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Redaktionen: 

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

Kirsten Vork Nielsen 
e-mail: kirstenvorknielsen@gmail.com 
 
Inge Pedersen 
e-mail: ingeblak@mail.dk 
 
 

Deadline for indlæg til næste nr. er 5. maj 2015  

sendes på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 2 – 3. årg. udkommer i maj 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 

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

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:kirstenvorknielsen@gmail.com
mailto:ingeblak@mail.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Brugerrådet 

Et nyt årstal er klar til at blive brugt – og hvad kan vi så 
forvente os af 2015? 
En del er vi selv herre over, men vi kan også bruge vores 
samfund og de fælleskaber vi er i, til at få nye oplevelser. 
Og dem er der mange af, så opsøg dem, kom ud over 
dørtrinet og se alt det, der sker og vær en del af det. 
  
I år er vi meget optaget af at samle penge ind til en ny bus, 
og det går rigtig godt. I skrivende stund har vi kr. 223.000 og 
håb om flere, så vi nærmer os målet. Glæder mig til vi skal 
ud at kikke på alle de busser der er og finde den allerbedste 
til formålet. På Koltgården står et barometer, som viser 
hvem der har givet nogle af pengene. Flaget bliver hejst når 
vi er i top. Støt indsamlingen med et beløb stort eller lille, 
som kan indsættes i  
Jutlander bank -  reg. 8140 konto nr. 207 202 4845. 

 
2015 er jo også valgår  - ikke bare til Folketinget  - men 
endnu vigtigere til Brugerrådet.  

Datoen kender vi ikke endnu,  
men det er i november, så kom  
frit frem, vi har brug for dig.  
 
Renoveringen af Koltgaarden ser vi også frem til, vi er dog 
endnu ikke blevet inddraget i beslutningerne og visionerne, 
det håber vi snart sker. Det er jo vigtigt at vide, hvornår 
arbejdet går i gang, i forhold til planlægning af alle de 
arrangementer vi har. Vi vil også gerne være 
medbestemmende om, hvad der skal laves og hvor, så vi 
håber vores områdechef Morten Ilsøe snart kommer ud af 
starthullerne . 
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Brugerrå det 

Det er en stor glæde at se hvor mange aktiviteter der er på 
Koltgården. 
Vores suppe aften, som vi skulle prøve for første gang i 
januar, blev et tilløbsstykke. Det var lige før vi måtte sætte 
folk på venteliste. Vores mål var 30-40 gæster, så følte vi 
det var en succes, men at næsten 100 mennesker havde 
tilmeldt sig, det var helt overvældende. Alle var glade og 
roste de 3 supper og brød og kage, som Bente havde lavet. 
Vi blev kraftigt opfordret til en gentagelse og det gør vi så 
her i marts måned. Spændende at se, hvor mange der 
tilmelder sig. 
 
Juletræsfesten var også vellykket, med den store 
nissefamilie der sang og spillede, så det gentager vi i år. 
Dejligt at både Lions, Super Brugsen, Borgerforeningen og 
Fællesrådet støtter os. 
 
Der var en del ældre, der henvendte sig til mig om 
postkasserne på Kolt Østervej ved Super Brugsen. Der 
opstod mange farlige situationer, når der holdt biler ved 
postkasserne og man med rollator skulle ud på vejen. Jeg 
talte med Uddeleren i Brugsen og han ville godt bakke op 
om en henvendelse om at flytte postkasserne. Måske over 
til Super Brugsen. 
Jeg skrev derfor til Post Danmark og forelagde problemet. 
De tog godt imod det og vendte tilbage med svar om, at de 
ville flytte postkasserne ind på parkeringspladsen.  
 
Det venter vi så på sker! 
 
Det nytter at tage problemer op, når de opstår. Så ser I 
noget som I mener vi kan hjælpe med, så sig til.  
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand   



Koltnyt nr.1  – 2015  Side 5 
 

 
Høstfest i Baunatal 
 
blev overskriften for turen med Gislev rejser i dagene 
14.8. - 19.8.2015. 
Som sædvanlig vil vi blive afhentet på Koltgården om morgenen 
og være fremme ved vort bestemmelsessted i løbet af dagen. 
Vi skal bo på hotel i Baunatal, der er beliggende i Kassel-
området, som er et meget kuperet område. 
Der er planlagt besøg i et grænselandsmuseum og frokost på 
en middelalderkro,hvor vi spiser som i middelalderen(dvs uden 
bestik m.m.), besøg i Kassel, besøge slottet Wilhelmshøhe, 
sejltur på Edersee, besøg på fyrsteslottet i Berleburg, hvor 
prinsesse Benedikte residerer. Høstfest på hotellet med en 4-
retters menu, frie drikkevarer, musik og dans, ligesom der vil 
blive arrangeret bingoaften og en kegleturnering på hotellet 
m.m Prisen er kr.3.998,00 pr.person. 
 
