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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. februar 2015  

sendes på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 1 – 3. årg. udkommer i februar 2015 

 

 

Netcaféen og datastuen på Koltgården 
 

Du kan altid bruge netcaféen,  
den er til fri afbenyttelse i centrets 
åbningstid. 
 
Har du brug for hjælp til kurser eller 
andet så kontakt 
Kirsten Hedegaard 
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Brugerrådet 

Efteråret er over os og julen nærmer sig hastigt, så der er 
gang i de indendørs aktiviteter. Her kan Koltgården tilbyde 
mange ting. De kan ses på vores nye infoskærm, som 
hænger i forhallen. Da det er et nyt tiltag er vi meget åbne for 
input, så er der noget i mangler, så sig endelig til.  

Denne gang er Koltnyt ved at springe alle rammer, vi har fået 
så mange indlæg, at det har været et puslespil at få det til at 
gå op, men vi håber det er lykkedes for os, og får vi mere end 
vi kan bringe, kommer det med i næste nummer. 

Hvis du gerne vil have Koltnyt tilsendt på e-mail, så send os 
din e-mail adresse.  

Brugerrådet/tirsdagsåben har haft travlt her i efteråret, alene 
til bankospil dukker der mere end 100 borgere op, det er rigtig 
dejligt, men er også et stort arbejde. Lions festen var vi også 
involveret i med over 100 spisende gæster. Oprydningsdagen 
på Koltgården hvor vi fik smidt ud og gemt, var der også 
mange der deltog i. Tirsdagsåbens program for 2015 er også 
ved at være på plads. En stor tak til tirsdagsåben for jeres 
store engagement. 

Busindsamlingen er også ved at komme på skinner. Kolt 
Genbrug har doneret kr. 10.000 til indsamlingen. Stor tak til 
dem. Vi har lavet et barometer, hvor alle kan følge hvor langt 
vi er nået – der er lang vej endnu. Men alle bidrag er 
velkomne enten ved bogsalg eller i Mælkejungen. Man kan 
også indsætte et beløb på vores bankkonto i Jutlander bank 
”Busseriet” reg. 8140 konto nr.207 202 4845  

Tak til alle, der støtter op om vores arrangementer og en stor 
tak til Brugerrådet og Inga Klode for et rigtig godt samarbejde.  
 
Kirsten Hedegaard 

Brugerrådsformand                           
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Koltgårdens Venner 

”Neighbours” - ”Naboerne” besøgte Koltgården 

Det var ikke lokalcenter Koltgårdens naboer som var på 
besøg søndag 26. oktober, men ”Naboerne” i form af Helge 
Engelbrecht og Tommy Rasmussen fra Ansager, som også 
er kendte fra tv-udsendelserne Sommersang i Mariehaven, 
samt fra tidligere deltagelse i det danske melodi grand prix, 
som Helge Engelbrechts ”En lille melodi” vandt i 1987 med 
Anne Cathrine Herdorf. 

Den var dog ikke på repertoiret, men det var til gengæld 
flere håndfulde smukke sange under temaet ”sange til livet”. 
Grand Prix melodien Alt mellem himmel og jord, 
titelmelodien fra Sommersang i Mariehaven, ”Sangen til 
livet”, ”Messe for mænd” og ”Som om det var i går” og 
mange flere, hvor publikum fik rig lejlighed til at synge med, 
samt deltage i diverse både lodrette og vandrette ”bølger”, 
og det hele sluttede med fællessangen ”Jeg ved en 
lærkerede”, som sidste ekstranummer, efter Naboerne 
havde fået fortjent stående bifald fra salen. 

De to dygtige vestjyders program var krydret med mange 
gode historier især fra Helge Engelbrechts fortid, men også 
med godmodige drillerier til ”naboen” og spillekammeraten 
Tommy Rasmussen, de to musikere har spillet sammen i 
ca. 15 år.  

Så de mere end 100 fremmødte fik en dejlig oplevelse, hvor 
det var støtteforeningen Koltgårdens Venner, der stod for 
arrangementet, hvor der også var tid til kaffe og lagkage 
mellem duoens to sæt. 

Per Dyrholm 

Vil man læse mere om Mariehaven og Mariefestivalen, så 
se: http://www.musikgalleriet.dk/ http://www.mariefestival.dk/ 

http://www.musikgalleriet.dk/
http://www.mariefestival.dk/
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Fællesrå det 

Borgermøde om det kommende lærings- og 
medborgercenter på Bavnehøjskolen.  

 

Den 29. september 2014 blev der afholdt borgermøde på 
Kombiblioteket i Kolt. Der var et pænt fremmøde på ca. 50 
personer. 

Medarbejdere fra ”Kultur og Borgerservice” præsenterede 
ideerne bag lærings- og medborgercentret.  

Det var et spændende oplæg, der efterfulgtes af et 
fremtidsværksted. Her blev deltagerne opdelt i grupper hvor 
man diskuterede spørgsmål som: 

 Hvad er det vigtigt at tage hensyn til i indretningen af 
det nye bibliotek? 

 Hvad skal et lokalt kulturelt samlingspunkt i Kolt-
Hasselager kunne?  

 Hvilke aktiviteter ser I, at biblioteket kan danne ramme 
om?  

 Hvilken rolle synes I, at biblioteket skal spille i jeres 
lokalsamfund? 

