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Redaktionen: 

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

Kirsten Vork 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. august 2014  

sendes på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 3 –2. årg. udkommer i september 2014 

 

 

Netcaféen på Koltgården 
 

Du kan altid få hjælp i netcaféen,  
den er til fri afbenyttelse i 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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Brugerrådet 

 

Selv her en kold majdag glæder vi os til en kommende forhåbentlig 
varm sommer. 

Igen har vi kunnet lave et spændende blad med indlæg fra mange 
forskellige, men alle er velkommen til at komme med indlæg. 

På Koltgården sker der mange forandringer i disse dage. 
Hjemmeplejen flytter til Bøgeskovhus i Viby, dagcenteret flytter til 
deres tidligere lokaler, aktivitetsrummet bliver igen til aktivitetsrum 
og brugerrådet flytter til kontoret/receptionen ved indgangen, det vil 
åbne op og få vores lokalcenter til at virke mere åben og 
imødekommende, det vil også gøre adgangen til cafeen nemmere. 

Vores næste ønske er så at få en storskærm i indgangen, så alle 
kan se hvad der foregår på lokalcenteret, det synes vi der er et stort 
behov for. 

Brugerrådet har også fået en ekstra opgave nemlig at forvalte og 
komme med ideer til hvad de kr. 50.000, af den milliard som 
regeringen har tildelt ældreområdet, skal bruges til, det gør vi i 
samarbejde med cafeudvalget. 

Vi kunne også godt tænke os at få nogle flere personer i 
redaktionen, så hvis du har lyst til at være med til at forme ”Koltnyt”, 
så kom frit frem. 

Med alle de nye beboelser der kommer i Hasselager/Kolt området 
er der sikkert mange der gerne vil stifte bekendtskab med vores 
lokalcenter, så vi er klar til at tage imod jer og vise de mange 
faciliteterne og aktiviteter frem. 

Rigtig god sommerferie til alle.  

p.b.v. 
Kirsten Hedegaard 
Formand for brugerrådet Koltgården  
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Koltgårdens Venner 

Ved frokostkomsammen søndag den 26.januar var der flere 
deltagere, der ønskede opskriften på de dejlige småkager, som 
pigemadklubben havde bagt til os, og her får I dem så: 
  
5 korns småkager. 
  
75 g smør smeltes, 2 dl. sukker, 1 dl. havregryn, 1 dl. sesamfrø, 1 
dl. hørfrø, 1 dl. solsikkekerner, 1 spsk. mel, 1 tsk. bagepulver og 1 
æg.  
Det hele blandes og sættes på plade i små toppe med stor afstand 
og bages ca. 10 minutter ved 180-200 grader.  
Ovennævnte portion giver 4 plader med 15 stk. på hver.  
Så er det bare med at komme igang - god fornøjelse. 
 -------------- 
   
Pensionaden 2014 er jo som bekendt aflyst. 
  
Det er ærgerligt, men fortvivl ikke. Koltgårdens Venner og en række 
frivillige vil arrangere vores egen pensionade for beboere, jer der 
tidligere har deltaget og nye, som ønsker en hyggelig dag. 
  
Datoen er sat til torsdag den 3.juli og området omkring og på 
Koltgaarden vil blive taget i brug.   
  
Dagen vil starte med fælles kaffebord, derefter aktiviteter, let 
frokost, aktiviteter fortsat og eftermiddagskaffe og et enkelt spil 
banko. 
Vi arbejder på højtryk med disciplinerne, nogle effekter har vi på 
Koltgaarden og nye vil se dagens lys.      
  
Det ligger allerede fast, at disciplinerne: spørgsmål, ringspil, 
møntkast vil være at finde. Der vil også blive en lille 
petanqueturnering og måske lidt krolf. Når vi kommer lidt længere 
hen på foråret/sommeren vil opslag være at finde i hallen og man 
kan melde sig på. Med sæt allerede nu kryds i kalenderen.  
Koltgaardens Venner vil være sponsor for arrangementer. 
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Sæt kryds i kalenderen torsdag den 22.maj. 
  
Koltgårdens Venner afholder generalforsamling torsdag den 22.maj 
kl.18:00. Vi starter aftenen med generalforsamlingen og 
umiddelbart derefter er der fællesspisning for medlemmer. Vi vil 
servere en hovedret og dessert og senere kaffe. Bestyrelsen har 
besluttet, at dette traktement er gratis. Fra kl.17:30 vil der kunne 
indbetales kontingent for det nye år. 
  