Program/brochure ligger klar på Koltgården, og tilmelding kan 
ske på sedlen, der ligger sammen med programmet, eller der 
kan ringes direkte til mig tlf. 28 74 25 47. 
 
Jeg håber rigtig mange vil deltage i turen og støtte op og løfte 
arven efter Anna Marie Wollesen, der jo har været tovholder og 
medarrangør i mange år. 
 
på gensyn Ruth P. Iversen 
 
 

  

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 

Torsdag den 5.marts  kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 9. april kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 7. maj  kl. 13.45 – 15.30 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkomne 
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IT-Hjemmehjælp: Hjælp til  
det digitale hjemme hos dig! 
  
Den 1. november 2014 fik alle borgere 
automatisk udskrevet en digital 
postkasse på borger.dk. 
 
Det er dog ikke alle, som er i stand til at 
betjene sig selv digitalt. 
Hvad enten du skal have hjælp til eller 
information om NemId, Digital Post eller 
en fritagelse, er der stadig mulighed for 
at få hjælp i Aarhus Kommune af IT-
Hjemmehjælpen. 
 
Ring til IT Hjemmehjælperen i dit område 
og få hjælp i telefonen eller aftal et 
hjemmebesøg. 
 

Kontakt IT-
Hjemmehjælpen 
I Aarhus Kommune 

 
Aarhus Nord 
Tlf. 41 85 96 23 
 
Aarhus Midt 
Tlf. 41 85 55 30 
 
Aarhus Vest og Syd 
Tlf. 41 85 96 28 
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En lille hilsen fra tirsdagsåben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så er vi kommet godt i gang med vores arrangementer i 
2015. Vi startede ud med bankospil, derefter havde vi vores 
nytårskur, hvor vi blev underholdt af Anders og Henriette 
m/musikere. De tog os med på en rejse til Tyrol, der blev 
fortalt om rejsen gennem Tyskland, sunget sange om de 
områder, som vi kom til, for til slut at lande i Tyrol, hvor 
nogle af de kendte melodier var på programmet. Vi glæder 
os til at se jer til de næste mange tirsdage, hvor der er 
forskellig underholdning. Programmet for de næste måneder 
kan ses her i bladet eller på vores Infoskærm, der bliver der 
oplyst om, hvad der sker hver måned.  
Når vi ser tilbage på 2014, er det dejligt, der kommer så 
mange til de forskellige arrangementer. Det gælder både 
bankospil, foredrag, udflugter, markedsdag m.m. 
 
Hilsen Tirsdagsåben. 
 
PS. Tirsdagsåben er en aktivitetsafdeling i Brugerrådet ved 
lokalcenter Koltgården. 
 

 

 

 



Koltnyt nr.1  – 2015  Side 8 
 

Tirsdågså ben kl.13.30 – 15.30 

24.02.2015   Pia Voxtorp kommer og fortæller og synger 

nogle af de kendte sange af Kai Normann 
Andersen, en af de mest produktive 
komponister vi har haft.  Adskillige sange fra 
både revyer og film er blevet evergreens. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00. 
 
03.03.2015 BANKO  Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 

 
10.03.2015 Rejseforedrag med Nicolaj Witte. 

Denne gang skal vi høre og se om hans tur 
med toget til Tibet. Witte var den første 
dansker der var med toget fra Beijing i Kina til 
Lhasa i Tibet. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 
17.03.2015 ”TRÆKFUGLENE” 

Musikalsk underholdning med Mona, Gunnar 
og Birgit. Deres repertoire er kendt 
populærmusik, som vi alle kan synge med på. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00. 
 
