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Kølkær 
4. juni - 8. juni 2019  

 

 

  

     

 

  
KØLKÆR/FASTERHOLT 

S. G. og I 

 

 

Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. 

Landsby med vilje. 

 

 

 



RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

Tirsdag den 4. juni 2019  
 
 

              Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria. 
 

kl. 17.30    Fællesspisning i hallens cafeteria fra kl. 17.30 til kl. 18.30. 

             Pris: voksne 50 kr. Børn 20,00 kr. (2-12 år) 

Billetter købes  senest d. 3/6 hos ” Min Købmand ” 

Der kan købes vand, øl og vin, og der må ikke medbringes egne drikkevarer.   

Du er meget velkommen, selv om du ikke skal til bankospil.  
 

kl. 19.00 – 20.00 Instruktør aften i fitnesscenteret. 

 Kom og se centeret og prøv maskinerne. 

Gratis indmeldelse for nye medlemmer. 
 

kl. 19.00 Årets bankospil. 
  

Velkommen til hyggeligt bankospil i Kølkær Idræts- og  Kulturcenter. 
 

 Der spilles om følgende gevinster. 

 Rækkegevinster  Kærgården 

 20 spil - kortet fuld Købmandsposer eller kødposer 

 Sidegevinster  

 

Hovedgevinsten ½ gris 

er sponseret af 

 

 
Bingo - amerikansk lotteri og pause banko. 

Der kan købes slik, vand, øl, kaffe og franskbrød med pålæg. 

 

Tombola åbner fra onsdag. 

 

 



RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

Onsdag den 5. juni 2019 
 

kl. 17.30    Fodboldkampe U6 og U9  
U6    17.30-18.30 

U9    17.30-18.45 

 

kl. 18.00 Boderne og hoppeborge åbner. Hoppeborge benyttes på eget ansvar. 
 

 I skydeboden dystes der om at blive bymester hele ugen. + bueskydning 
 

kl. 18.30    Børne melodigrandprix i teltet 

 mere info og tilmelding ved Mads Jacobsen på 40894248 
 

kl. 19.00    Fjernstyret biler 

Kom og prøv fjernstyret biler på udendørs bane. 

Der er biler til rådighed, som kan prøves. 
 

kl. 19.00 Koncert i Kølkær Kirke 
 

Kirsten Siggaard & Mickey Pless 
 

Kirsten slog for alvor igennem i 1984 hvor hun deltog i Dansk Melodi Grand Prix med 

sangen ” Det lige det” 

Kirsten har specialiseret sig i de gode danske evergreens, Patsy Cline og ikke mindst sangene 

fra den store kunstner Edith Piaf.  Hendes stemme magter stort set alle genre, og en aften / 

eftermiddag i selskab med Kirsten byder på at stort varieret program og en musikalsk rejse 

gennem de mere end 30 år i dansk showbizz. 

 

Med sig på scenen har Kirsten Siggaard, Kapelmester Mickey Pless. Mickey har for snart 

mange år siden slået sit navn fast som kapelmester, pianist, komponist & musikalsk arrangør 

i Danmark og er én af de mest benyttede akkompagnatører til diverse solister. Mickeys hjerte 

brænder meget for den danske revy.. Udover revygenren, så er Mickey en meget brugt 

komponist og har f.eks. skrevet numre både til Kirsten Siggaard, Birthe Kjær og mange flere 

 

Når Kirsten & Mickey står på scenen sammen, så udgør de tilsammen én helhed, som gør at 

publikum trykt kan læne sig tilbage og nyde både ord & toner, og altid med en stor 

professionalisme og ydmyghed overfor deres publikum. 

 

Glæd Dem til en stor musikalsk oplevelse og lad os alle sammen synge : 

” Tak for alt musikken ” eller ” Thank You For The Music ”… 
 

 

Billetter til 100 kr. kan købes ved Kirkens indgang,  eller hos Min Købmand. 
Billetten gælder efterfølgende for kaffe og kage i byfestteltet. 

