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Redaktionen: 

Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) 
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 

Kirsten Nielsen 
e-mail: kvorkn@gmail.com 
 
Inge Pedersen 
e-mail: ingeblak@mail.dk 
 
Svend Erik Poulsen 

e-mail: g.s.poulsen@it.dk 

 

Deadline for indlæg til næste nr. er 20. april 2014  

sendes på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 2 –årg. 2 udkommer i maj 2014 

 

 

Netcaféen på Koltgården 
 

Du kan altid få hjælp i netcaféen,  
den er til fri afbenyttelse i hele centrets 
åbningstid. 
Om tirsdagen fra kl. 12.00 – 13.00  
er Rita Laursen klar til at hjælpe dig, 
Har du brug for hjælp på andre  
tidspunkter kan Rita kontaktes på  
tlf.   5150 6302 eller 

e-mail: Rita.laursen@gmail.com 
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Brugerrå det 

Her er det nye Brugerråd samlet. Alle går til opgaven med energi 
og vil gerne gøre en indsats for alle borgere her i området Kolt 
Hasselager. Det er vigtigt at gøre opmærksom på at et 
Lokalcenter ikke KUN er for dem der bor i pleje- eller 
ældreboliger, men et center for hele lokalområdet, alle er 
velkommen uanset alder. Så benyt det, vi byder jer med glæde 
velkommen. 
Brugerrådet har afgivet høringssvar på bygning af det nye 
bibliotek, som flytter fra Kolt Skole til Bavnehøj Skolen (den 
gamle Hasselager Skole). Det bliver i 2 etager, men der er 
heldigvis elevator.  
Vi har også sendt brev til Direktionen i Område Syd vedr. 
sammenlægning af hjemmeplejen for Tranbjerg, Bøgeskovhus og 
Kolt, hvor vi anbefalede at det ikke skulle samles i Kolt. Det har 
man efterkommet, det bliver samlet på Bøgeskovhus. 
Har igen talt med Nygård om petanque banen. N U har de lovet 
at lægge nyt grus på. 
Vil også sammen med Fællesrådet forsøge at ansøge om at få lys 
langs den nye sti, der nu er asfalteret. 
 
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
 
 
 
 
 
   
  Lis – Erla – Agnes – Kirsten H -  
 Anders – Kirsten N – Jens - Grethe - Inge  
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Koltgå rdens Venner 

Siden sidste udgivelse af Koltnyt har vi afviklet et par 
arrangementer, som jeg gerne vil skrive lidt om. 
  
Torsdag den 21.november kl.08.30 mødte 50 forventningsfulde 
medlemmer op på Koltgaardens parkeringsplads. 
Turen var arrangeret af Papuga Rejser, og vi satte straks kursen 
østpå. Undervejs blev der blev serveret smurte rundstykker, kaffe 
og en lille en til næsen. Vejret var ikke det allerbedste, men da vi 
nåede Sjælland lyste det op og solen brød lidt igennem. Vi nød 
køreturen, og kort før København, holdt vi ind på en rasteplads 
og der blev serveret 4 halve stykker smørrebrød og øl/vand. Det 
var næsten for meget med 4 stykker, men de fleste spiste da 
deres ration. Da turen til Sjælland var gået fint uden kødannelser 
overhovedet, var vi i så god tid, at vi lokkede chaufføren til at 
køre en rundtur i København for os. Det var en stor succes, idet 
Per ( vores chauffør, som en del kendte i forvejen- han var nemlig 
chauffør på turen til Bornholm i august sidste år - turen som Anna 
Marie Wollesen arrangerede ) var godt kendt i vor hovedstad, 
han fortalte om det vi så, bl.a. Christiansborg, Amalienborg slot, 
Amaliehaven, Esplanaden med Mærsk domicilet, Den lille 
Havfrue, Nyboder - ja, jeg kunne blive ved. Turen tog godt 1 time 
og til sidst endte vi ved Tivoli. Her fik vi et par timer på egen 
hånd, så vi kunne nyde den fantastiske juleudsmykning og nyde 
duften af æbleskiver, gløgg, vafler m.v. Kl.17.00 var der 
reserveret plads til os på restaurant Påfuglen, hvor vor sult blev 
stillet. Vi fik rigelige mængder af flæskesteg med alt tilbehør. Det 
hele var meget velsmagende. Ved 19-tiden satte vi kursen mod 
Jylland-Koltgaarden.  
Der var en del nye medlemmer med på vores tur, og det er vort 
indtryk, at alle havde en fantastisk dag. Der blev i hvert fald 
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snakket på kryds og tværs i bussen. (Rita kan tilslutte sig det, det 
var en god dag).  
Egenbetalingen var blot kr.100,00 pr. person. Dvs. Koltgaardens 
Venner sponsorerede en del. Alle vore medlemmer, som var 
selvhjulpne havde mulighed for at tilmelde sig turen. De 50 
første, der tilmeldte sig, deltog. Vi synes, pengene var godt givet 
ud, de kom mange til gode og det sociale fælleskab blev 
udbygget, ligesom vi fik nogle gode oplevelser sammen. Hvorfor 
skulle vi dog ikke det, nu hvor vi har mulighed for det ? 
   