 Hvordan kan I og andre evt. bidrage til, at det sker?  

 Hvordan ved vi, hvad hinanden laver, og hvad der sker i 
lokalområdet - hvor orienterer vi os?  
 

Der blev diskuteret livligt i alle grupper og der blev afleveret 
input til det videre arbejde. 

Det bliver spændende at se det færdige resultat. 

Klaus Jachobsen 
Formand for Fællesrådet 
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Kolt-Hasselager 
Fællesråd 

Beder-Bering vejen. 
Efter lang tid venten er VVM redegørelsen vedrørende Beder-
Bering vejen færdig. Den blev behandlet i byrådet den 8. oktober.  
Her blev den sendt i Teknisk udvalg til behandling. 

Teknisk udvalg behandlede den, den 27. oktober. I den forbindelse 
havde fællesrådene i Aarhus syd fælles foretræde for at 
understrege vigtigheden af nu endeligt at få taget beslutningen om 
at få lavet den vej og få afsat penge til at komme i gang. Vejen er 
meget vigtig for den sydlige del af kommunen. 

Der blev lyttet venligt og stillet mange spørgsmål, men der blev ikke 
afgivet nogle løfter, selvom udvalgsmedlemmerne anerkendte at 
vejen var vigtig. 

VVM undersøgelses rapporten og tilhørende kortmateriale kan 
findes på kommunens hjemmeside og det vil blive tilgængeligt på 
bibliotekerne. 

Herunder fællesrådenes indlæg til foretræde. 

24. oktober 2014 

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup 
Kolt-Hasselager Fællesråd, Mårslet Fællesråd 
Solbjerg Fællesråd, Tranbjerg Fællesråd 

 

Foretræde for Teknisk Udvalg om Bering-Beder vejen 

Efter mere end 20 års forberedelse ser vi frem til at VVM-
undersøgelsen bliver afsluttet, så linjeføringen er afklaret. Men det 
vigtigste for hele Aarhus er, at vejen bliver anlagt under 
hensyntagen til de lokale forhold. I den forbindelse er samspillet 
med den lovede helhedsplan for Mårslet vigtig. Vi undrer os også 
over, at hensynet til mennesker fylder så lidt i VVM-redegørelsen, i 
forhold til afsnit, der nærmest er en lærebog i biologi. 
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Hele Aarhus har brug for Bering-Beder vejen 

Bering-Beder vejen er den nødvendige afslutning af de tre ringe: 
Ringgaden, Ringvejen og Motorvejs ringen. Den trafikale 
begrænsning af gennemgående trafik i Midtbyen har presset trafik 
ud på Ringgaden og Ringvejen – men det er også vigtigt at 
Motorvejs ringen i sin fulde form inddrages i denne trafikafvikling, 
hvis ikke trafikken i byen skal gå helt i stå. 

I forbindelse med arbejdet med anlægsprogrammet for 2015, er 
anlæggelsen af Bering-Beder vejen angivet til at koste 460 mio. – 
men hvis man undlader at anlægge den, har Trafik og Veje i 
oktober 2012 anslået at der skal anvendes 280 mio. på udvidelse af 
Oddervej samt et uanslået beløb på de øvrige veje i området. Det 
er næsten lige så dyrt at lade være med at anlægge vejen. 

Der er behov for vejen nu! Den er en forudsætning for at man evt. 
kan begynde anlæggelsen af en ny by vest for Malling, og ikke en 
følge af at man påbegynder anlæggelsen af denne by. 

 

Aarhus Syd kan ikke klare sig med infrastruktur, beregnet for 
hestevogne 

Vi er 30.000 utilfredse borgere i Aarhus Syd, der er gode 
skatteborgere, men må færdes på veje, der blot er asfalterede 
udgaver af gamle veje, anlagt da færdslen foregik med hestevogn. 

Hovedparten af vejene er små og smalle og trafikbelastningen er 
meget større end det, de kan bære. De større veje er også præget 
af for meget trafik. 

Når VVM-undersøgelsen er vel overstået, må de nødvendige 
ekspropriationer foretages hurtigst muligt med de allerede afsatte 
midler – og I må snarest muligt være jeres politiske ansvar bevidst, 
og finde de resterende penge til anlæggelsen af vejen. 

 

NB  
”Koltnyt” kan læses på Fællesrådets hjemmeside 
www.kolthasselager.dk 
  

http://www.kolthasselager.dk/
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Dåghøjskolen 2014 

Planlægningsgruppen havde igen i år fundet nogle fine 
foredragsholdere frem. Nogle fremragende og andre ikke så 
i øjnefaldende. Men her er lidt om, hvad vi oplevede. 
 
Fhv. kammertjener* A. A. Andersen fortalte om småt og 
stort fra sine mange år i kongehuset. Først som 
kammertjener for Kong Frederik den IX og efterfølgende for 
Prins Henrik. Der var bestemt mange ting man kunne 
berette om, men jeg faldt for denne, der er lidt anderledes 
end, hvad man ellers hører. 
Kongeskibet Dannebrog, ja, dem har der været en del af. 
Det ældste man kender til var fra 1700 tallet. For øvrigt har 
Fregatten Jylland også været anvendt som kongeskib. 
Forgængeren for det nuværende var en hjuldamper med 
navnet Dannebrog, der var kongeskib fra 1879 til 1931. Det 
nuværende kongeskib Dannebrog er bygget på 
orlogsværftet i 1931 og er 78,3 m langt, en brede på 10,42 
m og en dybgang på 3,62 m. 
Andersen holdt et meget underholdende foredrag og fik stort 
bifald for sin indsats. 