24.03.2015  Musiker og komponist Erik Sletting fortæller i 

sit musikalske foredrag anekdoter og historier 
fra tiden med Tommy Seebach, og giver 
smagsprøver på gode Seebach hits. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 
31.03.2015 AFLYST p.g.a. Påske 
 
07.04.2015 BANKO   

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

14.04.2015 Ingrid Dal fortæller sjove anekdoter. Det er 

ingen hemmelighed at Ingrid Dal har været 
skomagermadamme i Den Gamle By, og der 
er stadig gæster der savner hende. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 
 
21.04.2015 TØJ/LARS kl. 10.00 – 14.00 

 Der er kaffe og småkager hele dagen. 
 
28.04.2015 Ingen arrangement 
 
30.04.2015 VALBORGAFTEN. Fra kl. 17.00 til ? 

 Program følger 
 Billetsalg  14/4  og 21/4  
 
 
05.05.2015 BANKO   

 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 
12.05.2015 Fra kl. 10.00 til kl. 16.00  

 LØVSPRINGSTUR.  
 Opslag følger 
 Billetsalg  21/4 – 30/4 og 5/5  
 
 
 
 
19.05.2015 DE SPLITTERGALE v/Jacob Hogrebe + 

 et medlem af De Splittergale. 
 Et orkester der blev dannet i 1990 og bygger 

videre på de gamle gårdsanger- og 
gøglertraditioner. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
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Nyt frå frivilligområ det  

Frivilligområdet – Eventyr og fællesskaber   

Godt inde i det nye år kan vi glæde os over mange gode 
initiativer på lokalcenter Koltgården, både de, der er sket, og 
de, der er i vente. 

Brugerråd og rigtig mange frivillige i forskellige aktiviteter, 
grupper og foreninger fylder vores lokalcenter herligt med liv 
og stemning. 

I år flytter vi Markedsdagen til før ferien nemlig d.13.juni 
2015. I år er der en særlig anledning til at gøre lokalcenteret 
bemærket ved, at det nu er 30 år siden vi åbnede 
lokalcenteret. Fejring af de 30 år bliver koblet til 
Markedsdagen velvidende, at åbningsdagen var 1.04 1985. 

På Markedsdagen bliver temaet ”Eventyret” – vi håber at 
mange børn og barnlige sjæle vil deltage aktive i dagen som 
både, konger, dronninger, prinser og prinsesser og hvem 
ved om Klods Hans og Svinehyrden også kommer. 

Lokalcenter Koltgården er af flere ”gengangere” i 
lokalcentret kendt for sit levende, kreative udtryk, hvor der 
er plads til at prøve nye grænser af.  

Derfor inviterer vi hermed gamle og nye kendinger til 
Markedsdagen i håb om, at de på hver deres måde kan 
trække minderne frem for de gode gamle – og nye dage 
under temaet; Eventyret.  

Uddybende spørgsmål kan sendes til Kirsten Hedegaard 
eller Inga Klode 
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Nyt frå frivilligområ det 

Cafeområdet har en særlig fokus også i år, og vi skal 
anstrenge os for, at så mange som mulige brugere af 
lokalcentret også kender til Bentes gode mad og får lyst til at 
spise med og købe traktement til deres møder og aktiviteter 
i cafeen. 

Suppeaften blev en succes med over 90 deltagere, og vi 
gentager succesen i marts – se opslag her i bladet. 

I 2015 vil vi fortsat understøtte udviklingen af flere 
fællesskaber, og vi har en særlig interesse i at få kontakt 
med de mennesker, der måske lige er flyttet til lokalområdet 
og som kan have svært ved at finde ind i nye fællesskaber, 
eller mennesker, der har mistet i forskellige sammenhæng 
som f.eks. når børnene flytter hjemmefra, ved skilsmisser, 
dødsfald i familien eller i vennekredsen og som har svært 
ved at reetablere et nyt ståsted i et fællesskab. 

Lokalcenteret har plads til alle uanset alder og hvis vi kan 
stå sammen og på kryds og tværs støtte og udfordre 
hinanden til flere fællesskaber, vil vi være tættere på at 
minimere ensomhed og styrke netværk og fællesskaber. 

 

 

 

 

Har du en ide eller kommentar modtager jeg det gerne på: 
mail; inkl@aarhus.dk eller tlf. 51 64 89 77.  
Med ønske om et levende forår! 
 
