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Bestyrelsen i Kølkær og Omegns  
Borgerforening. 

Valgflæsk 
 
På aftenen for kommunal- og regions-
rådsvalget d. 16. november blev der 
serveret stegt flæsk med persillesovs 
i Kølkær Hallens cafeteria. 
 
Der var fuldt fremmøde til arrange-
mentet, hvor de fremmødte Kølkær-
borgere kunne få sig godt måltid samt 
godt samvær, efter at have været i 
stemmeboksen. 
 

 
 
 
 
Foto: Anette Poulsen 
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Update på shelters projektet. 

D.19/10 fik vi endelig de 2 shelters sat op.  
Smukke ser de ud i efterårsfarverne. Men de kan desværre ikke benyttes endnu.  

 

Vi mangler stadig at få lavet noget 
drænage, da der er ret fugtigt lige 
foran shelterne. 
Endvidere skal vi have lagt nogle 
fliser og der skal laves en bål-
plads, og lige et par andre små-
ting. Men det hele vil være klar til 
forår 2022. 
Shelterne vil skulle bookes igen-

nem ”Book shelter” – Visit Her-
ning. 

 

 

Søndag den 31. oktober fejrede mange af byens børn (og voksne) halloween. 
Min Købmand og Søby begravelse havde pyntet flot og (u)hyggeligt op både 
udenfor og indenfor hos Købmanden. Borgerforeningen havde pyntet op ved 
Rådhuset, hvor der var mulighed for at smage blandt andet nysyltede øjne og 
mosebryg samt høre en spøgelseshistorie. 
Mange af byens borgere havde sat udskårne græskar eller levende lys ud, og 
mange steder var der også pyntet flot op med diverse skræmmende halloween 
ting. 
På tur rundt i byen sås flokke af børn gå 
fra dør til dør og sige “Slik eller ballade”, 
som det hører sig til på denne aften. 
En rigtig skøn tradition, som byen har ta-
get til sig, og som mange bakker op om 

 

Alle ønskes en rigtig Glædelig Jul & et Godt 

Nytår 

 

Kølkær & Omegns Borgerforenings bestyrelse 

Randi, Anette, Lissy, Tina & Knud 



4 

Michael Eriksen og Sanne Egebjerg 
Vi dækker det Midtjyske område og har kontor i Herning og Århus. 

 
Præsentation 
Virksomheden startede et ApS 1. januar 2021  
Michael er den IT-tekniske administrator i firma-
et og står for hjemmesiden og PR. Han hjælper 
desuden Sanne ved bisættelser og begravelser. 
Sanne der er uddannet i Falck og tidligere har 
arbejdet på Hospice og Herlev sygehus kræftaf-
deling, er firmaets ansigt udadtil og arbejder 
både som bededame og sorgterapeut. 
 
Hvorfor hedder det Søby Begravelse? 
Når man arbejder tæt på døden bliver man ofte mindet om at leve livet. 
Vi har gået mange dejlige ture ude i Søby og fået mange gode snakke omkring 
livet og døden. Området har en helt særlig betydning for os, lige såvel som Køl-
kær. 

Arbejdsområde/opgaver 
Vi varetager begravelser og bisættelser i det midtjyske 
område og er ceremoniledere ved borgerlige begravel-
ser og ved askespredning. Vi samarbejder blandt andet 
med skifteretten og advokater vedrørende testamente-
skrivning og udfyldning af ”Min sidste vilje”.  
I forbindelse med vores begravelsesforretning, laver vi 
selv alt begravelsesbinderi til højtidelighederne og ved 
siden af binder vi buketter og laver dekorationer på for-
udbestilling. Desuden leverer vi buketter til vores lokale 
”Min Købmand” i Kølkær, når tiden er til det. 
Sanne arbejder terapeutisk med børn, unge og voksne 
der har mistet, og holder oplæg om ”At lære at leve med 
mindet” som omhandler vejledende støtte i, at kunne 
leve med sin sorg på en sund og naturlig måde. 
 

Fremtidsplaner 
Det er vores ønske at bygge en god solid forretning op og på sigt gerne ansætte 
flere, der kan medvirke ved blomsterbinderi og 
som bedemænd. Selvom vores kunder som of-
test ønsker at afholde samtalerne i eget hjem, 
kunne en butik godt blive en mulighed en dag. 
Vi vil gerne skille os ud ved at kunne varetage 
alle områder i forbindelse med et dødsfald og 
give vores kunder en tryg følelse af at blive holdt 
i hånden hele vejen igennem forløbet. Sorgtera-
pien tilbydes som en fast del af et forløb hos os, 
og det gælder op til et halvt år efter man har mi-
stet.  
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Kløverhuset – mere end et dagtilbud. 
 