 
*Kammertjener/Livrist er en person som er personlig 
tjener for en fornem person, og som bl.a. tager sig af 
dennes garderobe. (Kong Frederik den IX og senere 
Prins Henrik.)  

  
Det er en stor opgave at være ”MOR” fortalte Ruth Brik 
Christensen, der har været leder af KFUMs soldaterhjem. 
Hun har været i Irak, Afghanistan og senest i Libanon. Hun 
har soldaternes problemer tæt inde på livet og er som sådan 
den der lytter til soldaterne både som soldat og som 
menneske og prøver på at hjælpe dem i deres behov.  
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Soldaterhjemmet er et fristed i den militære hverdag, hvor 
der laves oceaner af kaffe med kage til. Sponsoreret af flere 
danske kageproducenter. Det er ikke nemt at skulle skrive 
om en person, de er så engageret i job som MOR for de 
udsendte soldater. Men hun er en spændende person og 
fremragende foredragsholder. På bastionen ud mod 
ørkenen, der, hvor der ikke findes noget grønt, ingen træer, 
kun sand, sten og en sol der stråler fra morgen til aften står 
der en flagmast for hvert land der deltager i krigen. Jeg talte 
dem ikke, men som regel står de på halv stang. Det 
fortæller noget om de barske vilkår man er derude under. 
 
Det var første dag og nu videre til torsdagens program. 
  
Dagens første var ”Sogne- og sygehuspræst” Annette 
Hedensted, der mente ” Livet er ikke det værste man har” 
og det må man sige ja til; men det kan fortælles på mange 
måder og det blev det. Det blev til mange underfundige 
fortællinger, som f.eks. denne. Jeg skærer altid enderne af 
hamburgerryggen og hvorfor gør du det, blev der spurgt? 
Fordi det gjorde min mor altid. Jeg vil spørge hende og det 
gjorde jeg. Min mor sagde det gjorde hendes mor også, så 
min mormor spurgte jeg. Det gjorde jeg og svaret var: fordi 
gryden var for lille!  
Der var historien fra hospice om hvordan nogle fik det bedre 
og livede op. De blev sendt hjem. De kan jo altid komme 
igen, hvis de fik det dårligt igen. Lidt senere i foredraget 
sagde hun endvidere, at mænd er skruet anderledes 
sammen end kvinder. Mænd bygger livet på fornuft, er 
mange gange rastløse og synes hele tiden at være på vej; 
men i den sidste ende bestemmer man selv om man vil 
være alene. Konklusionen er at: ”Livet er besværligt.” Det 
var et foredrag som vækker til eftertanke. Stor tak til Annette 
Hedensted for at ruske op i mændene. 
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Eftermiddagsprogrammet onsdag var med Peter Herning 
Thomsen, der præsenterede sig med ”Udlængsel og 
hjemve.” Han spillede både på guitar og mundharmonika og 
hans udgangspunkt var Ole, ham som drog ud verden. Han 
brugte en del sange, som alle kender f.eks. Mads Doss, Ole 
sad på en knold, Imellem Esbjerg og Fanø og fortsatte ud i 
verden. Vi kom også en tur til Irland, og oven i alle de sange 
man kender, var det nok at gå for langt. Nogle af melodierne 
er kendt, men en del deltagere kan ikke et ord engelsk. Det 
var faktisk en skam for musikalsk set var det et godt 
program. 
  
Fredag er så sidste dag i ”Højskoledagene”. Flemming Både 
skulle have præsenteret et program sammen med sin 
datter. ”En guided tur i sangskatten” men den måtte udgå 
fordi datteren var på kursus, hun havde lige fået et nyt job. 
Så det blev i stedet en musisk fortælling om John Mogensen 
og hans liv. Det blev en oplevelse. John Mogensen havde 
musikalsk set alt det, der skulle til for at blive en stor 
kunstner. På sin vis blev han det alligevel. Han blev folkeeje 
i kraft af de mange iørefaldende melodier og tekster. Vi 
husker: Nina, kære Nina, Dybbøl maler helt …, Så længe 
jeg lever og mange flere. I Flemming Bådes sanghefte var 
der 10 sange – vi nåede at synge de ni. Flemming Både 
fortalte også John Mogensens medvirken i ”Four Jacks” 
sammen med Bent Werther. Det var på en måde en dejlig 
gang sang og musik, men alligevel med lidt vemod. Hvad 
kunne John Mogensen ikke være blevet til, hvis? 
                                                                                                                                                          
John Tomkiewicz   
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Kirkegruppen på Koltgaarden blev oprettet for ca. 27 år 

siden. Den blev oprettet af 2 ansatte Dorthe og Jytte. Siden 
er det Anne Marie Wollesen og Inger der står for det, to 
gode chauffører. 

Vi er så 7 damer der i vores blå bus kører ud og ser på 
kirker ca. 12 gange i årets løb. Jeg er selv ny i gruppen. 