Der vil blive ophængt en liste i forhallen, hvor man skal skrive sig 
på, hvis man ønsker at deltage i spisningen. 
  
Sæt også kryds mandag den 26.maj. 
  
Vores succestur til Skæring sidste år vil vi atter gentage. Vi vil starte 
på et nærmere fastsat tidspunkt fra Koltgården i bus ( handicapbus, 
så alle kan deltage ). Vi vil hygge os med frokost, øl, vand og snaps 
samt kaffe. 
  
Vi ønsker og håber på smukt vejr som sidste år, hvor flere deltagere 
nød kaffen ude i den friske luft. 
  
Tidspunkt, tilmelding og pris vil på et senere tidspunkt blive opslået 
på vores tavle i forhallen. Så hold øje med tavlen. 
 

Ruth Iversen. Formand Koltgaardens Venner  
 

 

 

 

 

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 
Torsdag den 5. juni kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 14. august kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 4. september kl. 13.45 – 15.30 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkomne 
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Fællesrådet 

Uddrag af Fællesrådets referat fra generalforsamling den 12. marts 

2014 

10. eventuelt:  Orientering om det nye Kombibibliotek. 

Mikkel Haaning orienterede om det nye kombi-bibliotek, som skal 
være på den ombyggede Bavnehøj Skole, Koltvej i Hasselager. 
Der har været inddragelse på flere planer, idet der har været holdt 3 
store møde med borger, skolens personale, forældre, foreninger 
mm. – for at afdække ønsker og behov i området. 
Biblioteket bliver et åbent bibliotek, åbent fra morgen til aften alle 
ugens dage. 
Når der ikke er personale til stede, kan man logge ind med sit eget 
sygesikringskort. 
Der er gode erfaringer med den type bibliotek fra hele landet, 
desuden bliver der videoovervågning. 
Lokalarkivet får egne lokaler, så de kan opbevare deres materiale, 
og udføre deres arbejde der. 
Da det er meningen at biblioteket skal fungere som lokalt 
samlingssted, et lokalt moderne medborgercenter, bliver det også 
indrettet så fællesråd og andre foreninger o.lign kan booke sig ind. 
Der kommer lærred og lyd, så der kan holdes foredrag.  
Der er mindre køkkenfaciliteter i biblioteket, men ved større 
arrangementer kan man booke skolens hjemmekundskabslokaler, 
som ligger lige ved siden af biblioteket. Skole- folke- og kombi-
bibliotek holder løbende møder, så det hele er klar til august 2015. 
Ideer, ønsker o.a. : kontakt Mikkel Haaning, Viby bibliotek, 
lokalhistorisk arkiv eller Emil fra Kolt bibliotek. 
 
Frivillighedskoordinator Inga Klode: 

Vil gerne om vi kan aktivere folk i Kolt Hasselager. Ønsket er at 
udvikle fællesskaber, åbne lokalcenteret op for samfundet.  Der er 
p.t en markedsdag på lokalcenteret, men dette kunne jo udvides så 
skole og institutioner blev inddraget- evt m fælles tema: eks ”lær din  
by at kende”. Kolt Hasselager vokser, og vi skal tage godt imod 
vores nye medborgere. 
Brugerrådet, som udgiver ”Koltnyt” foreslås distribueret på nettet. 
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Hvis man sender sin mailadresse til fællesrådets formand Klaus 
Jachobsen, vil han sørge for at man modtager ”Koltnyt” på sin egen 
mailadresse. 
Kirsten Hedegaard fra brugerrådet modtager meget gerne 
indlæg til bladet!!! 
Vh. Referent Ulla Korsgaard 
 
Fællesrådets bestyrelse: 
Formand: Klaus Jachobsen Næstformand: Kim Frank Sørensen 
Kasserer: Kirsten Vork Nielsen Sekretær: Ulla Korsgaard 
Best. Johannes Christensen Best.: Hans Carl Christensen 
Best.: Lars Nielsen 

 
Besøg gerne vores hjemmeside. 
  