På Søbysøvej – i ly mellem høje træer 
”gemmer” Kløverhuset sig. Det er her byens 
og oplandets børn har mulighed for at tage 
de første skridt mod alt det der venter i livet, 
og det er her de dygtige personaler passer og 
plejer børnene mens mor og far er på job – 
og det er endda i ganske nyrenoverede loka-
ler! 
 
Dagtilbuddene i Læringscenter Syd har fået 
ny pædagogisk leder. Hun hedder Kamilla 
Lorraine og hun har allerede sat hendes helt 
eget præg på dagligdagen for børnehaven og 
vuggestuen i både Kølkær og Arnborg. Sene-
ste tiltag er en gennemgribende renovering af 

lokalerne i Kølkær hvor der er blevet lagt helt 
nyt gulv i alle rum, installeret nyt køkken og 
ikke mindst er der blevet malet. Oveni det er 
der indkøbt nyt legetøj og noget helt nyt og 
spændende for alle aldre – et interaktivt gulv. 
”Gulvet” kan betegnes som et computerspil, 
men et spil der er med til at styrke børnenes 
læring og motorik. Det er ikke kun de store 
børn der finder det spændende, for vuggestu-
en benytter sig også af den nye mulighed. 
Gulvet indeholder mere end 1.500 ”spil” og 
det er lige fra rim og remser, til at børnene 
skal feje blade væk. Dermed er det ikke sagt 
at børnene ikke stadig er aktive med hinan-
den, på legepladsen og så videre – gulvet er 
blot en ekstra tilføjelse til dagligdagen og 
mulighederne der er for såvel børn som voks-
ne. 
Selve renoveringen stod på i uge 42, og det 
er kun ved hjælp fra en stor gruppe frivillige 
og forældre at projektet lod sig gøre. Torsdag 
inden uge 42 troppede folk op og så blev 

lokalerne tømt. Håndværkerne rykkede så 
småt ind allerede fredag, og da der var 
sampasning i selve uge 42 i Arnborg, kunne 
de rode og komme til – uden hensyn til mid-
dagslur og bleskift. Søndag i selve uge 42 
blev hele børnehaven så samlet igen, og 
igen ved hjælp fra frivillige. Uden dén op-
bakning havde projektet ikke kunnet lade 
sig gøre, så derfor skal der igen herfra lyde 
en kæmpestor tak til alle de deltagende! 

En makeover af denne kaliber skal naturlig-
vis fejres og derfor blev børn og forældre 
inviteret til fest og indvielse. Der blev ikke 
klippet en snor, men derimod trukket i ad-
skillige snore da alle fik en trækbombe. 
Festligt så det ud – og så var der også lidt til 
oprydningen bagefter. Herefter kunne bør-
nene vise deres forældre rundt, og der kun-
ne prøves flere forskellige ting på de statio-
ner der var blevet lavet. Her bød mulighe-
derne sig blandt andet på ansigtsmaling og 
bagning. En super hyggelig eftermiddag der 
var med til at markere at nu er vi her – og 
nu går det fremad! 
 
Har man et ønske om at komme ned og 
hilse på inden man skriver sit barn op i en-
ten vuggestue eller børnehave, så er der 
naturligvis rig mulighed for dette. Kamilla og 
teamet vil altid være vært med en rundvis-
ning og fortælle lige præcist hvorfor Kløver-
huset er lige lidt mere end ”bare” et dagtil-
bud. 
 
Søren Toft 
Formand – fællesbestyrelsen LÆS 
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JULEHILSEN FRA MADKLUBBEN 
 
 
Den 17. november afholdt vi årets første rigtige fællesspisning efter en lang 
Corona pause. 
 
Vi har i Madklubben overvejet, om det er på tide at lukke ned, da vi – også 
før Corona’en – oplevede et fald i interessen for vores fællesspisninger. 
 
Vi besluttede os dog for at give det en chance mere, og den 17. november 
var vi 30 personer samlet til karbonader med grønærter. 
 