Dagen efter den 22.11. var Koltgaardens beboere ude af fælde 
juletræ til salen. Bagefter var der arrangeret gløgg, æbleskiver, 
kaffe og småkager. Et tur  
Koltgaardens Venner sponsorerede.  
Arrangementer var godt besøgt og  
alle hyggede sig. 
  
Lørdag den 14.12. havde vi så vores julebanko, der igen var en 
stor succes.  
Søndag den 9.marts om eftermiddagen vil der være 
underholdning og eftermiddagskaffe. ZENOBIA - en gruppe 
bestående af 3 piger- vil underholde os. Een af pigerne er der 
måske nogle, der har oplevet før. Hun synger i kor ved Fællessang 
i Mariehaven, som bliver udsendt på Charlie. Der vil blive 
fællessange indlagt. Se nærmere opslag på Koltgaarden. 
  
Torsdag den 22. maj afholdes generalforsamling. 
Mandag den 26. maj frokost og underholdning på Fristedet 
Skæring. Nærmere orientering senere. 
 

Ruth Iversen. 
Formand Koltgaardens Venner  
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2013 – Året der gik – 
på Koltgården. 

 
Der er mange ting, der skulle med i et tilbageblik,  
men det er der vist ikke plads til, så det bliver bare  
nogle glimt fra de forskellige arrangementer og  
aktiviteter i årets løb. Et nyt blad så dagens lys i begyndelsen af året; 
”Koltnyt”. Det var rigtig dejligt, for der kan vi læse lidt om, hvad der 
er sket, og få oplysning om det, der sker fremover. Netcaféen blev for 
alvor skudt i gang, og det er godt, så måske kan det vække 
nysgerrighed, så flere opdager, at der er en spændende verden, som 
kan åbne sig der. Det tyder det jo også på, når der er godt gang i 
datastuen i kælderen for at lære noget om den digitale verden. Men 
hvis man slet ikke har mod og kræfter til det, så er det også i orden at 
sige fra. Brugerrådet og Koltgårdens Venner har virkelig ydet en stor 
indsats i årets løb. Tirsdagsåbent har budt på et godt program med 
foredrag og musikalsk underholdning. Lysbilledforedrag er 
spændende, for det er næsten som at være med på en rejse. Den 
musikalske underholdning er jo som regel med kendte melodier, som 
man får lyst til at synge med på. Film er jo nu også blevet en 
mulighed, og sidste år var det Hvidstensgruppen og En Kongelig 
Affære, der blev vist. Jeg havde set Hvidstensgruppen, men Poul 
Smedegaard Andersens foredrag ugen før om Marius Fiil og 
Hvidstensgruppen var en god forberedelse. For mig virkede det, som 
at se filmen engang til. Udflugterne skal også nævnes, for det er jo 
dejlige oplevelser. Løvspringstur og Løvfaldstur. Der har været en tur 
til Skæring, en til Himmelbjerget og til Alrø, og de 3 vist især for 
beboerne. Koltgårdens Venner arrangerede en tur til Tivoli i 
København. Der ud over har der sikkert også været små ture med den 
blå bus forskellige steder.  
Banko har der været hver måned og lidt til. Det er godt, der møder 
mange op, for der skal bruges mange penge til alt, hvad der sker på 
Koltgården, både Tirsdagsåbent, Koltgårdens Venner og Kunst og 
Kultur. Så må vi jo heller ikke glemme festerne med fællesspisning  
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eller grillfester for beboerne. Valborgaften og Lions festen. Og så var 
der jo Markedsdagen, Det er vigtigt, at der er fest af og til.  
 