Jeg er meget overrasket over hvor mange smukke kirker vi 
har, især de små landsbykirker har betaget mig meget og 
hvor forskellige de er. I hver kirke får vi en beskrivelse af 
kirkens historie, hvis ikke der har været personale i kirken til 
at fortælle har Anne Marie oplysninger med, så hun kan 
fortælle os om kirken. Ja vi får også tid til en kop kaffe og de 
berømte københavnerbirkes, som 2 af damerne har med. 
Det er nogle dejlige og interessante ture. 

Rita Hansen 

 

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 
Torsdag den 4. december kl. 13.45 – 15.30 
fredag den 19. december  kl. 13:45 – 15.30 
hvor der efter gudstjenesten serveres gløgg  
og æbleskiver 
Torsdag den 8. januar kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 5. februar  kl. 13.45 – 15.30 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkomne 
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Tirsdagsåben kl.13.30 – 15.30 

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 22) 
  
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. 
  Pris kr. 125,00. 
 
14.12.2014 JULETRÆSFEST Fra kl. 14.00 til kl. 17.00 

  Alle er velkommen. Se side 23 
 Pris kr. 30,00 for voksne og  
 Børn u/ 15 år kr. 20,00. 

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

Glædelig jul og godt nytår 

2015 

06.01.2015 BANKO 

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

13.01.2015 NYTÅRSKUR 

 Underholdning med Anders og Henriette 
 som med sang og musik tager os med til 

Tyrol m.m. Der serveres et lille glas vin, chips, 
kaffe og Kage. Pris kr. 50,00. 

 
14.01.2015 Suppeaften. kl. 18.00  se side 24 

 
20.01.2015 Med tog rundt i Bulgarien.  

Rejseforedrag v/Ole Christiansen. Vi skal bl.a. 
på besøg ved Sortehavssøen, til en gammel 
kulturby, besøg i hovedstaden Sofia + meget 
mere. Pris for kaffe m/brød kr. 20.00. 

 
27.01.2015 Levende ord og livlig sang  

v/Jørn Grøn, tidl. forstander på Vestbirk 
Højskole. I snart 25 år har han stået for ”Syng i 
det blå” i Musikhuset i Aarhus. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
 
03.02.2015 BANKO  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 

 
10.02.2015 ”Skal du spytte, så spyt på gulvet …….. 

 v. Foredragsholder Lisbeth Weitemeyer. 
Mød en munter kone, der er klædt i sin søde 
tjenestedragt. Hun vil fortælle om maden m.m., 
som blev tilberedt gennem  500 år i hytte og på 
slotte + meget mere. 

 Pris for kaffe med brød kr. 20,00 
 
17.02.2015 FASTELAVNSFEST 

Opslag kommer senere. 
Billetsalg den 3/2 og 10/2 – 2015.   

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.helsingborgskarate.com/wp-content/uploads/2012/02/Fastelavn.jpg&imgrefurl=http://www.skaderforsamlingshus.dk/Skader/Arrangementer.html&h=480&w=311&tbnid=xKXOj_MymmFieM:&zoom=1&docid=c548OGEfhKqrEM&ei=3ZtcVKK7FMjAPJekgagM&tbm=isch&ved=0CDkQMygKMAo&iact=rc&uact=3&dur=954&page=1&start=0&ndsp=28
http://nkbooking.dk/nonsec/npix/kunstner/anders-Hald.jpg
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Nyt frå frivilligområ det  

Lokalcenter Koltgården er til for alle. 
 
På Lokalcenter Koltgården kan vi være stolte af at have 100 
frivillige hjælpere, der er aktive i mange - og vidt forskellige 
sammenhæng.  
Der er spot på frivillighed, og medierne udforsker forholdet 
mellem frivillighed og lønnet arbejde i mange forskellige 
sammengæng.  
Frivillighed må aldrig blive en erstatning for lønnede, men er et 
selvstændigt, kærkomment og uundværligt supplement til 
lønnet arbejde.  
Når jeg bliver stillet spørgsmålet, om det virkelig kan være 
rigtigt, at frivillige skal ind over så mange forskellige områder, er 
mit svar, at det afgør de frivillige selv! Hvis borgere har lyst og 
kan se mening i at gå ind i det frivillige virke, skal alle være 
velkommen.  
Antallet af frivillige fortæller dog ikke det grundlæggende i 
frivillighed.  
Indholdet betyder meget mere, og er afgørende i forhold til om 
frivillige føler sig tilpas i det frivillige virke. Frivillige skal kunne 
se mening i det, de laver for at være frivillig, ligesom det skal 
give mening for dem, der er modtagere. 
 
Når jeg taler med frivillige, er nogle af anledningerne til at blive 
frivillige, at man oplever: 
- at kunne gøre en forskel 
- at kunne gøre noget for andre og sig selv 
- at være med i et fællesskab.  
Fællesskaber er der mange af i det frivillige virke, lige fra det 
kammeratlige fællesskab, til arbejdsfællesskabet om den sag, 
man mødes om. Men der er også et professionel fællesskab, 
hvor frivillige byder ind med deres kompetencer i et tæt samspil 
med medarbejdere, og samtidig kan tilegne sig nye 
kompetencer. 
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Nyt frå frivilligområ det 

Siden 2010 har jeg oplevet flere og flere frivillige, der ønsker at 
bidrage konkret med deres kompetencer og er med til at 
understøtte andre borgere i deres hverdagsliv eller bidrager til 
lokalcenteret med deres evner.  
På cafeområdet oplever vi flere og flere frivillige, der tager 
ansvar for, at vi kan holde cafeen kørende både til hverdag, 
weekend og fest under kyndig vejledning af cafemedarbejder 
Bente.  
Den nye Infoskærm i lokalcenterets Foyer er et godt eksempel 
på, hvordan en frivillig hjælper tilbyder sin ekspertise og hjælper 
med at få et fint diasshow på skærmen. 
 