I skal have tusind tak for den store opbakning til dette arrangement og det 

har betydet, at vi forsøger igen   
 
Næste fællesspisning bliver torsdag den 3. februar 2022 (se invitation her i 
bladet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mange glade julehilsener fra 
Lise, Britta, Birgit, Lotte & Sheila  
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Kølkær Koret synger julen ind i Søby Gamle Kulby 

Efter et års pause på grund af corona arrangerer Søby Brunkulsmuseum jule-

stue 4. og 5. december. Den store nyhed i år er, at Kølkær Koret synger julen 

ind. Koret slutter af søndag på Festpladsen, hvor fakler vil lyse og varme, mens 

julesneen – forhåbentlig – daler ned med udsigt til stjernerne. 

I det hele taget byder museet på et større program, idet Voldsgaard for første 

gang bliver taget i brug. Det betyder også, at gæsterne bliver fordelt over endnu 

flere kvadratmeter. 

 

- Det betyder selvfølgelig meget i en tid, hvor vi stadig skal tage hensyn til risi-

koen for smitte med corona. Vi har i forvejen indrettet alle huse med henblik på 

en sikker færdsel rundt på museet. Derfor kan gæsterne trygt møde op, under-

streger formand Jan Svendsen, 

 

Der bliver pyntet op eller aktivitet i alle museets huse, så alle kan uanset vejret 

være sikre på, at de kommer i husly. 

 

- Allerede ved premieren i 2018 fik vi mange positive ord om, at stedet egner 

sig perfekt til julehygge, at vi andet år brugte mere energi på at gøre det endnu 

bedre. Det sker igen, så vi på kort tid har skabt en ny tradition, siger formanden. 

 

Museet lægger vægt på hygge 

og gammeldags julestemning, 

hvor gæsterne samtidig kan 

opleve det spændende muse-

um. Arrangementet viser re-

spekt for det barske liv i lejerne 

dengang. Nogle havde ikke råd 

til et juletræ, så de lånte hos 

hinanden, og hos andre eksiste-

rede julegaver knapt nok, men 

arbejdet i kulgraven skulle passes. Et enkelt år blev juleferien inddraget. 

Når entreen er betalt, og børn under 12 år kommer som sædvanligt gratis ind, 

får alle tilbudt en tur i hestevogn, som dog kun kører i de tre midterste af syv 

timers åbning. 

 

I forsamlingshuset sælger museet æbleskiver, gløgg, kaffe og varm kakao med 

god chance for en hyggesnak, mens børnene kan tegne, klippe og klistre på 

livet løs. De voksne kan bevæge sig rundt til stande med forskellig husflid rundt 

i husene, hvor der både bliver arbejdet og handlet. Standene omfatter pileflet, 

kranse/dekorationer, ting af resttræ og genbrug, trædrejning, glaskunst, nisser/

genbrug, honning, strikkedame/huer, sten, drivtømmer, collografi-tryk, vandre-

stave og besøg af strikkekonen. På Voldsgaard har Herning Husflid en stand. 

Museets butik sælger mange emner til adventsgaver, julekalender, pakkeleg og 

julegaver.  
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Julen i Kølkær kirke 

Det er med stor fornøjelse, at vi kan 

åbne kirkedørene i år til en jul, der min-

der mere om det, vi er vant til, end det, 

vi oplevede sidste år! 

Selvom smittetallene i skrivende stund 

er stigende, så ser det trods alt ud til, at 

det kan lade sig gøre at holde jul uden 

afstandskrav i kirken, og derfor glæder 

vi ansatte os til at byde jer velkommen 

til de forskellige arrangementer, der vil 

være i løbet af december. 

Skulle der på et tidspunkt komme flere 

restriktioner, så følg med på 

www.kølkærsogn.dk, hvor der vil være 

info  tilgængelig om, hvordan julearran-

gementerne vil blive afholdt, så vi kan 

tage hensyn til de gældende retningslinjer. Vi vil naturligvis gøre hvad vi kan 

for, at det kan være trygt at komme i kirken, så julen kan blive den højtid, vi 

sikkert alle håber på, at den bliver. 

 

Kalender for julen 2021: 

 

 19. dec. 19.00: Julekoncert med Kølkær-koret 

 24. dec. 14.00: Juleaftensgudstjeneste 

 24. dec. 15.30: Juleaftensgudstjeneste 

 25. dec. 10.00: Julegudstjeneste 

 1. jan. 16.00: Nytårsgudstjeneste 

 

 

Kløverhuset og Kølkær skole har desuden deres egne julegudstjenester, 

som afholdes i løbet af december, og som de vil invitere særskilt til. 
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Julehjælp 

Menighedsplejen i Kølkær ønsker at hjælpe familier og andre, som er trængte 

økonomisk op til julen, med at fejre en god jul. Derfor ønsker vi gennem jule-

hjælpen at give en håndsrækning der, hvor enderne har svært ved at nå sam-

men. 

