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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 
 
 

Deadline for indlæg til næste nr. er 5. november 2014  

sendes på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 –2. årg. udkommer i november 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 

Så er vi klar til at starte op igen efter en forrygende sommer, 
den har næsten været for varm, selv om vi ikke må klage. 

Som noget nyt har Brugerrådet nu fået et lokale lige ved 
indgangen, her er alle velkommen til at kikke ind, det er 
selvfølgelig ikke altid der er nogen, men døren står altid 
åben. 

Tirsdagsåben er klar med så mange gode arrangementer, at 
der er noget for enhver smag. Skulle I have nogle særlige 
ønsker så sig til, måske kan vi opfylde dem. 

Området udenfor er også blevet forskønnet vi har købt 
havemøbler og parasoller, og kan se at de bliver flittig brugt, 
det pynter også med lidt blomster. 

Drivhusfolket har haft travlt med alle deres afgrøder, dejligt 
at se at der er nogen der har lyst til at dyrke noget. 

Også alle de mange aktiviteter vi har, såsom, krolf, 
petanque, gymnastik, billard, busture, selvtrænerne, 
knipling, patchwork, gangvorterne, stavgængerne, 
syngepigerne, madklubberne, linedans, ja vi kunne blive 
ved. Kom og kik, måske er der noget der kan friste dig, de 
har et fantastisk sammenhold og et godt humør, vi har alle 
brug for et godt grin en gang imellem. Dejligt at der er så 
mange frivillige, der har lyst til at gøre noget for andre. 

I cafeen er der også brug for hjælp, især i weekenderne, så 
har du lyst til at hjælpe og være fri for at lave din egen mad 
på din vagt, så kom frit frem, vi har brug for dig.  

Vi kan også bruge hjælp til at lave Koltnyt, så har du lyst er 
du velkommen. 

På brugerrådets vegne  
Kirsten Hedegaard, formand 
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Andelsboligforening Kolt II – ”Et godt sted at bo” 
 
Kolt II er en andelsboligforening fra 1984 beliggende på 
Pilegårdsvej 54 - 82. Foreningen består af 19 huse i tre 
forskellige størrelser, 76m2 – 91m2 og 101 m2, der er godt 
beliggende med hyggelige fællesarealer. 
Vore huse er særligt attraktive, da der indenfor de senere år 
er skiftet tage, gavlene er belagt med zink (skal aldrig 
males) og der er isat nye døre og vinduer. Derudover har vi 
fået installeret solceller på alle huse, der næsten giver 
”gratis el”, hvis blot solen skinner. 
Ved køb og salg foreligger der en venteliste, som 
interesserede kan skrive sig på. 
Der er ikke stor udskiftning i foreningens huse, idet 
økonomien er i orden, miljøet er godt og huslejen er billig. 
Vi har to fælles havedage og en sommerfest, som vi 
forventer at beboerne deltager i, idet det er én af tankerne 
bag andelsbolig ideen, at man deles om både praktisk og 
socialt fællesskab. 
 
Kom og se Kolt II. 
Hjemmesiden adresse: Kolt2.abf-net.dk 
Formand for foreningen: Else Juul, tlf. 86 10 1873 

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 
Torsdag den 14. august kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 4. september kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 2. oktober  kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 6. november kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 4. december kl. 13.45 – 15.30 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkomne 
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Koltgårdens Venner 

Koltgaardens Venner har fået ny bestyrelse: 
 

Formand Knud Nielsen, tlf. 86 28 43 33, 
e-mail: gurliogknud@gmail.com 
Næstformand Rita Laursen, Sekretær Per Dyrholm 
Kasserer Bente Nielsen, 
John Hansen, Ilse Boldreel Koldste, Jes Pedersen.  
Suppleant Bodil Broholt 
Revisor Erla Hovvang, revisorsuppleant Ruth Iversen. 
 
--------------------------------- 
 
 
Kommende arrangementer: 
 

Søndag den 26. oktober kl. 14.00  
kommer Helge Engelbrecht og  
Tommy Rasmussen fra 
Mariehaven og underholder os 
 
 
Fredag den 21. november er der fællesspisning kl. 17.00 
 
Lørdag den 6. december er der julebanko kl. 13.30. 
 
Der kommer nærmere opslag om disse arrangementer på 
Koltgården. 
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Koltgå rdens venner 

Mallorca 

 
 
Lørdag den 7.juni  
startede 4o oplagte 
personer fra Koltgårdens 
parkeringsplads med  
bus til Tirstrup lufthavn.  
Målet var Mallorca. 
 