De bedste hilsner fra Inga Klode, frivilligkoordinator 

  

mailto:inkl@aarhus.dk
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Busindsåmling 

Træmændene ved træværkstedet lokalcenter Koltgården 
har i ca. 20 år arbejdet med at producere ting til salg. 
Indtægterne for salg er gået til sociale forhold i plejeboliger 
og lokalcenter. 

D.d. ønsker de frivillige træmænd at ophæve deres 
”produktion” og donere deres kassebeholdning kr. 3.721,50 
til busindsamlingen. 

12. januar 2015 
Med venlig hilsen 
Ejvind Nielsen 
 
(ps. Træværkstedet er stadig aktivt og kan bruges af alle, 
der har lyst) 

 
Busindsamling: 
2012:  7.541,00 kr. 
2013:     8.429,00 kr. 
2014: Markedsdag 7.562,50 kr. 
 Kolt Genbrug  10.000,00 kr. 
 Tirsdagsåben 10.000,00 kr. 
 Julemarked lotteri 1.526,50 kr. 
 Område Syd 50.000,00 kr. 
 Koltgårdens Venner 100.0000,00 kr.  
 Privat 2.000,00 kr. 
 Tandlæge Margit Larsen 500,00 kr. 
 Diverse - bogsalg m.m. 6.226,58 kr.  
2015: PH Jensen, Viby 5.000,00 kr. 
 Hasselager Auto 5.000,00 kr. 
 Træværkstedet 3.721,50 kr. 
 Fællesrådet 5.000,00 kr. 
 Kunst og Kultur 1.000,00 kr.  
I alt  223.507,08 kr.  
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Busindsåmling 

Tak til alle bidrag for Bus indsamlingen 

 
Der bliver samlet ind til en ny lokalcenterbus. 
Vi er ikke nået i mål i skrivende stund, men  
det er overvældende, hvor gavmildt alle  
i vores lokalområde har været. Det rører os dybt, at så mange, 
både private, frivillige grupper, foreninger, råd og selverhvervende 
har fattet interesse og sympati for indsamlingen. Busudvalget med 
formand Kirsten Hedegaard står for indsamlingen og har gjort et 
stort arbejde for, at vi nu i dag kun mangler ca. 1/3 del for at være i 
mål. 
På Område Syds vegne vil jeg gerne hermed takke jer alle og håber 
vi kan være i mål, inden lærken synger, så ældre i plejeboliger, 
ældreboliger, dagcenter og ikan nyde mange gode udflugter. 

Venlig hilsen Inga Klode 

 

 
Fælles buffet 
i den ”Blå Cafe” 
Lokalcenter Koltgården 
 

Kære alle 
Torsdag d. 26.februar 2015 kl.12.00 – 13.30  

Marinerede og stegte sild med tilbehør – glaseret skinke og 
frikadeller a la Bente – flødekartofler – salat – friskbagt brød – 
småkager, kaffe og te – Pris 70 kr. pr kuvert.  
Drikkevarer købes i cafeen 
Der er også buffet den 23. april, nærmere info følger. 

  
Bente Jul Mikkelsen tlf. 87 13 29 77 

Eller mail: bjmi@aarhus.dk 
 

Venlig hilsen Bente  
Cafemedarbejder i den ”Blå Cafe”.  

 

 

 

 

mailto:bjmi@aarhus.dk


Koltnyt nr.1  – 2015  Side 14 
 

 
 

i Datastuen i kælderen foråret 2015 

 
iPad og smartphone –  
Underviser Wolfgang Herrmann tlf. 2215 5887 e-mail: 
w.herrmann@mail.tele.dk 
Tirsdage kl. 9.00 – 11.00  
Dato: 3/3 – 10/3 – 17/3 – 24/3  
 

Windows 7 og 8, billeder, sikkerhedskopiering m.v. 
(begynder og let øvede) 
Underviser Svend Ravn – tlf. 4087 3177 e-mail: 
sven.ravn@gmail.com 
Torsdage kl. 13.00 – 15.00 
Dato: alle torsdage indtil påske slut 26/3 
 

Facebook 
Underviser Palle Stausholm – tlf. 4032 2931 – 
e-mail: palle.stausholm@gmail.com 
Tirsdage kl. 13.00 – 15.00  
Dato: 17/3 og 24/3 
 

Duka – egen computer medbringes 
Underviser Kirsten Hedegaard - tlf. 2440 9352   
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 
Fredage kl. 9.00 – 11.00 
Dato:   6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3 
 

 

På alle kurser undervises i NemID og E-boks og hvad der er 
ønsker om. Pris pr. gang kr. 25,00 incl. kaffe. 
Der er trådløst internet, eller man kan bruge de 4 stationære 
computere vi har. 
Tilmelding til underviserne senest 1 uge før kurset 
starter. 