Julehjælpen er et lille pengebeløb, som først og fremmest gives til familier, så 

der forhåbentlig er til både gaver, juletræ og lidt god mad. 

Julehjælpen kan søges ved at henvende sig til mig på tlf.: 40387352 eller 

mail: pnk@km.dk, og henvendelsen skal være mig i hænde senest søndag d. 

12. december. 

     Sognepræst Poul Nygaard Kristensen 

JULEKONCERT I KØLKÆR KIRKE  D. 19. DECEMBER KL. 19.00 
 

Kølkær Koret glæder  sig til igen at synge julen ind i Kølkær 

med en festlig julekoncert under ledelse af Beata Tobijanska 

og ved klaveret Bodil Lisby. 

Efter koncerten er alle inviteret til risalamande, kaffe/the og  

fælles julesang i forsamlingshuset (pris 50 kr.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mange julehilsener fra Kølkær Koret og Menighedsrådet. 
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Guldkonfirmation 
 
Det er efterhånden en god tradition, at vi fejrer dem, der har 50 års jubilæum 
for deres konfirmation. På grund af Corona kunne det ikke lade sig gøre i 
2020, og det kunne heller ikke lade sig gøre Kr. himmelfartsdag i år, som det 
plejer. Derfor har vi i begyndelsen af oktober haft begge hold på besøg. 

 
 
 

Guldkonfirmander fra 1971 

Guldkonfirmander fra 1970 
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Navne i Kølkær 
Maj 2020 - August 2020 

Døbte: 
 
Sigurd Skovdal Pallesen 

Dødsfald/begravelser: 
 
Ole Ib Nielsen 
Kirsten Antonia Nicolajsen 
Alf Sørensen 
Nanna Jensen 
Erling Johannes Madsen 

Vielser/velsignelser: 
 
Tina Bang Jensen og Rene 
Møller Hensel 

Kalender for de kirkelige foreninger 

Nedenfor er datoer for de kirkelige foreningers arbejde i Kølkær 

 

Indre Mission (mødes i missionshuset) 

3/12 19.30: Advents– og afslutningsfest 

 

KFUM & K's voksenforum (mødes i hjemmene) 

10/12 19.30: Julehygge hos Birthe og Anders 

21/1 19.30: Temaaften hos Marianne og Niels Christian 

25/2 19.30: Temaaften hos Nina og Thorkild 

 

Bibelkredsen (mødes i hjemmene) 

27/1 19.30: Hos Jytte og Henning, Rypevej 13, Vildbjerg 

24/2 19.30: Hos Grethe Andersen, Markskellet 56, Kølkær 

Pizzagudstjeneste 
Bølle er igen klar til at holde gudstjeneste 
sammen med børnene i Kølkær og sende 
præsten på glatis! 
Som altid får vi ”besøg” af en gæst, som 
vil fortælle sin historie og inddrage børne-
ne. 
Minikonfirmanderne er med til at lave 
gudstjenesten, og det vil samtidig være 
afslutningen af deres forløb. 
 
Pizzagudstjenesten foregår i kirken den 
10. februar kl. 17.00, og vi vil spise pizza 
sammen efter gudstjenesten. Fællesska-
bet omkring aftensmåltidet er en vigtig del 
af gudstjenesten, fordi vi får tid til at hygge 
os, være sammen og tale med hinanden. 
 
Så kom og vær med! Bølle og præsten 
glæder sig! 

Konfirmander 
Der er godt gang i konfirmandstuen i det-
te skoleår, hvor vi har 8 konfirmander og 
10 minikonfirmander. Det er flest i min tid 
som præst. 
Konfirmanderne forbereder sig til deres 
store dag ved at mødes hver onsdag, 
men der har også været en dagstur til 
Århus, samt nogle temadage undervejs. 
Minikonfirmanderne hører fortællinger om 
centrale dele af kristendommen og laver 
kreative ting, hver gang vi mødes. Vi øn-
sker at give dem en god oplevelse af tro 
og kirke. 
 
Alt i alt er det to gode flokke, som er 
spændende at arbejde med og lære at 
kende. Det er en god del af arbejdet! 
  