Venlig hilsen Kolt-Hasselager Fællesråd 
Klaus Jachobsen, formand,Hasselbakken 35,8361 Hasselager 
 
Mobil: 2830 5467    Email: formand@kolthasselager.dk 
Web: www.kolthasselager.dk 

 

  
Hjælp til brobygning mellem generationer 

Af: Jane Elisabeth Thomsen, direktionsassistent, Område Syd. 

Fra den 19. maj til den 20. juni får Brugerrådene Kildevang, 
Koltgården og Solbjerg besøg af en ledetrådsagent. En 
ledetrådsagent er en leder fra Sundhed og Omsorg, der rejser 
rundt mellem lokalområderne for at understøtte implementeringen 
af Sundhed og Omsorgs strategi, ”De fem ledetråde”. 

I samarbejde med de lokale brugerrådsformænd Hanne Torp, 
Kirsten Hedegaard og Poul Smed skal ledetrådsagenten udvikle 
en plan for, hvordan ledetråden ”Al magt til borgerne” kan blive en 
naturlig, synlig del af hverdagen. I de tre lokalområder vil der være 
særlig fokus på at fremme brobygning mellem generationer og på 
brugerrådenes arbejde set i forhold til indflydelse, udfordringer og 
retning - herunder også spørgsmålet om, hvordan det fortsat bliver 
interessant for nye at blive medlem af Brugerrådene.  

Vi byder ledetrådsagenten velkommen og glæder os til 
samarbejdet. 
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Nyt fra frivilligkoordinatoren 

Frivilligområdet 
 Anerkendelse af frivillige ved Frivilligfesten 2014 
I Aarhus kommune taler vi om Kærlighed, og det er store ord, som 
forpligter – men også et ord, man skal være varsomt med at tage 
ind i uvante sammenhæng, for ellers risikere man at ord mister 
værdi og ikke har den betydning, der er hensigten. 

Ord skal afpasses hver menneske man møder, så de hverken blive 
for meget eller for lidt. 

Ord er vejen til at skabe samhørighed og er med til at give hver 
enkelt af os en særlig betydning i den sammenhæng, vi mødes i. 
Men ord kan også være med til at nedbryde tro, håb og kærlighed 
eller fuldstændig miste værdi, fordi den situation man står i kan 
virke ubeskrivelig i ord. 

For kort tid siden holdt jeg tale til min søster 70 års fødselsdag, hvor 
kærlige ord fra alle hendes gæster stod i kø og nærmest blev 
komprimeret ind i hendes varme hjerte.  

For kort tid siden sagde jeg farvel til min bror, hvor ordene ikke slog 
til og i stedet blev et klem - en hånd og et blik som det værdifulde i 
afskeden. 

Den Kærlighed, Aarhus kommune er begyndte at tale om, er i en ny 
sammenhæng. Her taler vi om kærlighed som en støtte, hvor vi alle 
har mulighed for at tage ansvar for vores eget liv hele livet igennem.  

Det kan lyde enkelt og indlysende, men har alligevel en ny retning, 
hvor vores opfattelse af hinanden måske skal revurderes. Vi bør 
ikke opfatte det svage menneske, som et menneske det er synd for 
- og som vi opfatter i en afhængighedsrolle og offerroller.  

Vi må i stedet opfatte ALLE mennesker, som mennesker der kan - 
og vil træffe eget valg og ønsker at klare sig så vidt mulig på egne 
betingelser  

Vi skal turde - give slip i troen på - at mennesket ved bedst selv, og 
det gælder os alle. 
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Svage mennesker er ikke lig med gamle mennesker - og gamle 
mennesker er ikke lig med svage mennesker. 

Siden sidste frivilligfest er der søsat mange initiativer, og mange af 
de traditioner vi har på Koltgården bliver løbende udviklet. 

Cafeområdet har en særlig bevågenhed på Kolt, hvor frivillige 
understøtter cafeen både i hverdagen - og weekenden, dog kunne 
vi ønske et par - eller to mere til at afløse i weekenderne, da der er 
faldet et par afløsere fra. 

Net-cafeerne og datastuerne er godt bemandet med hjælpsomme 
aktive frivillige, og det haster for alle borgere at blive klog på den 
digitale verden, og her er megen hjælp at hente i netcaféen. 

Spisefællesskaber trives i mande - og kvindemadklubber. 

