julesok, kan man strikke en, eller købes i butikken.

(v. fritidsfotograf Dennis Sørensen)
Lørdag d. 1. december er der mulighed for at få taget
billeder af ungerne til en virkelig skarp pris.
Portræt eller familiebillede (op til 5 pers.) kun kr. 300,Billederne bliver fotoredigeret
og link til download bliver sendt på mail.
Du får 3 til 6 billeder.
Tidsbestilling i butikken, senest 1 december.
Der afsættes 45 min mellem hver session - Ved fuld booking tages søndagen i brug.

Søndag d. 16 december kl. 12 - 14
vil Julemanden besøge Min købmand!
Tag børnene med i butikken
og få en snak med julemanden
som måske deler lidt julegodter ud.

Vi har en super uundværlig gruppe af frivillige.
Du har mulighed for at give butikken en hånd med
og på samme tid få nogle gode kollegaer.
Vi mangler 2 frivillige:
1 til vareopsætning om torsdagen ca. 8:00 til 12:00
1 til kasse betjening om fredagen ca. 9:00 til 12:00
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En lille hilsen fra madklubben
Sidste gang vi afholdt vores fællesspisning var den 18. september, hvor vi
var 46 voksne og 6 børn, der alle blev mætte i en gang stegt flæsk med
persillesovs og æblekage til dessert.
Det var dejligt, at der også kom nogle børnefamilier, for det er netop hvad
tanken oprindelig var med madklubben: at lære hinanden at kende her i
byen, at mødes gamle, unge og meget unge til god og billig mad uden at
bruge hele aftenen, så børnene kan komme hjem i seng til sædvanlig tid.
Dem der har tid og vil snakke yderligere kan jo gå hjem til hinanden og
drikke kaffe efterfølgende.

Vi er frivillige der laver maden, faktisk betaler vi også selv for den, hvilket
gør at der nemt bliver overskud, så derfor byder vi nogle gange også på
dessert, kaffe eller frugt.

4

Vi kan også finde på at synge en sang og hvis nogen har noget spændende
at fortælle, er ordet frit.

Vi synes, det er sjovt at lave mad til jer, men vi “ gider” ikke rydde så meget
op, så derfor skal man selv medbringe service og drikkevarer (vi serverer
kun vand).

Prisen for at deltage er:
35 kr. for voksne
20 kr. for børn til og med 12 år.

Invitationerne bliver hængt op ved Min Købmand og lagt på Kølkærs
facebookside og tilmelding/betaling sker hos Min Købmand.

Vi glæder os til at se jer den 6. februar 2019

Søndag d. 2. december 2018
tændes juletræet på torvet.

Kl. 15.00 er der familiegudstjeneste i
Kølkær Kirke.
Kl. 16.00 samles vi alle på Torvet,
hvor der vil være gløgg, juice og
æbleskiver.

Vi synger et par sange mens
vi går rundt om træet og
synger julen ind sammen.

Og måske lægger
Julemanden også
vejen forbi med lidt til
børnene.

Syng Sammen tirsdag
på Kølkær skole, i biblioteket kl. 14.45
Alle er velkomne, unge og ældre.
8/1 - 22/1 - 5/2 - 19/2 - 5/3 - 19/3
2/4 - 23/4 - 7/5 - 21/5 - 4/6
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Julen i Kølkær kirke

I ugerne omkring jul bydes der på en række forskellige kirkelige arrangementer,
som sætter julens budskab i centrum, og som kan være med til at give os den
rigtige julestemning.
Der er julegudstjeneste for dagpleje og Kløverhuset 14. december kl. 10.00,
og juleafslutning for skolen 19. december.

Kølkær-koret holder deres traditionsrige julekoncert d. 16. december kl. 19.00
med god stemning, fuld kirke og efterfølgende ris a la mande i Kølkær
Selskabslokaler.
Juleaften er der to gudstjenester i Kølkær kirke, som holdes af Poul Nygaard
Kristensen.
De er kl. 14.00 og 15.30.
Så kan man hver især vælge hvad der passer bedst ind i resten af
festlighederne den dag!
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Juledag er der igen gudstjeneste kl 10.30, hvor alle er velkomne.
Sidst men ikke mindst er der julefest i missionshuset d. 29. december kl. 18.00.
Info om tilmelding mm. kommer som opslag rundt i byen.