Vi ankom midt på aftenen 
til vores hotel, Vista Park, der er beliggende i en mindre by 
Can Picafort ved Alcudia bugten. Vi fik aftensmad og kunne 
derefter indtage vores værelser. Vi havde et helt hotelafsnit 
for os selv med swimmingpool. Hovedhotellet, hvor et par 
stykker boede, var lige over gaden. Her indtog vi alle vore 
måltider og kunne bruge alle faciliteter der. 
  
Vi rejste jo med Århus Charter og deres team dernede 
sørgede godt for os. Guiderne var meget synlige og 
hjælpsomme.  
  
Udflugten, som var inkluderet i rejsen pris, førte os lidt rundt 
i det mallorkinske landskab. Vi besøgte bl.a. en fabrik, der 
fremstillede de kendte Mallorcaperler. Vi så processen og 
kunne også indkøbe perler. Ved frokosttid blev vi kørt til 
Porto Christo, hvor vi kunne indtage vores frokost med 
udsigt ud over havnen og de mange flotte luksusbåde, der 
lå i havnen. Derefter turens højdepunkt - besøg i Arta 
grotterne ( drypstenshuler ). Aldrig har jeg da set noget 
lignende, det ene flotte "landskab" blev afløst af det andet. 
Det var så stemningsfyldt med sagte musik, forskellige 
lysformationen og af og til en sagte dryppen. 
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Flere af os deltog også i en anden udflugt. Først besøgte vi 
et munkekloster med kirke og klosterhave. Derefter kørte 
bussen ud til Soller og videre helt ud til kysten - Port de 
Soller. Her havde vi et ophold og kunne nyde den 
storslåede udsigt ud over vandet og havnen. Tilbageturen  
blev via sporvogn og et gammelt tog. Vi kørte på 
appelsinruten, dvs. lige uden for togvinduet var der 
hundredevis af appelsin- og citrontræer - et betagende syn. 
Kort før Palma stod vi af, og bussen kørte os tilbage til vores 
hotel. 
Dagene gik med ophold på den flotte strand der kun lå i kort 
afstand fra hotellet, afslapning ved poolen, kørsel i et lille 
tog, der kørte rundt i byen og så naturligvis shopping m.m. 
Om aftenen havde hotellet arrangeret et eller andet - 
forskelligt hver aften - rundt omkring poolen på 
hovedhotellet. De fleste af os hyggede sig der i den varme 
sommeraften. Der var bl.a. musisk underholdning, quiz- 
konkurrence og så banko ( hvem tror I mon vandt ?????? ) 
Senere på aften blev det en tradition, at vi næsten alle 
samledes rundt om den lille pool og hyggede os sammen, 
med hvad nu, vi hver især havde af drikkevarer og snacks. 
Jeg skal da love for, at alle fik snakket og hygget sig på 
kryds og tværs.   
Udover at en mistede sin kuffert i lufthavnen ved ankomsten 
til Mallorca ( den dukkede dog op et par dage senere ) og 
en anden fik stjålet sin pung fra en lomme i buksebenet var 
det en fantastisk tur. Tænk at 40 mennesker fra samme 
lokalområde kan rejse sammen, hygge sig sammen, spise 
samme, shoppe sammen og nu bagefter dele alle minderne 
med hinanden, det kan kun fremkalde smil og glæde. 
  
Længe leve Koltgårdens Venner, der gjorde dette muligt. 
Hva` mon de finder på til næste år? 

Ruth Iversen 
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Verdenspremiere:  

Pensionade i Kolt 

 

Det var intet mindre end en  
verdenspremiere på Pensionade,  
da Koltgårdens Venner 3. juli stod  
som arrangør af 
 ”De Moderne Olympiske Lege for Det Grå Guld”! 
Efter at arrangementet i 26 år har været afholdt i Hjortshøj, 
med godt 500 deltagere hvert år, har man nu meldt pas og 
er stoppet med arrangementet. 
Derfor besluttede foreningen Koltgårdens Venner, at de 
lokale pensionister i Kolt og Hasselager ikke skulle snydes 
for det stævne, som mange har deltaget i gennem en lang 
årrække. 

Så derfor blev den første lokale Pensionade afholdt med 
godt 30 deltagere. Efter fælles morgenkaffe og instruktion 
var deltagerne blevet fordelt på ni hold, som skulle gennem 
otte forskellige konkurrencer, inden et vinderhold kunne 
udråbes og diplomer uddelt. 