Vi taler om Besjæling i lokalcenteret, hvilket betyder, at vi gerne 
vil udvikle lokalcentrets gode ånd, så det rækker ud til alle 
borgere i lokalområdet både børn, unge og voksne. Det hjælper 
alle frivillige med til at udfolde både i omtalen af Koltgården og i 
den stemning, de lægger ind i lokalcenteret, når de er her. 
Lokalcentret er åbent for alle og jo mere liv jo bedre.  
Brugerrådet trækker et stort læs i forhold til besjæling og skaber 
ligesom Koltgårdens Venner på bedste vis mange fine 
arrangementer og initiativer, som gør lokalcenteret levende og 
aktiv. Men uden de mange frivillige, ville hverken Brugerråd, 
Koltgårdens Venner og de mange traditioner og aktiviteter i 
huset eksisterer. 
 
Frivillighed er kommet for at blive og lokalcenter Koltgården 
lever i bedste velgående sammen med de frivilliges kræfter.  

Derfor er det mit ønske at alle - I kære Læsere/borgere i 
Kolt/Hasselager og omegn - vil komme på besøg og opleve, at 
her er plads til alle uanset alder. 

På gensyn og Glædelig jul og godt nytår 

Venlig hilsen Inga Klode frivilligkoordinator 
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Nyt om Koltgå rden 

Lokaleforhold på Lokalcenter Koltgården 

Efter at Dagcenter for udeboende borgere nu har fungeret i ca. 1½ 
år har der været en del omrokeringer på Koltgården mht. 
lokaleforhold. 

SALONEN 

Det gamle aktivitetslokale ved siden af festsalen er nu omdøbt til 
SALONEN og åben for alle borgere efter forudgående booking 

GENNEMGANG TIL CAFE  

Gennemgang til cafeen, når festsalen øverste del er i brug, er 
gennem SALONEN.  

Vi har fortsat udfordringer i forhold til at skabe gennemgange, der 
både tager hensyn til brugere af Lokalcentret og personalets 
arbejdsforhold. 

Derfor er passagerne gennem hjemmeplejens vagtstue til 
SALONEN og passagen fra Blomstertorvet gennem Dagligstuen 
stadig en flaskehals.  

Men begge passager er åbne og tilgængelige.  

Dog forudsætter især passagen gennem dagligstuen, at den 
foregår så tyst som mulig med mindst mulig forstyrrelse. 

TOILETFORHOLD 

Endelig er der et arbejdsmiljøforhold der stiller krav om at alle 
medarbejdere skal have adgang til et personaletoilet, derfor ser vi 
os nødsaget til at inddrage det ene toilet beliggende ved 
garderoben til personaletoilet. Valget stod mellem toilet ved 
værksted og det ene toilet ved garderoben og med denne løsning 
er der toiletadgang fra begge ender af festsalen. 

Lokalcenter Bus og antal sæder i brug 
 
Fremadrettet vil bussen alene kunne have een kørestol med, og der 
vil permanent være taget en stol ud af bussen. Dvs. at der er 8 
passagersæder. 
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Stådig muligt åt få  hjælp til Digitål post  

Hvis du møder borgere, som ikke længere modtager post fra 
det offentlige, så er der stadig hjælp at hente 

Fra lørdag d. 1. november får alle borgere automatisk tilsendt breve 
fra det offentlige til deres digitale postkasse på borger.dk. Det er der 
sandsynligvis stadig en del ældre borgere, som ikke er 
opmærksomme på – og som derfor ikke ved, hvor deres breve 
bliver af. Hvis ikke man har tilmeldt sig, får man ikke automatisk en 
besked (sms eller mail) om at der er post.  

Statistikken fra Digitaliseringsstyrelsen i uge 43 siger, at det drejer 
sig om ca. 5500 personer i aldersgruppen 65+, som ikke har 
reageret i forhold til Digital Post, dvs. som ikke er blevet fritaget 
eller hvor en pårørende har fået en læseadgang. Så selv om det 
går rigtig godt med tilmeldingen til Digital Post i 65+-målgruppen, er 
der stadig en restgruppe, som risikerer at misse deres post efter 1. 
november. Denne gruppe består formentlig af ældre, som ikke har 
en stor kontaktflade, og som ikke reagerer på skriftlige 
henvendelser og kampagner om Digital Post.  

Hvad enten disse borgere skal have NemID og Digital Post eller en 
fritagelse, så de fortsat modtager posten i papir, er der mulighed for 
at få hjælp.  

Så hvis I møder borgere, der undrer sig over, hvor deres post bliver 
af, kan I henvise borgeren til både Borgerservice/lokalbibliotekerne 
samt IT-hjemmehjælperne, som kan hjælpe folk i deres eget hjem. 
Se kontaktoplysninger herunder eller på postkort, som også er 
fordelt på lokalcentrene.  

De borgere, der har fået oprettet en Digital Postkasse, skal 
selvfølgelig huske at tjekke den. Man kan få tilsendt en almindelig 
e-mail eller en sms, når der er Digital Post fra det offentlige. 