Med venlig hilsen 
Kirsten Hedegaard, Brugerrådsformand 

mailto:w.herrmann@mail.tele.dk
mailto:sven.ravn@gmail.com
mailto:palle.stausholm@gmail.com
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk


Koltnyt nr.1  – 2015  Side 15 
 

Koltgårdens Venner 

Kommende arrangementer Koltgaardens Venner: 

 

Lørdag den 28. marts kl. 13.30 banko  
Alle er velkommen. 
 
Tur til Fristedet Skæring den 21. maj 2015 
 
Generalforsamling 28. maj 2015 
(mærmere oplysninger i næste nr. af Koltnyt)  
 

Kunst og Kultur 

Kunst og Kultur afholder deres traditionsrige Banko lørdag 

den 7. marts kl. 13.30. Der vil som altid være gode gevinster 

både i Banko og i Kinesisk lotteri. Vi håber at mange vil 

støtte op om arrangementet. 

Se også vore flotte udstillinger på Koltgården.  

 

Lokale Generalforsamlinger i 2015 for foreningernes 
medlemmer:  
 
Fællesrådet,  

Onsdag den 18. marts kl. 19.00 i Hasselager Hallens 
Cafeteria 
Hasselager Borgerforening,  

Torsdag den 26. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
Hasselager – Kolt Vandværk,  

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
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Ormslev Kolt lokålhistoriske Arkiv 

Jeg er blevet bedt om, at skrive i Koltnyt, Lokalcenter 
Koltgården og til at begynde med har jeg valgt, at fortælle om 
Lokalhistorisk Arkiv. Senere håber jeg på, at fortælle om de 
mange spændende arkivalier der findes på arkivet. 

D. 6-5 1973 stod der i Århus Stiftstidende blandt andet: 

Lokalhistorisk arkiv godkendt. 

Det lokalhistoriske egnsarkiv for hele den tidligere Ormslev  Kolt 
Kommune er nu anerkendt af Århus Kommunes 
Biblioteksvæsen, der desuden har godkendt, at egnsarkivet 
indrettes i et lokale ovenpå folkebiblioteket i det tidligere  
kæmnerkontor i Hasselager, Koltvej 18. Biblioteksudvalget har 
på et møde godkendt, at forhenværende kæmner i Ormslev 
Kolt, Viggo Sørensen ansættes som daglig leder af arkivet.   

Efter Viggo Sørensens død i 1977, blev Christine Bønding  
Pedersen  leder af arkivet.  I december 1997 blev undertegnede 
ansvarlig for arkivet. 

D. 4 -12 1990 kunne man læse i Århus Stiftstidende 

Ny forening 

Det lokalhistoriske Arkiv i Hasselager har fået en støtteforening, 
hvis formål er at udbrede kendskabet til egnsarkivet og være 
dette behjælpelig med at indsamle lokalhistorisk materiale, der 
kan være med til at fortælle og belyse fortiden for fremtidige 
borgere i lokalsamfundet.  

På generalforsamlingen, blev der nedsat en bestyrelse med 
Victor Iversen som formand. 

I 1982 flyttede egnsarkivet ind i nye lokaler på Kolt Bibliotek. 

Vi skal igen flytte, og denne gang bliver det til Bavnehøjskolen, 
tidligere Hasselager Skole. Flytningen vil finde sted i 2015. 
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Om arkivet i år 2014                    

Arkivets opgaver er mange. Der indsamles materialer fra 
lokalområdet. Det kan være billeder af personer, huse og 
landskaber. Det kan også være skøder, breve, erindringer og 
meget andet materiale. Vi interviewer blandt andet personer, 
som gerne vil fortælle om deres liv. Der laves også udstillinger 
og meget andet.     

For tiden registrerer vi i sprogprogrammet Arkibas. Det er et 
omfattende arbejde. Det vil tage nogen tid at komme igennem 
alt det materiale, vi har på arkivet.  Først i 2015 vil programmet 
blive opgraderet, således at alle vil kunne gå ind og se, hvad 
samtlige arkiver i hele landet har registreret. 