Der blev dystet i Kuglespil, Mønt i vand,  
Spørgsmål, Ringspil, Kugler i hul,  
Jakkolo, Helikopter og Bræt med Kølle. 
 
Efter de første runder var der fælles  
frokost, og da konkurrencerne, som 
blev afholdt udendørs og i et telt ved  
Koltgården var afsluttet, hyggede  
deltagerne sig med et enkelt bankospil, inden der var kaffe 
og lagkage ovenpå anstrengelserne. 
 
En succes som mange håber vil blive gentaget næste år. 

Per Dyrholm  

 

 

 

 

 præmieoverrækkelse 

      Stor koncentration 
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Fællesrådet 
 
Kurt Lauridsen 

Kolt-Hasselager Fællesråds mangeårige formand er afgået 
ved døden søndag den 27. Juli 2014.  

Kurt var initiativtager til oprettelse af et fællesråd i Kolt-
Hasselager og han fungerede som formand næsten til det 
sidste.  

Kurt var meget engageret i Fællesrådets arbejde og 
kæmpede bravt for at Kolt-Hasselager ikke blev glemt, når 
kommunen lagde planer for vort område.  

Her kan nævnes lokalplaner, trafik, skolesammenlægning 
og ikke mindst ”Bøgely” og Riis gård. 

I Kurts formandstid har Fællesrådet støttet mange projekter, 
der hjælper børn og ældre i lokalområdet.  

Kurt vil blive savnet af mange. 

Æret være hans minde. 

Kolt-Hasselager Fællesråd 
Klaus Jachobsen, formand 

 

 
 
Kom til vaccinationsdag den 13. oktober  

kl. 10.00 – kl. 12.00 på Koltgården, her  
vil være mange aktiviteter at se på.  
Der kommer opslag på Koltgården,  
når vi nærmer os dagen. 
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Tirsdagsåben kl.13.30 – 15.30 

12.08.2014 BANKO  

 Pris for Kaffe m/brød kr. 20,00 
 
19.08.2014 Musiker og komponist Erik Sletting fortæller i 

sit musikalske foredrag anekdoter og historier 
om Flemming Bamse Jørgensen og giver 
smagsprøver på Bamses gode hits. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
 
26.08.2014 Aflyst på grund af ferie. 

 
30.08.2014 MARKEDSDAG. Fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

 Hele overskuddet går til bus indsamlingen. 
 Se program side 13. 
 
02.09.2014 FESTUGEBANKO 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
 
09.09.2014 AARHUS SYMFONIORKESTER 

 Pris for kaffe m/brød kr. 40.00 
 
15.09.2014 SKOSALG ved ”Skojan” kl. 10.00 – 11.30  

 (mandag)   

16.09.2014 TØJSALG V/Tøj Lars. Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 

 Gratis kaffe og småkager. 
 
23.09.2014 Lysbilleder om cykeltur 

på Pilgrimsruten til Santiago de Compostela 
v/Birgit Løffgren Johansen. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00. 
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Tirsdagsåben kl.13.30 – 15.30 

27.09.2014 LIONSFEST Fra kl. 12.30 – 17.00 

 Pris kr. 125.00. Se side 11 
  Billetsalg  2/9 – 9/9 – 16/9  
  kl. 12.00 – kl. 13.30. (se side 17) 
 
30.09.2014  Per Hansen har i mange år lavet TV.  

Blandt originaler og andet godtfolk – med høj 
latter. Vi skal se filmklip med skæve 
personligheder. Vi griner, vi klapper, vi hygger 
os. Tv programmer med gode originaler. 

  Pris for kaffe med brød kr. 20,00 
   
07.10.2014 BANKO 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
13.10.2014 VACCINATIONSDAG Fra kl. 10.00 til kl. 12.00 

  Der serveres kaffe, småkager og frugt. 
 
14.10.2014  LØVFALDSTUR Fra kl. 13.00 til kl. 17.00 
  opslag følger  

  Billetsalg 23/9 – 30/9 – 7/10. 
 