Daghøjskolen - Årets højdepunkt. En tilbagevendende begivenhed i 
omkring 25 år. Tre dage med herligt samvær, oplysning, 
underholdning og som regel god motion for lattermusklerne. Stor ros 
til planlægningsgruppen. Da jeg kom på Koltgården for 25 år siden 
kunne selv den mindste anledning udløse en fest. Men så er der jo 
hverdagene. Det er bl.a. også der alle de frivillige færdes og stor ros 
og tak til dem. De findes i alle de forskellige grupper. I cafeen, i 
motion og spil, i sang og håndarbejde, og i madhold for både mænd 
og kvinder. Nogen virker til glæde for beboerne i plejeboligerne. Så er 
vi jo en lille kirkegruppe, som har haft nogle dejlige ture og set 
spændende kirker. Forhåbentlig har jeg ikke glemt nogen. Frivillige 
har der altid været mange af på Koltgården. De kom, fordi det var 
sjovt og spændende. Jeg håber, at de stadig har det sådan. Der er en 
lille tvivl, der gnaver, for hvis ikke de påtager sig det frivillige arbejde, 
så bliver det ikke gjort. Nå, men tab ikke modet, for Område Syd 
skriver i Koltnyt: ”Al magt til borgerne”.  
Det er en vigtig ledetråd. Så lad os gribe den og se  
at komme i gang her i 2014.  Vi kan sagtens  
besætte de 3 poster i direktionen plus en hel del  
pladser, som embedsmændene besætter.  
Vi behøver ikke engang at have de store lønninger, 
og de skal så have indtægt som folkepensionisterne  
har, og så skal de lave alt det frivillige arbejde. Vi skal 
så hurtigt få orden på det roderi, som de går og laver, 
hvor de koster rundt med borgerne og medarbejderne ved at lave om 
på alt i en uendelighed. 
Det skal nok blive et Godt Nytår.  

Frida Nielsen.           
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Genbrugsbutikken  
 
Som ligger i Koltcenteret er nu ikke længere ejet af Århus 
Klunserne, men er overgået til en lille gruppe mennesker, som 
gerne vil bruge overskuddet til aktiviteter i området. 
I 2013 blev Koltgårdens plejeboliger betænkt med en donation, 
som gjorde det muligt at planlægge en bustur med spisning for 
alle beboer. En gave der luner  
Så husk at støtte vore lokaler aktører, det gavner os alle. 
 

 
Våge tjeneste. Hvad er nu det for noget? 
 
Det er Røde kors der har en afdeling her i Aarhus. Der er 
tilknyttet ca. 20 vågekoner og mænd, som gerne kommer ud på 
plejeafdelinger og sidder hos borgere i den sidste stund, især når 
der ikke er nogle pårørende. Det er også en aflastning for 
personalet, som ofte har travlt om aftenen.  
Røde Kors’s motto er  ”at ingen skal dø alene”, der skal være en 
trøstende hånd, når livet rinder ud. 
De hjælper også borgere i eget hjem, som har brug for en pause i 
den svære stund, det er at skulle tage afsked med en ægtefælle 
eller ven.   
Vil du vide mere kan Emmy Arnkvist, 
Røde Kors kontaktes på tlf. 4016 6802  
eller e-mail: vaage.aarhus@drk.dk  
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Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 
Torsdag den 6. Februar kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 6.  Marts  kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 3 . april  kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den  1. maj  kl. 13.45 – 15.30 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkomne 

 Kunst og Kultur       

 
Kom til Bankospil  
lørdag den 1. marts Kl. 13.30 
på Koltgården 
 

Lone Ø. Kristensen 2014 4608 – mail: loha3b@mail.com 

Pensionade                              

På Hjortshøj lokalcenter har der i mange, mange år været 
afholdt pensionade i juni måned.  
Sidste år meddelte de frivillige hjælpere, at de kunne ikke 
mere. Desværre er det ikke lykkedes at finde nogle nye. Så 
Pensionaden er aflyst og genopstår ikke. Ærgerligt.  
De laver i stedet et musikarrangement med spisning en dag i 
juni. 