Borgerservice: 89 40 22 22 Den Digitale Hotline: 70 20 00 00 

Kontakt IT-hjemmehjælperen, som i område Syd har tlf.41 85 94 95 

 

http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Aktuelt/Digitalisering/NemID-til-aeldre/IT-hjemmehjaelpere.aspx


Side 18 
Koltnyt nr. 4/ 2014 

Søde sommerminder.  

I dagene 24.8. - 29.8. 2014 var 34 seniorer - hovedsageligt 
fra Kolt - på en vidunderlig tur til vinbyen Altenahr i det 
nordlige Tyskland. Turen var arrangeret af Gislev Rejser og 
Anna Marie Wollesen.      
  
Vi blev hentet på p-pladsen ved Koltgården og begav os 
straks afsted til Tyskland. Efter et par ophold var vi fremme 
ved vores bestemmelsessted Hotel Lang i Altenahr. Her 
stod den dansktalende vært Rudi og hans stab klar til at 
tage imod os og slæbe vore kufferter op på værelserne. Vi 
var fordelt i 2 huse med flere etager. Al forplejning foregik 
på moderhotellet. Altenahr ligger smukt i hjertet af Ahrdalen 
- lidt syd for Køln og Bonn. Ahrfloden løb igennem byen, der 
er omkranset af bjerge. Vi besøgte Køln med dens 
imponerende domkirke, som vi betragtede indefra, var på 
besøg i regeringsbunkeren i Ahrweiler. Bunkeren skulle 
bruges i tilfælde af atomangreb på Tyskland og bygget i 
Adenauers tid. Det var imponerende, der var tænkt på alt. 
Heldigvis kom den dog ikke i brug. Vi besøgte også vinbyen 
Mayschoss med Tysklands ældste andelsejede vinkælder. 
Det var en speciel oplevelse. En tidl. medarbejde viste os 
rundt i vinkælderen for til sidst at få os placeret ved et par 
lange borde, hvor vi fik rigelig af smagsprøver på vin fra 
fade. Stemningen blev lidt løftet, for vi følte os godt tilpas, 
hvilket resulterede i, at vi istemte lystige viser og sluttede af 
med den tyske nationalmelodi ( så godt som vi nu kunne ). 
Dette fik medarbejdere til at blive bevæget, for som han 
sagde "jeg fornemmer, I er en stor familie og kan lide 
hinanden. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før". 
Vi var naturligvis også ude at sejle på Mosel, hvor vi 
besøgte Beilstein og Cochem. Det er altid så smukt at sejle 
på Mosel, se de smukke vinbjerge med røde druer og gamle 
borge. Vejret var fint, så vi sad på soldækket.  
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Jeg må lige nævne, at der hver aften var musik og dans, 
lige netop i det lokale, vi spiste i. Det fik selvfølgelig nogle af 
os ud på dansegulvet, hvor vi bl.a. dansede i rundkreds med 
gæster fra Holland. 
Turen bød jo også på vores traditionelle bankospil med fine 
præmier. 
Til slut vil jeg lige fortælle, at vi hver især modtog en flaske 
vin af værten Rudi som afslutning på vores dejlige ophold 
hos ham og hans stab. 
  
Ak ja, det var sidste år Anna Marie arrangerede en rejse til 
os her i Kolt. Anna Marie ønsker at slutte efter 23 års flot 
arbejde. Vi er rigtig mange, der er Anna Marie taknemmlig 
for hendes engagement og vil hermed gerne sige hende 
tusinde tak.  
En epoke er slut - men en ny opstår. Undertegnede "arver" 
Anna Maries job, og jeg er allerede i fuld gang med Gislev 
rejser, og håber snart på at kunne præsentere en ny og 
spændende busrejse i august 2015. 
  
Ruth Iversen     

 
Bus Indsamling 

 
Da vores blå bus er ved at være gammel 
og udtjent, vil vi gerne samle ind til en ny 
bus. Den koster mange penge, men giver 
mange glæder til de ældre, der ikke selv  
kan fragte sig omkring. 
Vi har nogle dejlige frivillige chauffører som hver uge  
stiller sig til rådighed og kører ud i det blå eller til et 
indkøbscenter 
Støt indsamlingen med et beløb stort eller lille, som kan 
indsættes i  
Jutlander bank -  reg. 8140 konto nr. 207 202 4845.  
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Lions Kolt/Hasselager 

 

Efter uddeling af mere end 2 millioner kr. til godgørende 
formål, kan Lions Club Kolt Hasselager den 8. 
November 2014 holde 25 års jubilæum. 

For at takke for den flotte opbakning som byens borgere , 
gennem årerne har givet klubben, markeres Jubilæet ved at 
klubben uddeler gratis pølser, øl og vand  på Butikstorvet i 
Kolt , lørdag den 8. november 2014 i tidsrummet 11 – 14. 