Frivillige chauffører og ledsagere glæder mange borgere ved at 
køre rundt med borgere på smukke ture og indkøbsture. 

Krolf og selvtrænerne kører deres foreninger i smuk stil, og 
Selvtrænere går nu i skole for at kunne instruerer kommende 
selvtræner, så der ikke er ventetider til træning.  

Syng sammen grupper fylder alles hjerter med glæde, og 
Linedanserne hygger sig hver uge og fylder huset med energi.  

Kunstforeningerne fylder huset med nye dejlige udtryk. 

Håndarbejdet bliver holdt i hævd. Patchwork pigerne imponerer 
med deres smukke produktioner under klog ledelse af Aase. 

Ledsager til beboer i plejeboligerne, hyggetanter og besøgs-
veninder er med til at give tryghed og skabe liv i plejeboligerne  

Koltgårdens venner laver det ene imponerede arrangement efter 
det andet til glæde for borgere og medlemmerne. 

Endelig har vi Brugerrådene som slider og slæber for at støtte op 
om det frivillige virke - cafeen og lokalcentrets mange aktiviteter i en 
skøn forening med alle de interessenter, der er omkrig 
lokalcenteret. 

Når jeg nu har nævnt de mange grupper, har jeg sikkert også glemt 
nogen, men I skal vide at hver eneste af jer har en ganske særlig 
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betydning i min hverdag, og jeg tænker ofte på hvor heldig jeg er, at 
jeg netop skulle få dette job hos jer. 

Frivillighed er ikke bare et arbejde - men frivillighed er et liv og 
således er mit arbejde også, for uden jer kunne jeg intet udrette.  

Tak fordi I yder, det i gør! 

TAK fordi - at I netop forstår at møde andre mennesker, lige der 
hvor de er. 

Tak fordi – at I på alle måder er opmærksomme, indlevende uden 
at være omklamrende og an massende.  

Tak for den nærhed, åbenhed og imødekommenhed I møder op 
med i jeres frivillige virke. 

 

 

Mange hilsner fra Inga Klode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgborgaften 

Onsdag den 30. april havde tirsdags-
åben inviteret til grillmad og bål på 
Koltgården. 

Vejret var fantastisk og vi havde 
inviteret Rådmand Jette Skive til at 
holde båltalen. 

80 deltager havde en god aften med 
sang og musik. 

Tak til alle som var med til at gøre 
denne aften til noget særligt. 

Rådmand Jette Skive 
og et lille ”bål” 
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i Datastuen i kælderen på Koltgården 

Efter sommerferien starter der igen nye kurser op i EDB, se opslag 
på Koltgården. 

Med venlig hilsen Koltgårdens Venner og Brugerrådet 

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

 
Digital Post 
 
 
Vi ved at mange ældre gerne vil  
fritages for at modtage deres post  
i den digitale postkasse. 
Det hjælper vi gerne med i  
Netcaféen, Ring blot til Rita på 
Tlf. 5150 6302 eller Kirsten på 
Tlf. 86 28 46 52, og aftale et tids- 
Punkt, hvor vi kan mødes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

LIONS Fest i september 2014 

For 15. gang inviterer LION Kolt-
Hasselager i samarbejde med 
brugerrådet, lokalområdets ældre til 
fest på Koltgården den 27.09.2014 
Nærmere oplysninger i næste nr. af 
Koltnyt. 
 
 
Pris kr. 125,00 pr person for middag 
m/vin og kaffe og mulighed for en lille 
sving om til Emils dejlige musik.   
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Tirsdagsåben kl.13.30 – 15.30 

 
06.05.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO, Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
13.05.2014 Fra kl. 10.00 til kl. 16.00 
 Løvspringstur til Hjortsvang Museum, Tørring 

Pris kr. 150,00 incl. entre, køretur,  
2 stk. smørrebrød med 1 øl eller vand. 
Kaffe med småkager 
Billetter sælges den 22. april, 30. april og 6. maj 
Max 50 deltagere. 