 

http://www.epbanko.dk/Website/Bankoplader.133.aspx
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Nyt frå frivilligkoordinåtoren 

Frivilligområdet – Alder, generationer og fællesskaber 
 
En klog person har skrevet; "at alder er som at bestige et bjerg, man 
bliver nok forpustet, men får langt bedre udsigt". 
 
Det lyder klogt og meget rigtigt, når man selv er på vej op ad bjerget, 
men mange gange kan de yngre generationer overraske i deres 
skarpe, kloge og dybt reflekterede livs – og udsyn. 
Myten om, at alder og visdom følges ad, er ikke altid indlysende at 
forstå - til gengæld er der meget, vi kan lære af hinanden, 
generationer imellem, og det lægger 2014 meget fint op til.  
Traditionen tro har vi igen i år fået udmeldt en uge mellem 7. april til 
13. april, som er en uge, hvor der sættes fokus på 
generationsbrobygning. 
På Koltgården inviterer vi til Indianerdag d. 9.04  
og lader forhåbentlig alle generationer fylde  
lokalcentret med liv og dialog. 
9. april er en ganske særlig dag at udfordre  
dialogen mellem generationer, og vi håber mange vil møde op og 
”besætte” vores lokalcenter - se opslag på lokalcentret. 
 
Strikke og håndarbejdsklubben vil gerne invitere flere deltagere 
med, såvel yngre som ældre mennesker fra lokalområdet. Her vil 
nogle ældre kvinder dele deres viden om håndarbejde med 
interesserede. Vil man gerne støttes i at lære et håndarbejde fx 
strikke, knytte, sy osv., er man meget velkommen til at møde op om 
tirsdag eller torsdag  kl. kl.9.30 
 
Har du lyst til at spille skak?  
Vi starter onsdag den 5. februar kl. 13.30 – 15.00 
Kontakt Benny på tlf. 2985 5166 eller Bent tlf. 8628 3123.  
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Samarbejde mellem frivillige og medarbejdere. I 2014 vil vi arbejde 
med at udvikle, hvordan frivillige og medarbejdere kan udvikle 
samspillet endnu mere.  
Som det første i 2014 er der sendt spørgeskemaer ud, der skal være 
med til at belyse, hvordan tilfredsheden er i frivilligområdet. 
 
Fællesskaber 
På Koltgården ønsker vi at understøtte netværk for mennesker, der 
gerne vil med i et fællesskab.  
Mange nuværende initiativerne har allerede til sigte at udvikle 
fællesskaber omkring oplevelser og samvær både via Brugerråd, 
Koltgårdens Venner, motionsgrupperne og aktivitetsgrupperne ved 
vores Lokalcenter  
Udfordringen i de nye initiativer er, hvordan vi får kontakt og sluset 
mennesker ind i huset, så de føler sig trygge i at deltage i de mange 
eksisterende og måske nye selvvalgte aktiviteter. 
 
”Mennesker mødes” 
Et af de kommende initiativer er et fællesskab vi vil  
inviterer til for mennesker, der er alene og ind i  
mellem føler sig ensomme. Mennesker mødes er  
en gruppe der skal udvikle sine egne interessere i et 
fællesskab. Vi efterlyser frivillige vært og eller værtinder til opstart af 
”Mennesker mødes”. Interesserede vært eller deltagere kan kontakte 
undertegnede. 
 
”Vil du med” 
Lige nu forsøger vi at udvikle en særlig indsats, som vi foreløbig 
kalder et; ”Vil du med” forum. Sidder du fx alene hjemme og gerne 
vil i teater biografien til koncerter eller en tur til Skagen og søger 
nogle at følges med, arbejder vi på at få udviklet et forum, hvor man 
kan lave indbyrdes uformelle aftaler. 
Interesserede kan kontakte undertegnende. 
 