 

 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Kølkær Menighedsråd. 



RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

Torsdag den 6. juni 2019 
 

kl. 17.30    Fodboldkampe: 

U 7               17.30-18.30 
 

kl. 18.00 Boderne og hoppeborge åbner. Hoppeborge benyttes på eget ansvar. 
 

kl.  18-20  Rundenom-løbet for børn 

 

Gå på jagt på stien, hvor det gælder om at indsamle 9 billeder, som til sidst skal samles til 

et puslespil. Tilmelding i baren fra kl 18.00. Gratis at deltage. 

Alle børn der gennemfører Rundenom-løbet og har lavet det rigtige puslespil vinder en is 

og er med i konkurrencen om at vinde et børneårskort til Aqua i Silkeborg 
 

kl. 18-20  Spejder for en aften 

Kom og få et indblik i, hvad det vil sige at være spejder 

                      FDF spejderne i Arnborg kommer og tænder op i bålet.  

Herudover vil de arrangere et lille løb rundt på sportspladsen. 
 

Kreativ aften for voksne. 
kl. 18.30 Blomsterdekoratør Susanne Andersen binder og sælger blomster. 
 

Kom og udstil og evt. sælg dine egne kreative værker 
 

kl. 18.00 Tilmelding til dart i baren i teltet  

 

kl. 18.15 Dart turnering i teltet  

 Der spilles ”Skovhugger”. 

                   Det koster 35,00 kr.  at deltage. 

 

kl. 19.00    Fodbold U14/15 

KFA-Måbjerg IF 
 

 

 

”Stort veteranstævne for fodboldspillere over 65” 
 

 kl. 19.00   Kølkær/Fasterholt – Herning Fremad II 

                     Ikast – Herning Fremad I 

  

 kl. 19.35   Ikast – Kølkær/Fasterholt 

                     Herning Fremad I – Herning Fremad II 

 
kl. 21.00 Årets rafleturnering i teltet,  

                   hvem bliver by mester i år. 
 

 Tilmelding i baren inden kl. 21.00. 

Det koster 35,00 kr. at deltage. 

 

 

Baren lukker kl. 24.00 
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RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

Fredag den 7. juni 2019 
 

kl. 18.00 Boderne åbner. 

 

kl. 18.00 Børnenes hoppeborge åbner.  
 Vi gør opmærksom på, at de benyttes på eget ansvar. 

 

   

 

Familieaften 
 

 

kl. 18.00 Grillen er klar, så man kan lave aftenens festmåltid. 

 Enten medbragt mad eller pølser der kan købes i boden på pladsen. 

 BEMÆRK, der er grill plads til alle. 

 DER MÅ IKKE MEDBRINGES EGNE DRIKKEVARER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 18.00 Rene’s diskotek spiller i teltet hele aftenen. 

 

 

kl. 20.00   Auktion over diverse effekter: 

• ½ gris 

• Styrthjelm 

• 3 usamlet sæbekassebiler 

• Blandingsbatterier 

• møbler 

• Evt mere 
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RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

Lørdag den 8. juni 2019 

 

kl. 09.00    Morgen cykeltur med fitnesscenteret 
                       Cykelturen er rundt om Søby sø, og alle er velkommen.  
  Der giver startnummer til alle og efter turen trækkes der lod om 2 x  ½ års     

  medlemskab i fitnesscenteret samt diverse andre præmier. 

  Fitnesscenteret giver morgenmad til alle deltagere efter cykelturen i teltet 
 

 

kl. 09.30 - 10.30  

Morgenkaffe i teltet, pris 10,00 kr. pr. person. 

 

kl. 09.30 Boderne og hoppeborge åbner. Hoppeborge benyttes på eget ansvar. 
 

     Kagedysten 
     I år er det muligt at deltage i byens kagedyst. 

     Det er muligt at stille op i junior kagedysten, hvis du er 10-14 år,  

     og i voksenkagedysten, hvis du er 15 år og derover.  