 

20.05.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
Musikalsk underholdning af Kjeld Holst 
Bl.a. med melodier af John Mogensen og Gustav 
Winkler. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 

 
27.05.2014 Fra kl. 13.30 til ca. 15.30 
 UNDERHOLDNINGS-COMPAGNIET 

Musik og sang af 5 glade pensionister der underholder 
med et varieret program 

 Pris for kaffe med brød kr. 40,00 
 
03.06.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO, pris for kaffe m/brød kr. 20,00 

 
10.06.2014 fra kl. 13.30 til kl. 15.30 

Aarhus Promenadeorkester kommer og tryller de 
skønneste melodier frem, akkompagneret af solist 
Sophia Frovin 
En livsbekræftende oplevelse hvor alle bliver i godt 
humør. Vi nyder det over et glas vin og kaffe og lagkage 

 Pris kr. 40.00 
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01.07.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 Sommerbanko 

Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 

Sommerferie  - Vi ønsker alle en rigtig god og varm sommer og 
glæder os til at se jer igen til 
 
12.08.2014 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 

Markedsdag på Koltgården den 30. august 2014 kl.10.00  
Markedsdag er traditionen tro planlagt til d. 30.08, hvor vi afvikler en 
dag med - Skotsk tema - og igen i år er der plads til mange boder 
for alle interesserede og uafhængigt at temaet.  
 
Børn og barnlige sjæle er meget velkommen på dagen, og der vil 
være mange overraskelser til alle generationer på dagen. 
 
Interesserede til boder eller ønske om anden oplysning om 
Markedsdagen kan kontakte; 

- Kirsten Hedegaard tlf. 24409352  
mail; kirstenhedegaard@post.tele.dk 

- eller Inga Klode tlf. 51649077  
mail: inkl@aarhus.dk 
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iPad 

 

Netcaféen på Lokalcenter Koltgården hjælper alle med på IT-holdet: 
Jeg har jo bare brugt papir og blyant.. 

Man bliver aldrig for gammel til at lære nyt. Det kan 78-årige 
Bente Nielsen skrive under på. Hun hører til den gruppe af 
ældre, der aldrig har fundet sig til rette foran en computer.  
Men takket være projekt ”digitale besøgsvenner” og den lokale 
net-café er hun kommet med på IT-holdet.  

Denne mulighed kommer nu til Kolt Hasselager. 

Bente Nielsen deler sin oplevelse med bl.a. 61-årige Kirsten Jensen 
og 77-årige Lilly Pedersen. Takket være lån af en betjeningsvenlig 
”tablet” - suppleret med en tålmodig underviser -  har de fået indblik 
i en helt ny verden.  En verden, som tilbyder masser af 
underholdning, men som også giver nem adgang til en lang række 
elektroniske serviceydelser.  Heraf flere, som det offentlige i disse 
år lægger op til, at vi som borgere skal kunne benytte. 
En iPad til låns 
Bente, Kirsten og Lilly har alle hjemme i Mårslet.  De har 
gennemgået Foreningsbutikkens projekt ”Digitale Besøgsvenner” 
sammen med deres lokale Netcafé på Lokalcentret. 
Projektet udvides nu til Kolt-Hasselager området. 
Digitale Besøgsvenner er gået sammen med Netcaféen på 
Koltgården om at give seniorer i Kolt-Hasselager området mulighed 
for at låne en ”tablet” kvit og frit - konkret i form af en iPad - og at få 
undervisning af frivillige på Netcaféen på Koltgården i dens 
muligheder. 
Projektet henvender sig til alle der synes, det er en uoverstigelig 
barriere at købe it-udstyr, når de ikke ved, om de stadig kan lære 
nyt. 

 Via projekt ”digitale besøgsvenner” og lån af 

en iPad har (f.v.) Kirsten Jensen, Bente 

Nielsen og Lilly Pedersen-  alle Mårslet - fået 

smag for de digitale muligheder.  Med Troels 

Jørgensen (stående) som tålmodig underviser 

i Kildevang Lokalcenters netcafé.. 
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De tre Mårslet-kvinder blev overraskede og stolte over, at de stadig 
kan lære. Og de har overgivet sig til den ny teknologi. 
- Det har ikke interesseret mig før; jeg har jo bare brugt papir og 
blyant, fortæller Bente om sin hidtidige tilgang til den fagre digitale 
verden.   
- Ja, jeg havde da en pc i forvejen, men den bliver næsten ikke 
tændt nu. Det er jo smart med iPad ‘en, som er hurtigere klar og 
nemmere lige at bruge på køkkenbordet, supplerer Kirsten Jensen. 
- Altså, jeg protesterede meget i starten, men jeg må da indrømme, 
at jeg er blevet glad for den, erkender Lilly Pedersen. 