21.10.2014 Fra kl. 13.30 til kl. 15.45 

  Filmforevisning. 
  Vi skal se filmen TAROK 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
28.10.2014 MOSTERS DRENGE underholder 

  Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
04.11.2014 MORTENSBANKO 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
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Tirsdagsåben kl.13.30 – 15.30 

11.11.2014 Strøget i smilets by. 

Strøgets formand Lars Svendsen fortæller om 
strøget i Aarhus siden Søndergades 
anlæggelse i 1854. 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
18.11.2014 Helle og Leif fra Odder underholder med sang 

og musik, som vi kan synge med på. 
  Pris for kaffe m/brød kr. 40.00. 
 
25.11.2014 Nu tændes tusinde julelys. 

Sanger og musiker Dorthe Johansen synger 
nogle af julens dejlige sange af både nye og 
gamle, krydret med fortællinger om julens 
skikke og deres herkomst. 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
30.11.2014 JULEMARKED Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 

  (se side 9) 
  
02.12.2014 JULEBANKO 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
09.12.2014 JULEFROKOST Fra kl. 12.30 til kl. ? 

  Underholdning: HARMONIKAVENNERNE. 
  Billetsalg  18/11 – 25/11 og 2/12. 
  Opslag følger. 
 
14.12.2014 Juletræsfest Fra kl. 14.00 til kl. 17.00 

  alle er velkomne. Opslag følger 
 Pris kr. 40,00 for voksne og  
 Børn u/ 15 år gratis 

  Billetsalg 2/12 og 9/12 kl. 12.30 – 13.00 
 

  

 

 



Side 13 
Koltnyt nr. 3/ 2014 

 

  
Hele overskuddet fra markedsdagen går 
til indsamling til ny bus til Koltgården 
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Nyt frå frivilligområ det  

Sol og sommer med vitaminer og ny energi!  

Sommeren kom og blev! Høsten gik i gang næsten en 
måned tidligere end vanlig. Nu er fryser og lade fyldt med 
årets høst, og vi er selv tanket op med gode oplevelser og 
masser af vitaminer til at gå den mørkere tid i møde 
 
Lokalcenter Koltgården er i evig udvikling og forandring, og 
noget er mere synlige end andet. 
Nu er hjemmeplejen flyttet til Bøgeskovhus, og de har fået 
de to små kontorer ved siden af cafeen, som en lille pause - 
og dokumentations rum. Lokalet ud  
mod gården er nu til rådighed for  
frivillige og bruger, hvor man kan  
afvikle aktiviteter og møder. 
 
I efteråret sætter Aarhus kommune endnu mere fokus på at 
minimere ensomhed og isolation, og vi vil gerne invitere alle 
borgere til at være med til at eliminere ufrivillig ensomhed. 
 
Kender du et menneske, der føler sig ladt alene - og som 
mistrives i sin tilværelse, er du velkommen til at kontakte 
lokalcenteret og hente viden om de muligheder, der findes til 
at mindske ensomheden og støtte vedkommende videre i 
tilværelsen.  
 
Man kan være ensom på flere måder: 

 enten fordi man ikke kan finde ind i nye fællesskaber  

 eller fordi man ikke har nogen at dele sit liv, erindringer 
og oplevelser med 

 eller fordi man ikke kan se meningen i sin tilværelse og 
måske har mistet troen på sig selv og sit værd. 
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Det kan være svært for udenforstående at skelne mellem 
ensomhed og alene-somhed. 
En målestok kan være at lytte interesseret og spørge ind til,  
- hvordan vedkommende borger befinder sig i sin hverdag, 
- og i hvilken grad vedkommende oplever tilfredshed i sin 
hverdag i forhold til gøremål, væren og aktiviteter. 
 
En af indsatserne mod ensomhed er bl.a., at få udviklet 
tilbud, der matcher de forskellige former for ensomhed. 
Det kan være ønsket om en ledsager f.eks. ud af huset på 
en gåtur - eller en cykeltur på vores nyanskaffet Rich Shaw 
cykel, hvor vi har piloter, der vil cykle cyklen, mens borger 
og ledsager kan sidde og hygge sig. 
Eller det kan være ønsket om den gode samtale med et 
medmenneske, som viser oprigtig interesse for ens liv, uden 
absolut at handle. En sådan samtale kan være en hjælp, 
hvor man får talt om alt mellem himmel og jord og igen føler 
sit værd og får nyt glimt i øjet. 
Endelig kan det være ønsket om at lave noget sammen - og 
at være med i et fællesskab omkring noget, der giver glæde. 
 