Julehjælp
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.: 40387352
eller mail: pnk@km.dk
Henvendelsen skal være mig i hænde senest onsdag d. 12. december.
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen

Sognerejse til Bornholm
Først i september tog 41 mand fra Kølkær og omegn på sognerejse til
solskin, godt samvær og Bornholm.

Rejsen bød på ture til Hammershus, stenbrudsmuseum med sprængning af
granit, bornholmertårnet med spionhistorier fra den kolde krig.
Der var festaften med helstegt pattegris,
fællessang, gode fortællinger og
bornholmske sange.
Fællesskabet var i højsædet, og alle
deltagere var gode til at se hinanden og
sørge for at alle havde det godt!

Vejret viste sig fra sin bedste side, og regnen kom først, da vi sad sikkert
inde i bussen på vej hjem til Kølkær.

Tak til alle som var med til
at gøre det til en
mindeværdig tur, som
bestemt er en gentagelse
værd!
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Kalender for de kirkelige foreninger
Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær
Indre Mission (mødes i missionshuset)
Adventsfest i Missionshuset ved Kirsten Jensen
Emne:
Jul i Kirkens Korshær

7/12 kl. 19.30:
29/12 kl. 18.00:

Julefest i Missionshuset med fællesspisning og hyggeligt
samvær om julens salmer m.m.

7/1 kl. 19.30:

Bedemøde hos Ally Jensen

9/1 kl. 19.30:

Bedemøde hos Grethe Andersen

29/1 kl. 19.30:

Møde ved Kristian Poulsen
Emne:
Guds dårskab

31/1 kl. 19.30:

Møde ved Poul Nygaard Kristensen
Emne:
Kirken ud af huset

21/2 kl. 19.30:

Generalforsamling
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KFUM og K’s voksenforum (mødes i hjemmene)
18/1 kl. 19.30:
8/2 kl. 19.30:

Temaaften ved Karin & Poul, tlf. 97147402 / 22342456
Temaaften ved Marianne & Niels Christian, tlf. 97147142

Bibelkredsen (mødes i hjemmene)
24/1 kl. 19.30:
28/2 kl. 19.30:

Hos Birgit & Erik Lund Nielsen
Hos Betty & Bech Jensen

KFUM og K’s børneklub ”Rødderne”
Rødderne mødes hver torsdag kl. 18.30-20.00 i Missionshuset.
Vi leger, spiller, hygger og hører om Gud og Jesus.
Det er for børn fra 5 år til 2. klasse.

Hyggeklubben
I Kølkær har vi en hyggeklub, som mødes ca. en gang om måneden til
hygge, kaffe og en god snak med hinanden.
Formålet er at være sammen i godt selskab.
ALLE er meget velkomne til at deltage.
Her er de kommende datoer:
14. December: Fællesspisning i missionshuset.
29. December kl. 18.00: Julefest i missionshuset.
Tilmelding senest 20. dec. Til Anette 23 82 40 41
22. Januar kl. 14.30: Kaffe hos Rigmor og Karsten Mikkelsen
Stormgade 10 Kølkær. Tlf.: 20 44 50 12
22. Februar kl. 18.00: Fællesspisning i missionshuset.

Sogneaften
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Den 7. februar kl. 19.30 afholder Kølkær Menighedsråd en sogneaften.
Vi har inviteret sygehuspræst Svend Erik Søgaard til at fortælle om sit
arbejde på Regionshospitalet Herning, hvor han har samtaler med syge og pårørende om de ting, der er på spil, når livet viser sig fra den side.
Mere info om aftenen bliver sat op rundt i byen, når vi nærmer os.