Med venlig hilsen Inga klode frivilligkoordinator  
tlf. 51 64 89 77 mail; inkl@aarhus.dk 
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Tirsdagsåben kl.13.30 – 15.30 

04.02.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO, Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
11.02.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 

Sange med kærlig hilsen v/Poul Smedegaard Andersen. 
Højskolesangbogen er fuld af gode historier.  Det righoldige 
repertoire viser vej ind til det sted og den stemning, du 
befinder dig i lige nu. Vi kommer omkring Grundtvig over 
Benny Andersen til enkelte af de nyere sange. 

 Pris for kaffe m/brød kr.20.00  

18.02.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
ALPELANDET, rejseforedrag med Ole Christiansen. Vi kører 
med SBB i det naturskønne og rene alpeland og oplever bl.a. 
The Glacier Express –på toppen af alperne med luxustog og 
panoramaudsigt. Alpebyen Zermatt – hvor biler er forbudt + 
romantiske Locarno, Luzern, Montreux o.m.m. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 

25.02.2014 Fra kl. 12.30 til ca. 15.00 
FASTELAVNSFEST.  Vi spiser middag, derefter slår vi katten af 
tønden, og kårer årets kattekonge og dronning. 
Billetter sælges  11/2 og 18/2 – 2014. Opslag følger. 

04.03.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO, pris for kaffe m/b rød kr. 20,00 

11.03.2014 Fra kl. 10.00 til ca. 14.00 
 TØJSALG v/TØJ LARS, Gratis kaffe og småkager. 
 
18.03.2014 Fra kl.  13.30 til kl. 15.30 
 SILKEBORG GÅRDSANGERLAUG. 

En gruppe glade mennesker, som forsøger at vedligeholde 
den gamle gårdsangertradition 
Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
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25.03.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 FILMFOREVISNING, titel følger 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
01.04.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO, Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
08.04.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 

LIDT GOD MUSIK v/Anni, Eigil og Merethe 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
15.04.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 

Præstens 10 gode leveregler fortalt af sognepræst Henrik 
Oest. Jeg vil give 10 gode leveregler – med et humoristisk 
glimt i øjet. Nogle smagsprøver: ”Hvis du ikke bekymrer dig, 
har du intet at miste ”eller ”skær ikke hele fedtkanten væk.”    
 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 

22.04.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30. 
Min barndom i Ø-Kvarteret under krigen. v/Finn Gøsta 
Nielsen.  Fortæller om sin skolegang på Samsøsgades skole 
og Skovvangsskolen, om smårapserier og tyveri fra tyskerne 
efter universitets blev bombet. Om en enlig mors kamp for 
fornødenheder til tre søskende indtil hun tog sit eget liv i 
efteråret 1945. 

 Pris for kaffe med brød kr. 20,00 

29.04.2014 Ingen arrangement 

30.04.2014 VALBORGAFTEN, Program følger. 
 Billetsalg den 15/4 og 22/4, pris kr. 75,00 
 
06.05.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30  
 BANKO, Pris for kaffe med brød kr. 20,00 
 
13.05.2014 LØVSPRINGSTUR, OPSLAG FØLGER 
 Billetsalg 22/4 – 30/4 og 6/5. 
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i Datastuen i kælderen på Koltgården 

Så starter vi op igen med kurser i EDB.  

Duka begyndere (Egne pc'er medbringes)  
Tirsdag 18/2 – 25/2 – 4/3 – 11/3 2014 
kl. 9.00 - kl. 11.00 

Duka øvede (Egne pc'er medbringes) 

Fredag 14/2 – 21/2 – 28/2 – 7/3 2014 
kl. 9.00 - kl. 11.00 

 

Windows 7 og 8 m.m. 

Hold 1  Torsdag 13/2 – 20/2 – 27/2 – 6/3 

Hold 2  Torsdag 13/3 – 20/3 – 27/3 – 1/4 

Kl. 13.00 – kl. 15.00 

 

På alle kurser undervises i NemID og E-boks og hvad der ellers er 
ønske om 
Pris pr. gang kr. 25,00 incl. kaffe. 