I forbindelse med jubilæet udtaler klubbens nuværende 
præsident Verner Stensgaard ” Da en flok driftige mænd i 
Kolt/Hasselager for 25 år siden startede klubben, havde vi 
kun en begrænset idé om hvad Lionsarbejdet egentligt gik 
ud på.”  Nu – 25 år senere kan vi se, at vi, med vores 
indsats i den verdensomspændende organisation, er med til 
at gøre en forskel såvel lokalt som globalt”. Vi har i årernes 
løb gennem den årlige gaveregn uddelt mange, både store 
og små donationer til såvel unge som gamle i lokalområdet, 
samtidig med at vi gennem årene har sendt utallige unge 
mennesker af sted på det, som ofte har vist sig, at være 
deres livs rejse, hvor de via vores Youth Exchange Student 
koncept har boet privat hos en familie i udlandet, for derefter 
at være i en fælles lejr sammen med andre unge mennesker 
fra hele verden. I de senere år har vi, med aktiv medvirken 
fra en af klubbens medlemmer, været dybt involverede i 
opbygningen og udviklingen af et børnehjem i en af de 
fattigste egne i Indien. 

Klubbens medlemmer er alle mænd fra lokalområdet, som, 
på fornøjelig vis, mødes til klubaftener et par gange om 
måneden. En klubaften starter typisk med en sang, derefter 
fælles spisning hvorefter vi går over til aftenens program  
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som ofte indeholder indslag fra forskellige udvalg, som alle 
har til formål at indsamle beløb, som så, ubeskåret 
anvendes til støtte lokalt eller globalt.  

”For øjeblikket er vi 22 medlemmer, men der er altid plads til 
flere” lyder det fra klubben. Vi har jo mange aktiviteter i 
gang. F.eks er vi for øjeblikket i gang med at forberede det 
årlige bankospil hvor vi forventer omkring 500 gæster. Vi har 
netop opgjort resultatet efter  Skt. Hans festen på 
Bavnebakken hvor 300 – 400 borgere mødte op, og er så 
småt ved at gøre klar til Århus Kræmmermarked som vi 
arrangerer sammen med 6 andre af byens Lionsklubber. 
Alle aktiviteterne gennemføres for at indsamle penge til 
senere uddeling.  

Venlig hilsen 
Lionsklub Kolt/Hasselager 
Lars Nielsen 
  

Kommende arrangementer Koltgaardens Venner: 

Fredag den 21. november:  
Fællesspisning for beboerne på Koltgaarden. 
 
Lørdag den 6. december kl. 13.30  
Julebanko 15 spil +  
2 ekstraspil om kr. 500,00. 
Alle er velkommen. 
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Fælles Julebuffet 
i den ”Blå Cafe” 
Lokalcenter Koltgården 
 

 

Kære alle 
Torsdag d. 27.11 2014 kl.12.00  

laver vi fælles Julebuffet, som en slags fælles julefrokost,  
hvor man kan tilmelde sig som gruppe - eller enkelt person.  

Prisen er 70,00 kr. inkl. Kaffe 
Drikkevarer købes i cafeen 

Tilmelding senest d.14.11.2014 
til  

Bente Jul Mikkelsen tlf. 87 13 29 77 
Eller mail: bjmi@aarhus.dk 

 
Venlig hilsen Bente  

Cafemedarbejder i den ”Blå Cafe”.  

 
 

Julemarked d. 30. november  
på Koltgården fra. 10.00 til 14.00 

 
Igen i år afholder foreningen Kunst og Kultur  
i samarbejde med brugerrådet det traditionsrige julemarked. 
Der vil blive rig mulighed for at gøre nogle gode juleindkøb, 
vi har igen i år haft fin opbakning fra stadeholderne.  Der vil 
også blive mulighed for at deltage i amerikansk lotteri og 
som vanligt kan der købes friskbagt franskbrød og lun 
leverpostej, ligesom der kan købes gløgg og æbleskiver 
samt tarteletter med fyld. Vi håber at rigtig mange vil støtte 
vores arrangement. 

God fornøjelse!  

Susanne Eske 

 

 

 

mailto:bjmi@aarhus.dk
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Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager 
  
Alle, store som små, indbydes til en gammeldags traditionel 
juletræsfest søndag den 14. december fra kl. 14.00 – kl. 
17.00. Kom og syng med på de gamle julesange, dans om 
juletræet, leg med hele den store nissefamilie og spis 
pebernødder. 

I Den Blå Cafe kan man købe gløgg og æbleskiver. 
Så kære børn, tag far og mor, bedstemor og bedstefar, 

oldemor og oldefar med til en hyggelig eftermiddag.  
Alle børn fra 0 – 15 år vil få en godtepose med hjem. 

Pris Voksne kr. 30,00 pr. person, Børn kr. 20,00 
Tilmelding til nedenstående senest den 6. december 2014 

Brugerrådet Koltgården 

 
Kirsten Hedegaard, tlf. 86 28 46 52,2440 9352 
e-mail kirstenhedegaard@post.tele.dk  

 
Sponsoreret af Hasselager Borgerforening, 
Lions Kolt Hasselager, Kolt Hasselager Fællesråd,  

Super-Brugsen Kolt.  

 
 

Vi er en gruppe damer som syr Patchwork. En 
gruppe mødes hver anden mandag 
eftermiddag i ulige uger i vinterhalvåret og en 
anden gruppe den sidste mandag aften i 
måneden.  