Navne i Kølkær
August 2018 - Oktober 2018
Døbte:
Thomas Nygaard Kristensen
Sofia Lindskov Bøving

Dødsfald/begravelser:
Svend Erik Olesen
Peder Kristian Olesen

Vielser/velsignelser:

Carsten Bach

Ingen

Ove Ib Valdemar Andersen

Barnevognsfitness - kom og vær med!
Vi starter med at gå en tur i eller
omkring Fasterholt.
Dernæst vil vi lave forskellige
øvelser for kroppen i
gymnastik salen i Fasterholt.
Du kan deltage på holdet, når
du føler dig klar,- gerne efter
8 ugers undersøgelsen - eller
når du har fået ok fra din læge.
Mor, Far og Barn gymnastik
Vil I have sjove oplevelser sammen med jeres

10 barn, hvor vi leger hygger og får sved på

panden?
Så kom og leg med os, hvor både mor, far og
barn bliver udfordret på motorikken samtidigt
med at vi griner og har det sjovt.
Vi laver en masse bevægelseslege,
rim & remser, løber, hopper, triller og
meget mere + redskabsbane.
Mini Tonserne
Sang– og fangelege, motoriske øvelser,
baneleg og fuld fart over feltet - vi tonser
rundt hver tirsdag kl. 16-16.45.
Mini Tonserne er for de 3-6-årige, som har
lyst til at masse aktivitet.
Gennem leg og musik giver vi børnene en
god intro til gymnastik og bevægelse.
Holdet har i år fire trænere til de ca. 25
tilmeldte drenge og piger og programmet
består både af velkendte øvelser og lege,
samt lidt nye input engang imellem.

Gymnastikafdelingen
mangler fortsat et
bestyrelsesmedlem.
Hvis du har lyst til at høre
mere om bestyrelsesarbejdet,
så kontakt endelig:

Jette Pedersen (30806942)
eller
Stine Rønn Olsen (61681494)

Spilopperne Kølkær
Er du vild med saltomortaler,
vejrmøller, at stå på hænder,
springe i trampolin og på airtrack,
så er springholdet Spilopperne
noget for dig.
Vi er pt. 13 drenge og piger fra
0.-3. kl. som mødes hver tirsdag i
Kølkær Hallen fra kl. 17-18, men
vi har plads til endnu flere.
Fokus er på at lære en masse spring.
Det kræver muller, smidighed og koordination, som også indgår i træningen.
Trænerne i år er Thomas Jensen, Rasmus Madsen og Susanne Hansen.
Thomas og Rasmus er selv nogle dygtige unge springgymnaster, som gerne
lærer fra sig. Du behøver derfor ikke at have sprunget før. Det skal de nok lære
dig. Alle kan være med uanset niveau. Er du i tvivl om det kunne være noget for
dig, så kom ned og prøv det 1 gang eller 2 før du bestemmer dig.
Du vil ikke fortryde det. Ses vi?
Bokse- & styrketræning
Hver torsdag træner vi motionsboksetræning i Fasterholt Skoles gymnastiksal
kl. 19-20.15.
Efter træningen spilles der hockey, basket
eller anden bold for dem der har lyst og
mere energi. Træningen er en kombination
af styrketræning, boksning og workout.
Vi bokser på sandsække og plethandsker,
vi løber, sjipper og styrketræner med håndvægte og egen kropsvægt. Gennem
en alsidig træning, bliver alle kroppens muskler trænet. Vi har det sjovt sammen.
Vi hygger gennem træningen og sammen presser vi hinanden til at få endnu
mere ud af træningen. Kom og vær med!
Alle kan være med og alle er velkomne – sammen skaber vi mere energi.

Idrætsforeningen søger nye kræfter!
Vil du være med til at forme Idrætsforeningen i Kølkær,
så er der nu en mulighed for at få indflydelse.
I foreningen er der et forretningsudvalg med 4 poster, hvoraf 2 er ubesatte.
Der er 8 hovedbestyrelsesmøder om året, hvor forretningsudvalget og en
repræsentant for hver af afdelingerne fodbold, håndbold, gymnastik, oldboys,
skydning, fitness og badminton deltager.
Der kan godt være et par andre møder i løbet af året i andet regi.
Kunne det være noget for dig så kontakt enten
Brith Eriksen på tlf. 22165230 eller Peter Hessel på 20908808.
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Barnevogns
fitness
9.30 - 11.00

Tumlestik
15.45 - 16.45

Line Dance (beg.)
19.00 - 20.00

Bokse– og
styrketræning
19.00 - 20.30

(Fasterholt Gymnastiksal)

(Kølkær Skole)

(Fasterholt)

(Fasterholt Gymnastiksal)

Pensionist
Gymnastik
14.30 - 15.30

Mini Tonserne
16.00 - 16.45

U6 indendørs
16.15 - 17.00

Mor, far og barn
16.15 - 17.00

M/K Motion
19.00 - 20.00

Spilopperne
17.00 - 18.00

(Kølkær Hallen)