Vi får rigtig mange mails om spørgsmål, der omhandler vores 
område. Og som regel kan der svares på det, brugerne ønsker 
at vide. 

Der kommer mange besøgende, der gerne vil vide noget om 
deres slægt. De besøgende kommer fra hele landet. 

For tiden er vi syv personer, der arbejder på arkivet. En der 
arkiverer alt fra aviserne, det der vedrører vores område, en der 
tager sig af billeder m.m. 3 der registrerer i Arkibas, en person 
der er ved at lave en stor opgave om huse og folk fra 
Møllebakken til viadukten i Hasselager. 

Da vi har så lidt plads, kan vi kun være to personer, der 
arbejder på arkivet af gangen, så derfor må vi arbejde i hold. Vi 
ser frem til, vi flytter til Bavnehøjskolen. 

Hilsen Hanna Thinesen 

Aflæg os et besøg. Vores åbningstider er følgende: 

Mandag i alle lige uger fra 18-20, den første torsdag i måneden 
fra 14-16. Tlf. 87 13 63 64. 

E-mail: ormslevkoltlokalhistorie@gmail.com   
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Områ de Syd 

Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J 
Tlf.: 87 13 30 00 / E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd 

 
Lokalcenter Koltgården 
Kunnerupvej 196, Kolt, 8361 Hasselager 
Faciliteter: café, dagcenter og sundhedsklinik 

Den Blå Café Koltgården 
Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-13.00. Weekender og 
helligdage kl. 12.00-13.00 (her kan dog forekomme lukkedage). 
Tlf.: 87 13 29 77 
Caféen tilbyder: morgenmad, middagsmad, eftermiddagskaffe 
og et mindre udvalg af kioskvarer. 
 
Dagcenter, Område Syd 
Åbningstider: 
Mandag og onsdag  kl. 10.00-15.00 
Tirsdag.   kl. 10.30-15.00 
Torsdag og fredag  kl. 10.00-13.00 
Tlf.: 87 13 41 06 (telefontider: hverdage kl. 8.15-9.00) 
Dagcentret er et aflastningstilbud til ægtefæller/samlevere. 
Formålet med dagcentret er at hjælpe borgerne til at kunne 
blive længst muligt i eget hjem. Læs mere om dagcentret på 
hjemmesiden. 
 

Sundhedsklinik Koltgården 
Åbningstider: tirsdag – fredag kl. 9.00-12.00 
Tlf.: 87 13 29 79 (telefontider: tirsdag-fredag kl. 8.00-9.00) 
Sundhedsklinikken henvender sig til: ældre, som har brug for 
råd, vejledning eller lægeordineret behandling; borgere med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne; pårørende og 
personale. 
 
 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
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Områ de Syd 

Frivilligkoordinatorer Inga Klode 
Mobil nr.: 51 64 89 77 
E-mail: inkl@aarhus.dk 
Som frivillig lærer du både nye mennesker at kende og får 
mulighed for at yde en indsats for dit lokalsamfund. Kontakt 
Inga, hvis du har lyst til at høre mere om at være frivillig i 
Område Syd. 
 

Brugerråd Koltgården 
Formand: Kirsten Hedegaard (mob.: 24 40 93 52 / e-mail: 
kirstenhedegaard@post.tele.dk) 
Næstformand: Inge Pedersen (tlf.: 86 28 18 85 / e-mail: 
ingeblak@mail.dk) 
Brugerrådet er et aktivt organ, som selvstændigt og i 
samarbejde med frivilligkoordinatoren laver aktiviteter for 
borgerne i lokalområdet og for beboere i pleje- og ældreboliger, 
som er knyttet til lokalcentret. 
 

Forebyggelseskonsulenten Gitte Sand 
Mob.: 51 18 03 29 / E-mail: gsa@aarhus.dk 
Alle borgere, der er fyldt 75 år og hverken modtager pleje eller 
praktisk hjælp, tilbydes hvert år et forebyggende hjemmebesøg. 
Formålet med besøget er, at du kan bevare eller styrke din 
livskvalitet og dit helbred, så du fortsat kan klare din hverdag. 
Du ved bedst, hvordan det kan ske, og ud fra det kan 
forebyggelseskonsulenten give dig råd og vejledning. 
 