Egen computer kan medbringes, da der er trådløst internet. 
Adgangskode er NemID eller bibliotekslogin, eller man kan bruge 
de 4 stationære computere vi har. 

Tilmelding til Kirsten Hedegaard senest 1 uge før kurset starter. 

Med venlig hilsen Koltgårdens Venner og Brugerrådet 

Kirsten Hedegaard, Brugerrådsformand. 
Tlf. 86 28 46 52 eller 2440 9352  
e-mail:kirstenhedegaard.post.tele.dk 
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POW WOW 
på 

Lokalcenter Koltgården 
for alle generationer! 

Ugh! Ugh! 

Onsdag d.9.april 2014 fra kl.10.30 til 13.00  

Koltgården besættes af indianer fra  

lokalområdets -  og lokalcentrets legebørn 

såvel gamle, som børn og unge! 

Mød op og bidrag til et par hyggelig timer, hvor der leges - og  

udveksles indianeroplevelser. 

I cafeen vil Bente servere Indianermad fra kl.12.00 

Deltagerne er selv med til at præge indianertemaet i festsalen!  

. 

Yderligere oplysning kan hentes ved; 
Squaw Inga Klode tlf. 51 64 89 77 eller mail: Inkl@aarhus.dk 
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Siden sidst 

 
Der har været nogle rigtige gode arrangementer, som vi gerne 
lige vil omtale. 
Juletræsfesten, som alligevel blev  
et godt og velbesøgt arrangement, 
selvom avisen ”glemte” at bringe  
vores annonce, så der ikke var så  
mange, der kendte til det. 
En stor tak til vore sponsorer,  
Hasselager Borgerforening, Fællesrådet, 
Lions. Tak til Super-Brugsen for de flotte godteposer. Også til 
Julemanden skal lyde en tak, han var rigtig god. 
Alle var enige om at vi skulle gentage juletræsfesten i år. 
 
Mød os på Cassiopeia 
 

Igen en stor opbakning, der var over 70 der 
lyttede, sang med og mindedes alle de 
gamle Kai Norman Andersen sange. 
2 dygtige sangere, som skiftede kostumer i 
en uendelighed, meget flot opsætning. 

 
Også glædeligt at så mange fra plejeboligerne  
deltog sammen med deres hjælpere. 
Vi startede eftermiddagen med champagne,  
da det var vores nytårskur og en mulighed for at  
sige tak til alle, der trofast møder op når vi  
”kalder” og prøver noget nyt. 
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Den Blå Café på Koltgården, er åben for 
alle generationer 

Tag din ægtefælle – nabo – ven – 
veninde – børn - børnebørn med en  
tur i cafeen på Lokalcenter Koltgården. 
Caféen er åben alle hverdag fra  
kl. 9.30-13.30 og weekender fra kl. 12-13. 
 
Caféen serverer buffet 2 gange inden sommerferien, nemlig 
torsdag den 27. Marts og torsdag den 12. Juni 
Buffeten serveres fra kl. 11.45 -13.00, og koster 60 kr. pr person, 
gæsterne roser buffeten og kan varmt anbefale den.  
 
Forhåndstilmeldinger modtages gerne. Kontakt cafémedarbejder 
Bente i caféen på tlf. 87 13 29 77 eller mail: bjmi@aarhus.dk 
 

Café udvalget opfordrer alle til at støtte op omkring vores café 
ved at købe forplejning og drikkevarer, specielt når man låner 
lokalerne. 

 

 

 

  

 

 

Lokale Generalforsamlinger i 2014 for foreningernes 
medlemmer:  
 
Fællesrådet,  
Onsdag den 12. marts kl. 19.00 i Hasselager Hallens Cafeteria 
Hasselager Borgerforening,  
Torsdag den 27. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
Hasselager – Kolt Vandværk,  
Tirsdag den 25. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
 

 

mailto:bjmi@aarhus.dk
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Nem ID  - E-box - Digitalisering 

Frygt ikke - der er hjælp at hente! 

Kom i Den blå cafe på 

Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, K 

8361 Hasselager 

Torsdag 27.03.14 kl. 13.00 – 15.00 

Det er i år at alle borgere inden årets omme skal kunne hente 
digital post med NemID.  