Kan du genkende disse tre gæve kvinders holdning til digitalisering. 
Så er lån af IPads kvit og frit noget for dig. 

 
At være dumme, sammen.. 

Gode undervisere og socialt samvær er alfa og omega. Derfor er 
det vigtigt med lokalt forankrede undervisere, der kender området. 

De modne Mårslet-elever glæder sig over deres lærers 
tålmodighed, men de er også enige om, at det sociale samvær er et 
meget vigtigt element i undervisningen. 
- Vi har jo fået lektier for - og prøvet både det ene og det andet 
sammen, konstaterer Kirsten. 
- Det er dejligt at kunne grine og pjatte og ”være dumme” sammen, 
når der skal styr på nye ting, siger Bente. 
- Ja, f.eks., når der skal tages fotos, smiler Lilly. Og her får de tre 
kvinder sig et fælles grin ved at mindes nogle ”ret forfærdelige 
resultater” med iPad ‘én. 

Til alle seniorer I Kolt-Hasselager:  

Har du eller kender du nogen, der har brug for en helt unik 
mulighed for at lære digitalisering, ved at låne det hele kvit og frit og 
få undervisning af gode kræfter fra Netcaféen på Koltgården, så er 
dette projekt noget for dig. 

Har du lyst til af høre mere og evt. deltage så kontakt: 
Projektleder Jens Christensen, på tlf  86 12 72 81 eller 24 49 02 72, via 
Foreningsbutikkens hjemmeside: www.foreningsbutikken.dk  

 - eller via Wolfgang Herrmann Tlf. 22 15 58 87" fra Datastuen på 
Koltgården. 

http://www.foreningsbutikken.dk/
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Siden sidst 

Koltgaardens Plejeboliger: 

Som noget nyt udkommer der fremover et nyhedsbrev ca. hver 2-3 
md. som vil blive sendt/uddelt til alt personale, alle beboere og 
deres familier og til beboere/pårørenderådet. Jeg håber at vi på den 
måde kan give jer alle nogle informationer om hvad der sker i vores 
hus og også at jer som familier bedre kan følge med.  

 

Vi havde d 27/1 besøg af den nye rådmand/kvinde Jette Skive og 
sundhed og omsorgschef Kirstine Marquardsen. De kom kl. 11 og 
direktionen startede med at fortælle om Område Syd og hvad vi 
arbejder med her. Derefter var Jette og Kirstine ude og se huset og 
møde beboerne. De spiste frokost sammen med beboerne, sad i 
afd. øst og spiste frokost sammen med 4 af vores damer, bagefter 
havde de en snak med personalet. De var meget begejstret for 
huset og ikke mindst indretningen. De kunne hurtigt fornemme at 
her var en god stemning imellem beboere og personalet og man 
kunne fornemme at de havde det godt med hinanden. Jette havde 
spurgt damerne hvordan det var at bo her og havde fået det svar at 
de havde det som blommen i et æg. Det er jo skønt når man kan 
komme som gæst udefra og mærke hvor godt vi har det.. 

18/2 2014 
Charlotte Marquart Leder af plejen Koltgårdens plejeboliger 

 tlf. 87 13 29 88 – mail cma@aarhus.dk 

------------- 

Skal Vi Følges? 

På næste side kan I se at Brugerrådet har fået midler fra § 18 
puljen til at lave dette tiltag. 

Det er tænkt som et tilbud til alle de, som gerne vil ud og deltage i 
et arrangement, men som har svært ved at komme afsted, fordi de 
skal gå alene. Her er mulighed for at få følgeskab af en eller 
mange. Så vi håber mange vil prøve det og hører gerne om de 
erfaringer I får med det. 

mailto:cma@aarhus.dk
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Skal Vi Følges? 

 
Velkommen til hjemmesiden ”Skal Vi Følges?”, som er en 
hjemmeside, hvor mennesker kan opsøge hinanden og lave 
aftale om at følges til forskellige oplevelser på kryds og tværs af 
hele Aarhus Kommune. 

 

”Delt glæde er dobbelt glæde” - ligeså når man går i Biografen, på 
Kunstudstilling eller i Teater og andre aktiviteter. 