Poul Nygaard Kristensen 
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Kølkær missionshus. 
 

Så kom tiden, hvor vi har oplyst indre mission i Fredericia, at vi ikke har resurser 

til at drive og vedligeholde missionshuset. 

En beslutning, der ikke har været let. Som årene er gået, er tilbuddene blevet 

mange, og vi oplever at det er meget svært at finde børneklub ledere og folk der 

har tid og kræfter til at holde huset. 

Siden huset blev bygget i 1948, har det været rammen om forkyndelse af Guds 

ord og hans kærlighed til mennesker. 

Der har været møder for voksne, søndagsskole, børneklub, teen klub og KFUM 

og K. Sangkoret holdt deres øveaftner der i nogle år. 

Som vi oplevede til 75-års jubilæet, kom der virkelig mange fra nær og fjern, for 

at genopfriske deres oplevelser i missionshuset. 

Huset er ejet af indre mission i Danmark, det bliver dem der sælger huset. Det 

betyder at der desværre ikke bliver penge til brug i Kølkær, selv om vi altid er 

blevet mødt med givervilje, når der er blevet samlet penge ind til driften.  

STOR OG VARM TAK FOR DET. 
 
Hvad så nu? 

Som vi synger i salmen  

"Dejlig er jorden" 2. vers:  

 

Tider skal komme, 

Tider skal henrulle, 

Slægt skal følge slægters gang. 

Aldrig forstummer tonen fra himlen 

I sjælens glade pilgrimssang! 
 
 
 

Vi har trods sognets størrelse en bosiddende sognepræst på 50%, hvilket bevir-

ker at vi i Kølkær har en kirke og kulturmedarbejder. Det giver mulighed for baby-

salmesang, minikonfirmander, pizza gudstjenester, luciakor og konfirmandunder-

visning.  

Alt sammen for at fortælle, hvad det betyder at være døbt, eller blive døbt.  

Alt sammen med til at minde os om, at vi i kirken fortsat kan samles til afsked 

med vore kære, synge vores gamle og nye salmer og lytte til Guds ord i livets 

mange øjeblikke. 

 

Kølkær Indre Mission 
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Kølkær  

Igen i år, kan alle børn ifølge med en voksen, aflevere en julesok til købmanden.  

 

Nisserne i butikken vil så sørge for, at der kommer lidt godter i julesokken til af-

hentning hver søndag i advent.  

Julesokkerne skal helst tømmes af børnene ifølge med en voksen. 

 

Har du ikke en julesok, kan man strikke en, eller købe en i butikken. 

 

HUSK navn på julesokkerne, så de er nemme at finde. 

 

Husk gældende regler i forhold til covid-19 restriktioner. 

Sprit hænder og hold afstand. 

Vi har en super uundværlig gruppe af frivillige. 

Du har mulighed for at give butikken en hånd med, og samme tid få nogle gode 

kollegaer. 

 

Vi mangler pt. 2 frivillige. 

 
1 til varer opsætning om torsdagen ca. 8:00 til 12:00 
1 til opsætning af priser hver 3 fredag 18:45 til 1930 

 

Henvendelse sker til Købmanden 
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NYT FRA KFSG&I 

Så er idrætsforeningens efterårssæson godt i gang. Hallen er fuldt booket, 

med både gymnastik, fodbold, fitness, oldboys, skydning og badminton. 

 

Her efter sommerferien har vi endelig fået startet badminton op igen.  

Den nye træner ringede og var meget interesseret i at starte hold for både 

børn og voksne, og de spiller nu i hallen hver torsdag kl. 18.00-21.00.  

Der er stor interesse på begge hold og pt. har vi hele 15 spillere på børne-

holdet, så det er helt fantastisk. Har du interesse i badminton, så følg gerne 

siden på Facebook ”Badminton i Kølkær”. 

 

Husk at I altid er velkomne til at komme og prøve et hold, for at se om det 

er noget for jer, også selvom en sæson er startet. 

 

Hvis I har været inde på vores hjemmeside www.kfsgi.dk for nyligt, vil I kun-

ne se vores flotte nye design, som endelig er blevet færdig og klar til jer. Gå 

gerne ind og tjek siden ud. Har I spørgsmål til hjemmesiden eller en af for-

eningerne, kan I kontakte KFSG&I under fanen ”Foreningen”      ”Kontakt”. 