Med ønske om et smukt efterår fyldt med fællesskaber 
Mange hilsner fra Inga klode  
tlf. 51 64 89 77 mail. inkl@aarhus.dk  
 

 

Prøv vores hjemmeside www.skalvifølges.dk 

mailto:inkl@aarhus.dk
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Informationsmøde den 4. september 2014  

kl. 13.30 i Aktivitetslokalet 
 

Så nærmer vi os 1. november med hastige skridt, og 
det er den dag, alle borgere skal have tilkendegivet, 
om de vil modtage digital post eller fritages. 

Har du endnu ikke taget stilling, kan vi hjælpe dig, 
både med at søge om NemID og om fritagelse, hvis 
det er det du ønsker. 

Du kan også komme på et kursus og lære lidt mere 
om EDB, vi underviser i Windows 7 og 8, mail, e-Box, 
internet, Duka, iPad, bestille tid hos læge og medicin, 
ja mulighederne er mange. 

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

Der er også mulighed for at komme i vores Netcafé 
og få lidt vejledning. 

Så mød op, få en kop kaffe og hør hvordan du kan 
hjælpes og evt. tilmelde dig et kursus. Vore frivillige 
hjælpere står klar til at besvare spørgsmål.  

Med venlig hilsen 

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

inviterer i samarbejde med 
 Tirsdagsåben/Brugerrådet          
 til høstfest på Koltgården. 

Alle pensionister og efterlønner i  
Kolt-Hasselager området er velkommen 

 
Lørdag den 27. september 2014 

Kl. 12.30 – 17.00 
Menu: 

Lakseroulade m/spinat på grøn bund 
Oksemørbrad m/Rodfrugter 

Citronfromage 
Kaffe m/småkager 

Drikkevarer ad libitum 

Alt dette for kun kr. 125,00 

Emil spiller under middagen og byder op til dans. 
Billetter kan købes i Den Blå Café, Koltgården den 2., 9. og 

16. september 2014 
fra kl. 12.00 – kl. 13.30 efter først til mølle princip 

 
   Med venlig hilsen 
   Lions Festudvalg og Tirsdagsåben/Brugerrådet. 
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Dåghøjskole 2014 

 

Husk 
Slå kryds i kalenderen 
 
DAGHØJSKOLE DAGE.  
8. – 9. og 10. oktober 2014 
 
TILMELDING 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 
 

Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager 

                               

Vi er i fuld gang med at planlægge årets juletræsfest 
søndag den 14. december 2014, så glæd jer børn og 
barnlige sjæle, det bliver en forrygende eftermiddag. 

Nærmere oplysninger i næste nr. af ”Koltnyt”. 
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Kl.  
12.08 Banko 13.30 

14.08 Gudstjeneste 13.45 
19.08 Musik Erik Sletting 13.30 

30.08 Markedsdag 10.00 – 14.00 

02.09 Festugebanko 13.30 

04-09 EDB Informationsmøde 13.30 
04.09 Gudstjeneste 13.45 

09.09 Aarhus Symfoniorkester 13.30 

15.09 Skosalg ved Skojan 10.00 – 11.30  

16.09 Tøjsalg v/Tøjlars 10.00 – 14.00 
23.09 Lysbilleder Pilgrimstur 13.30 

27.09 Lions høstfest 12.30 – 17.00   

30.09 TV mand Per Hansen 13.30 

02.10 Gudstjeneste 13.45 
07.10 Banko 13.30 

8-9-10/10 Daghøjskole 09.00 – 15.30 

13.10 Vaccinationsdag 10.00 – 12.00 

14.10 Løvfaldstur 13.00 – 17.00 
21.10 Film Tarok 13.30 – 15.45 

26.10 Koltgård. Venner Helge Engelbrecht 14.00 

28.10 Mosters Drenge 13.30 

04.11 Mortens banko 13.30 
06.11 Gudstjeneste 13.45 

11.11 Lars Svendsen Strøgets formand 13.30 

18.11 Helle og Leif fra Odder synger 13.30 

21.11 Koltgårdens Venner Fællesspisning   17.00 
25.11 Dorthe Johansen synger julesange 13.30 

30.11 Julemarked 10.00 – 14.00 

02.12. Jule banko 13.30 

04.12 Gudstjeneste 13.45 
06.12 Koltgårdens Venner Julebanko 13.30 

09.12 Julefrokost 12.30 – ? 

14.12 Juletræsfest 14.00 – 17.00 
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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, Knud Nielsen tlf. 86 28 43 33 
Kunst og Kultur, Koltgården tlf. 86 95 04 79 
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.