     Kagerne vil blive bedømt af 3 dommere 

     Der er præmier til bedste smag og flotteste udseende i hver kategori 

     For mere information kontakt  Louise 60198390/louise-christense@hotmail.com 
 

kl. 11.00    Indlevering af kager i teltet ( mulighed for opbevaring på køl inden) 
                               

kl. 10.00 - 12.00 Åbent hus i fitnesscentret.  
Kom og se og prøv centeret, og få en snak med en instruktør og bliv meldt ind. 

 

kl. 10.30    Line dance opvisning af lokal hold. 
 

kl. 11.00   Meld dig til konkurrencen om at blive Kølkærs stærkeste mand/kvinde. 

Start træningen allerede nu. 

I år er det ikke kun æren, der dystes om, der er også kontante præmier 

Tilmelding i baren hele ugen. 
 

kl. 12.00   Dommerne smager og bedømmer kagerne fra kagedysten i teltet. 
 

kl. 12.30   Afgørelse af kagedysten 

                  Herefter kan der købes kage og kaffe/saftevand til 10 kr. 
 

kl. 12.00-14.30      Udstilling af veteranbiler, specialbiler mm 

                          Har du en er du velkommen til at komme og vise den frem. 
              

kl. 13.00   Straffesparkskonkurrence.  

Både børn og voksne. Tilmelding i baren inden kl. 12.45 
                

kl. 14.00 Anderæs i bækken. Hvilket nummer er årets hurtigste and.     
Ænderne sælges i løbet af ugen 20,00 kr. pr. stk. 

Præmier til de 3 hurtigste.  
 

kl. 14.00 Afslutning på by mesterskab i skydning.  
 

kl. 15.00    Alle boder lukker. 
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RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

 

Lørdag den 9. juni 2018 

 
 

kl. 19.00 STOR FESTAFTEN i Kølkær indtil kl. 02.00 

Festen afholdes igen i år i et stort opvarmet telt.  

Så vi håber at rigtig mange vil deltage for at gøre denne aften festlig. 

  

 
 Pris for hele aftenen kun 125,00 kr.  

 

Billetterne købes hele ugen i baren. 

 

 

 

 

Man skal være fyldt 15 år,  

for at deltage i spisningen. 

 
 

 

 

 

 

kl. 21.00 – 02.00 Stort telt bal med bandet  

  

 

   

 

 

 

 

Entre 50,00 kr.   

                                     Baren lukker 30 min. efter musikken er stoppet. 

 

 

DER MÅ IKKE MEDBRINGES EGNE DRIKKEVARER 

 

Festmenu 
 

Helstegt pattegris  
flødestuvede kartofler 

og salatbar 
 

(Grisene er sponseret af svineavler 

Rasmus Blindkilde Andersen) 

Cover Club 



RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES 
 

Tak for hjælpen. 
 

Vi håber at se jer alle, en eller flere gange i løbet af ugen. 

Tak til alle sponsorerne, og alle der hjælper til under byfesten. 

Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. 

Fra byfestudvalgets side har vi forsøgt at lave så bredt et program som muligt, men vi 

modtager gerne ris og ros. Hvis der er nogle der har ris, ros eller gode ideer til hvad vi 

eventuelt kunne lave, til et af de kommende års byfester, så modtager vi det meget 

gerne.  

Vel mødt til en god byfest. 

Hilsen 

Byfestudvalget 
 

Susanne H. Hansen 

Charlotte Søby Kristensen 

Knud Holdgård 

Kurt Hansen 

Louise Christensen 

Kasper  

Brith Eriksen 

Henrik Mortensen 
 

 

 

 

 

I forbindelse med byfesten bliver  de små flag i gaderne sat op mandag  

og bliver først taget ned igen lørdag eftermiddag.   

Dette er lovligt i forhold til de nye flagregler  og er godkendt af politiet 

i Herning. 
 