 

Byfest udvalget er allerede i gang med at planlægge byfesten for næste år. 

Og sidder I med en god ide i ærmet, så hører vi gerne fra jer. Her kan I lige-

ledes kontakte os gennem hjemmesiden, som beskrevet ovenfor.  

 

Vi ses i uge 23 2022. 

 

Husk at vi i januar og februar afholder generalforsamlinger i alle afdelinger. 

Datoerne kommer senere. 
Stine Olsen, formand for KFSG&I 
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Vi hedder Michelle Andreassen og Jannik 
Løth, og vi har børnene Frederikke på 1½ år 
og lillebror der er nyfødt. 
Vi har købt Sortbærvej 19 og flyttede ind d. 
15. august.  
Jannik kommer fra Ulstrup, og Michelle er fra 
Skjern. Vi har sidst boet i Bording.  

Jannik arbejder som Industri fisker, men er 
også uddannet mekaniker og har eget værk-
sted. Fritiden går med at være på autoværk-
stedet og ellers at makke med PC. Michelle 
er uddannet Landmand og arbejder med 
smågrise i Brædstrup. I øjeblikket er hun dog 
på barsel. Michelle er også en glad amatør-
fotograf og tager gerne mindre foto opgaver ind.  
Vi søgte hus i hele Midt og Vestjylland og faldt for huset her i Kølkær.   

Det er helt perfekt til vores behov, og familieegnet. Endnu kender vi ikke så 
mange, ud over vores søde naboer, men vi vil gerne deltage i arrangementer i 
byen, især dem for børn selvfølgelig. Vi synes der er en hyggelig stemning i 
Kølkær, og glæder os meget over at man hilser på hinanden her i byen.  

Vi hedder Daniel og Christina, vi bor på Kølkær 
hovedgade med vores søn Tristan som vi fik i maj, 
og hund Milo som vi fik i april.  
Vi flyttede sammen til Kølkær i marts 2020. 
Daniel kommer fra Kibæk/Hoven/Spanien og Chri-
stina kommer fra Troldhede/Borris. 
Ejer Arvad MultiByg, som drives af Daniel. 
Christina arbejder som SSA i Herning kommune 
og bruger lidt tid på at sælge aloe vera produkter 
fra foreverliving. Men er på barsel lige nu. 
Daniel fandt huset for nogle år siden, den var billig 
og kunne renoveres.  
Vi kan godt lide at bruge tid med vores familie og 
venner. Derudover kan vi godt lide at gå ture.  
 

Inden graviditeten gik Christina til håndbold. 
Vi kender hende - jeg/Christina - er i mødre gruppe med, hendes søn og kære-
ste, og så vores nabo. Ellers kender vi ingen i byen. Vi har endnu ikke deltaget 
i nogen arrangementer grundet Covid-19.  



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 
 
 
December 2021: 

12. december kl. 10.00: Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

19. december kl. 19.00: Julekoncert ved KølkærKoret 

24. december kl. 14.00: Julegudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

24. december kl. 15.30: Julegudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

25. december kl. 10.00: Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

 
Januar 2022: 

1. januar kl. 16.00:  Nytårsgudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

2. januar kl. 10.00:  Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

9. januar kl. 10.00:  Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

23. januar kl. 10.00: Gudstjeneste v. Jens Moesgaard 

30. januar kl. 10.00:  Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

 
Februar 2022: 

6. februar kl. 10.00: Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

10. februar kl. 17.00: Pizzagudstjeneste/afslutning minikonfirmander 

20. februar kl. 10.00: Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 

27. februar kl. 10.00: Gudstjeneste v. Poul Nygaard Kristensen 
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Dato Hvem arr. Hvad Hvor Tid 

4-5/12 Museet Jul  i den Gamle Kulby Museet 
10.00-
17.00 

5/12 Museet 
Kølkærkoret synger 

julen ind Museet 16.30 

19/12 
Menighedsrådet og 

Kølkærkoret Julekoncert Kirken 19.00 

24/12 Kirken Julegudstjeneste Kirken 14.00 

24/12 Kirken Julegudstjeneste Kirken 15.30 

1/1 Kirken Nytårsgudstjeneste Kirken 16.00 

3/2 
Borgerforeningens 

madklub Fællesspisning Skolekøkkenet 18.30 

25/2 

Kløverhuset, SFO’en, 
Borgerforeningen, KFS-
GI og Menighedsrådet Fastelavn Hallen 

16.00-
19.00 