Vi syr, snakker og drikker kaffe og har det rigtig hyggeligt med 
hinanden. Der bliver fremstillet mange flotte ting og i april 
måned er vi så heldige at være opfordret til at lave en udstilling 
i huset. Det glæder vi os meget til.  Det er godt at have noget 
at arbejde frem imod. Vi er Koltgården meget tak skyldig at vi 
må bruge lokalerne, vi føler os godt tilpas på stedet. Tusind tak 
for det.   Aase Pedersen. 
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En journålistelev Hjålte Håld Jensen’s 
oplevelse åf en højskoledåg på  Koltgå rden 

 

På Koltgården er livsglæden i top. Her mødes pensionister 
og efterlønnere til arrangementer og fester. Venskaber 
dannes og udvikles med udgangspunkt i at hjælpe 
hinanden. 

Der er fuldstændigt fyldt op i salen i Lokalcenter Koltgården. 
Udsigten fra indgangen er et hav af grå hårtoppe og levende 
smil. Duften af kaffe spreder sig i lokalet. En række rollatorer 
står parkeret langs væggen. Lokalcenteret er forvandlet til en 
daghøjskole. Det er første dag, og der er foredrag om en time. 
Grethe Poulsen byder velkommen til morgenkaffe, hvorefter 
hun introducerer dagens program og foredragsholder. 

Hun arrangerer dagshøjskolen sammen med fem andre, men at 
hun egentlig lige skulle ende her, var et tilfælde. 

”I 2002 gik jeg på efterløn, og der var en, der spurgte, om jeg 
ville være med i daghøjskolen. Det vidste jeg ikke rigtigt, men 
det endte med, at jeg kom med.” 
Det er dog ikke noget, hun på nogen måde har fortrudt. 
Fællesskabet er uvurderligt, og som tilflytter sætter hun pris på 
muligheden for at lære nye mennesker at kende. 
”Min mand og jeg har ikke boet herude, mens vi havde børn, 
der gik i skole. Det skal man næsten gøre, for at lære folk at 
kende. Jeg havde aldrig lært Ketty at kende, hvis ikke jeg blev 
frivillig heroppe” 

Fællesskabet styrkes af arrangementer 

Der er nærmest ingen grænser for, hvilke arrangementer man 
kan deltage i på Koltgården, og entusiasmen kan ikke bremses, 
når de opremses i flæng: Foredrag, Linedance, krolf, musik, 
knipleri og så videre. 
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”Der er absolut aldrig kedeligt her,” siger Lis Thomassen. Den 
livsbekræftende holdning, at der ikke er nogen grund til at kede 
sig og synke hen, gennemsyrer salen, hvor der før foredraget 
bliver sunget fællessang og linjen, ’jeg vil ånde luften af fulde 
drag,‘ kommer fra de lidt rustne, men energiske stemmer. 

Møder nye venner på Koltgården 
Under foredraget bliver der lyttet 
og grint af sjove anekdoter. 
Nogle sidder og strikker, mens 
de skiftevis kigger ned på 
strikketøjet og op gennem deres 
briller på foredragsholder Hr. 
Andersen, som fortæller om sin 
tid på skibet Dannebrog. Enkelte 
lukker et halvt øje en gang 

imellem, men det er også det sociale, der er i højsædet. 
”Jeg har fundet nye venner og lært mange nye mennesker at 
kende her,” siger Lis, som mener, at det er vigtigt at holde sig 
opdateret og søge ny viden. 
Det er specielt vigtigt at snakke med mennesker og få indblik i, 
at der er andre, som er svagere end hende selv, og at hun kan 
gøre noget for at hjælpe dem. 
”Du skal ikke sidde og ynke af dig selv. Ellers går man helt i stå 
både på den ene og den anden måde” 

På Koltgården er der ikke nogen, som synker hen, og efter 
foredraget foregår spisningen da også på bedste 
højskolemaner. Alle stiller sig i kø med deres farvede 
madbilletter for at få serveret af det smilende frivillige 
køkkenteam. Under maden fordøjer forsamlingen foredraget. 
Nogle synes, at det var rigtig spændende, mens andre er 
imponerede over, at han kunne snakke uafbrudt i over en time 
– og så i hans alder. Men vigtigst af alt snakkes og hygges der, 
og nye venskaber opstår i hjertevarmen i Kolt. 
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Arrangementsoversigt: 

 

Dato Tekst Kl.  
18-11 Helle og Leif synger 13.30 
25-11 Dorthe Johansen Synger julesange 13.30 

27-11 Den Blå Cafe Julefrokost 12.00 

30-11. Julemarked 10.00-14.00 

02-12 Banko 13.30 
04-12 Gudstjeneste 13.45 

06-12 Banko 13.30 

09-12 Julefrokost  12.30 

14-12 Juletræsfest 14.00-17.00 
19-12 Gudstjeneste 13.45 

   
2015   

06-01 Banko 13.30 
08-01 Gudstjeneste 13.45 

13-01 Nytårskur m/vin og kaffe 13.30 

14-01 Suppeaften 18.00 

20-01 Bulgarien rundt med tog 13.30 
27-01 Jørn Grøn Forstander Vestbirk 13.30 

03-02 Banko 13.30 

05-02 Gudstjeneste 13.45 

10-02 Foredrag Lisbeth Weitemeyer 13.30 
17-02 Fastelavnsfest 12.00 

 

 

Tak  - tak - tak 

En stor tak til Kolt Genbrug der har  

doneret kr. 2.000,oo til udgivelse af Koltnyt.  
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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 
Demenskoordinator Lone Ø. Kristensen tlf. 51 71 54 28 
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, 
Koltgårdens Venner og Kolt Genbrug 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.