I 2015 er alt digital selvbetjening og derfor har du nu mulighed 
for at forberede dig ved at benytte Netcaféen på Koltgården hvor 
du kan få støtte til at gå ind og læse din post. 

Hvad enten du skal en tur i netbanken, hente oplysninger hos det 
offentlige eller i dialog med en af de mange virksomheder, der 
tager NemID i brug - vil vi rigtig gerne hjælpe dig i gang. 

Så kom forbi dit lokalcenter– og mød de frivillige, der står klar til, 
at hjælpe dig med udfordringerne.  

Cafeen serverer denne dag en lækker Buffet til kr. 60,00 fra kl.11.45  

 

  

 

 
           Fra fjende 

      Til ven 

Vil du vide mere om dette arrangement. 
Kontakt Brugerrådsformand Kirsten Hedegaard 

tlf. 86 28 46 52 – 2440 9352 

   

   Til ven 
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Arrångementsoversigt: 

Dato Tekst Kl.  
04.02 Banko 13.30 

06.02 Gudstjeneste 13.45 
11.02 Sang Smedegaard 13.30 

18.02 Alpelandet foredrag 13.30 
25.02 Fastelavnsfest 12.30 

01.03 Banko Kunst og Kultur 13.30 
04.03 Banko 13.30 

06.03 Gudstjeneste 13.45 
09.03 Sang Zenobia 13.00 

11.03. Tøjsalg 10.00 
12.03 Generalforsaml. Fællesrådet 19.00 
18.03 Gårdsangerlaug 13.30 

25.03 Film 13.30 
25.03 Generalforsaml. Kolt Vandværk 19.30 

27.03 Buffet Den Blå Cafe 11.45 
27.03 Åbent Hus digital It 13.00 

27.03 Generalforsaml. Borgerforening 19.30 
01.04 Banko 13.30 

03.04 Gudstjeneste 13.45 
08.04 Lidt God musik 13.30 

09.04 Indianerdag generationsbrobygning 10.30 
15.04 Præstens leveregler 13.30 

22.04 Min Barmdom Finn Gösta 13.30 
30.04 Valborgaften 17.00 

01.05 Gudstjeneste 13.45 
06.05 Banko 13.30 
22.05 Generalforsaml. Koltgårdens Venner  

26.05 Koltgårdens Venner – fristedet Skæring  
8-9-10/10 Daghøjskole  

 

De fleste arrangementer er omtalt andet sted i bladet. 
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Nyttige telefonnumre: 

Lokalcentrene Syd – Administrationen tlf. 87 13 30 00 

Jens Jørgensen - Dagcenter kl. 8.00 - 9.00 tlf. 87 13 29 80 

Sundhedsenheden kl. 8.00-15.00 tlf. 87 13 43 00  

Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand tlf. 87 13 43 09 

Den Blå Cafe, Bente tlf. 87 13 29 77 

Frivilligkoordinator Inga Klode tlf. 51 64 89 77 

Koltgårdens Venner, Ruth Iversen tlf. 28 74 25 47 

Kunst og Kultur, Koltgården tlf. 87 13 29 84 

Fællesrådet, Klaus Jachobsen tlf.  86 28 54 67 

Hasselager Borgerforening, John Hansen tlf. 86 26 38 74 

Hasselager Kolt Vandværk, Allan Jensen tlf.  86 28 31 32 

Brugerrådet: 

Kirsten Hedegaard tlf. 86 28 46 52  

Inge Pedersen tlf. 86 28 18 85 

Kirsten V. Nielsen tlf. 86 28 43 03  

Lis Guldborg Thomassen tlf. 86 28 31 84 

Agnes Nielsen tlf. 86 28 30 85  

Erla Hovvang tlf. 86 28 64 62 

Anders Kjær Jensen tlf. 86 28 32 92 

Jens Pedersen tlf. 86 28 09 81  

Grethe Poulsen Tlf.  86 28 70 72 

 
Tak til bladets sponsorer: Brugerrådet, Fællesrådet og 
Koltgårdens Venner, der gør det muligt at udlevere Koltnyt 
gratis.