Sundhedsenhed Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg J 
Tlf.: 87 13 43 00 (telefontider: hverdage kl. 8.00-15.00) 

Telefonen betjenes af sygeplejersker, borgerkonsulenter og 

terapeuter. 
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Annonce 
Deltagere og frivillige til gåture søges 

 

I 2015 vil Område Syd sætte fokus på, at borgere har mulighed for 
at bevæge sig og komme ud i den friske luft.  

Bevægelse gør godt og især, når det foregår i ens eget tempo 
enten alene eller med andre, som man kan følges med.  

I 2015 vil der blive tilbudt gåture til de borgere, der gerne vil 
forbedre deres mobilitet, og som gerne vil se hvilken fremgang de 
kan udvikle gennem en aftalt og struktureret program.  

Programmet er, at borgeren bliver testet inden start og efter 3 
måneder ud fra nogle enkle bevægelser og med en træning hver 
uge en time i 3 måneder. Samtidig er turene også anledning til at 
man lærer nye mennesker at kende og hver tur afsluttes med en 
snak over en kop kaffe eller hvad man nu aftaler indbyrdes. 

Vi efterlyser deltagere, der dels kunne ønske at forbedre deres 
mobilitet, samt frivillige, der kan afse tid til 1 time 1-gang ugentlig til 
en gå tur med ca. 4 -6 borgere der har brug for ledsager på turene i 
Kolt/Hasselager. 

Har du lyst til at blive en del af gåturs initiativet, enten som deltager 
eller som frivillig hjælper, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede  

Inga Klode, Frivilligkoordinator Tlf. 51 64 89 77   
E-Mail: Inkl@aarhus.dk 

 

Nåleøjet 

Nåleøjet er en lille gruppe frivillige,  
der reparerer tøj for  
beboer i pleje-og ældreboligerne. Det kan være opsømning, 
lynlåse og andre små-reparationer.  
I reolen i Den Blå Cafe hvor sangbøgerne står, er der en 
lille kurv, som man kan lægge tøjet i. Hvis I skriver navn  
og adresse på, vil det komme tilbage i kurven efter reparation. 
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Blomkålssuppe - Grønsagssuppe 
Lanquedoc suppe 

Derudover byder vi på kaffe med sødt og 
hyggeligt samvær - Drikkevarer kan købes 

Pris 45 kr. for voksne  
og 25 kr. for børn under 12 år 

 
 Den Blå Cafe på Lokalcenter Koltgården 
Kunnerupvej 196, Kolt, 8361 Hasselager. 

 
Tilmelding senest d. 3. marts 2015 ved  
Bente Juul Mikkelsen tlf. 87 13 29 77 

 Mail:bjmi@aarhus.dk 
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Arrangementsoversigt: 

 

Dato Tekst Kl.  
24-02 Pia Voxtorp fortæller 13.30 
26-02 Buffet Den Blå Cafe 12.00 

03-03 Banko 13.30 

05-03 Gudstjeneste 13.45 

07-03 Banko Kunst og Kultur 13.30 
10-03 Rejseforedrag Nikolaj Witte 13.30 

12-03 Suppeaften Den Blå Café 18.00 

17-03 Trækfuglene – musikalsk underholdning 13.30 

24-03 Eriks Sletting foredrag og musik 13.30 
28-03 Banko Koltg.Venner 13.30 

07-04 Banko 13.30 

09-04 Gudstjeneste 13.45 

14-04 Ingrid Dal fortæller anekdoter 13.30 
21-04 Tøjlars 10.00-14.00 

23-04 Buffet  - Den Blå Cafe 12.00 

30-04 Valborgaften 17.00 

05-05 Banko 13.30 
12-05 Løvspringstur 10.00-16.00 

07-05 Gudstjeneste 13.45 

19-05 De splittergale - gøglere 13.30 

21-05 Tur til Skæring Koltg. venner 10.00 
28-05 Generalforsamling Koltg.Venner 18.00 

13-06 Markedsdag 10.00-14.00 
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Nyttige telefonnumre: 

Lokalcentrene Syd – Administrationen tlf. 87 13 30 00 
Dagcenter kl. 8.15 - 9.00 tlf. 87 13 41 06 
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. 51 18 03 29 
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. 24 40 93 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.