 

Alle interesserede kan oprette aktiviteter på hjemmesiden under 
de forudbestemte kategorier, og hvor andre interesserede kan 
tilmelde sig som deltagere. 

 

For at få adgang til alle mulighederne på vor side skal du oprette 
dig som bruger. Det er gratis og helt uden nogen forpligtigelse for 
dig - ud over normal høflig omgang med de andre brugere. 

 

Med ønske om at denne side må bringe fælles glæde og 
oplevelser - PRØV DET - ”Skal Vi Følges?” 

Se mere på       SkalViFølges.dk 

Ansvarlig for siden er: 

Brugerrådet Lokalcentret Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 

8361 Hasselager 
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Andelsboliger i Kolt-Hasselager: 

Man kan vel godt sige at Andelsboligformen er en mellemting 
mellem at eje og leje. 

Man ejer en andel af foreningens ejendom og man deltager i et 
fællesskab, som kan være forskelligt, alt efter hvilke vedtægter, der 
foreligger i foreningen. 

Fællesskabet drejer sig både om økonomien i foreningen og det 
sociale fællesskab. Hvert år afholdes der generalforsamling og det 
er her man stemmer om de fælles beslutninger/vedtægter og 
vælger en bestyrelse. Ved køb og salg foreligger der som regel en 
”venteliste” og bestyrelsen godkender køber og udarbejder 
salgspapirerne. Dog foregår der i disse krisetider mange salg 
gennem ejendomsmæglerne. 

Denne gang vil Andelsboligforeningen ”Pilelunden” fortæller lidt 
om sig selv. 

Pilelunden har adresse på Pilegårdsvej nr. 40 A – 48, Hasselager.  

Vi er en forening fra 1984. Vi består af 15 rækkehuse i et plan, som 
ligger i en firkant omkring et fælles areal uden gennemgående 
trafik. Vi er medlem af den landsdækkende forening ABF og følger 
deres vedtægter og deltager i deres mange gode kurser. Det mener 
vi er vigtigt, da der løbende sker mange lovmæssige ændringer.  

Gennem ABF har vi også oprettet en hjemmeside, som vi løbende 
udfylder med relevante oplysninger. Der er ikke megen udskiftning i 
vores forening, da vi bl.a. er en økonomisk velfunderet forening og 
løbende har vedligeholdt vores bygninger. 

Hjemmesideadressen er:  www.pilelunden.abf-net.dk  

Formand for foreningen er:  Kirsten Vork Nielsen, tlf. 8628 4303. 

 

 
 
 

http://www.pilelunden.abf-net.dk/
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Kl.  
06.05 Banko 13.30 
13.05 Løvspringstur Hjortvang Museum 10.00 

20.05 Musikalsk underholdning 13.30 

22.05 Generalforsaml. Koltgårdens Venner 18.00 

26.05 Koltgårdens V. – fristedet Skæring 11.00 
27.05 Underholdnings Compagniet 13.30 

03.06 Banko 13.30 

05.06 Gudstjeneste 13.45 

10.06 Promenadeorkesteret 13.30 
01.07 Sommerbanko 13.30 

03.07 Pensionade Koltgården 09.00 

12.08 Banko 13.30 

14.08 Gudstjeneste 13.45 
30.08 Markedsdag 10.00 

03.09. Gudstjeneste 13.45 

27.09 Lionsfest 12.30 

8-9-10/10 Daghøjskole  
14.12 Juletræsfest 14.00 

   

 

De fleste arrangementer er omtalt andet sted i bladet. 

Husk 
Slå kryds i kalenderen 
DAGHØJSKOLE DAGE. 8. – 9. og 10. oktober 2014 
TILMELDNING på følgende dage, 
Tirsdag den 2.   september fra kl. 12 – 13 
Tirsdag den 9.   september fra kl. 12 – 13 
Tirsdag den 16. september fra kl, 12 – 13 
Tirsdag den 23. september fra kl. 12 – 13 
Tirsdag den 30. september fra kl. 12 – 13 
 
Med venlig hilsen 
Daghøjskole Gruppen Svend Erik Juve Poulsen 
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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. 
 
Skulle der være nogle som har lyst til at støtte os med 
et beløb, modtager vi gerne et sådant  da det er dyrt at 
trykke et blad.