Line Dance (øvet)
20.00 - 21.30
(Kølkær Hallen)

(Kølkær Skole)

(Kølkær Hallen)

(Kølkær Hallen)

(Kølkær Skole)

(Kølkær Hallen)

Mandehørm
20.00 - 21.30
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(Kølkær)

Aldersgrupper:
Barnevognsfitness (0-1 år)
M/K Motion (+18 år)
Mandehørm
Mini Tonserne (3-6 år)
Mor, far og barn (1-3 år)
Spilopperne (6-8 år)
Tumlestik (3-6 år)
Pensionist Gymnastik
Bokse- og styrketræning (+16 år)
Line Dance (+14 år)
Mere information, samt tilmelding:

kfsgi.dk

16. marts 2019
Kl. 13.00 - 16.00

i Kølkær Idrætscenter

Fredag den 1. marts 2018
kl. 16.00-19.00
i Kølkær Idrætscenter
afholder vi atter fastelavnsfest for alle
ALLE må gerne komme udklædte!
Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger

Program:
16.00: Fastelavnsboller, kaffe, te og saftevand
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. 22/2 2019
på tlf.: 96287045 eller på mail: klodu@herning.dk
Festlige fastelavnshilsner fra
Menighedsrådet, Idrætsforeningen,
Borgerforeningen & Kløverhuset
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Folkemøde i Kølkær.
Idéer, visioner og forslag indtil år 2025
Torsdag d. 22. november havde Kølkærs foreninger indkaldt til Folkemøde.
Denne aften skulle det sprudle med idéer og forslag til hvordan Kølkær kan
blive endnu bedre at bo i for alle aldersgrupper.
Der mødte ikke mindre end 90
personer op, og efter et oplæg
fra foreningerne, kom der
gang i Speed-Datingen.
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Alle fremmødte skulle på skift
ind til foreningerne, der var
placeret i 6 rum.

En times dating, og en masse post-its senere,
var det tid til noget dejligt mad,
kokkereret af Madklubbens dygtige folk.
Tusind tak for det!
Efter spisningen var det så tid til
opsamling, og drøftelser.
Forslagene blev fremlagt og nu
efterfølgende vil alle foreningerne
danne sig et overblik, og
udarbejde en realistisk
prioritetsliste der rækker frem til
2025.
Alt i alt en meget idérig aften, med
masser af snak, godmodige
diskussioner, og godt humør.
Tusind tak fordi så mange ville deltage, og greb chancen for at komme med
nye idéer.

Gudstjenester i Kølkær
December 2018:
2. dec.:

15.00 v. Poul Nygaard Kristensen

16. dec.:

19.00 Julekoncert v. Kølkær-koret

23. dec.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

24. dec.:

14.00 og 15.30 v. Poul Nygaard Kristensen

25. dec.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

30. dec.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

Januar 2019:
1. jan.:

16.00 v. Poul Nygaard Kristensen

6. jan.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

13. jan.:

10.30 v. Jens Moesgaard Nielsen

27. jan.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

Februar 2019:
3. feb.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

7. feb.:

19.30: Sogneaften v. Svend Erik Søgaard.
Emne: Arbejdet som sygehuspræst

10. feb.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

24. feb.:

10.30 v. Poul Nygaard Kristensen

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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Dato

Hvem arr.

Hvad

Hvor

Tid

2/12

Menighedsrådet

Familiegudstjeneste

Kølkær Kirke

15.00

2/12

Fælles arrangement

Juletræstænding

Rådhuset, Torvet

16.00

Julestue

Brunkulsmuseet

8/12 Søby Brunkulsmuseum
6/2

Madklubben

Fællesspisning

Kølkær Skole

7/2

Menighedsrådet

Sogneaften

Info kommer

21/2

Hedelandsgruppen

Et kig i arkiverne

Kølkær Hallen

19.00

1/3

Fælles arrangement

Fastelavn

Kølkær Hallen

16.00

Hedelandsgruppen
Inviterer:
En aften med et sjovt kig i
billedarkiverne.
Vi finder de gamle skole–
og konfirmationsbilleder
frem denne aften.

21. februar 2019

Kl. 19.00
Kølkær hallen

18.00

