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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. november 2015  

sendes på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 – 3. årg. udkommer i november 2015 

 

 

 
NB  
”Koltnyt” kan læses på Fællesrådets hjemmeside 
www.kolthasselager.dk 
 
 
EDB – Undervisning 
 
Se opslag i forhallen om nye kurser i edb (torsdage) 
og ipad (tirsdage) 
 
Eller kontakt Kirsten Hedegaard 
 
 

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 

 

Efter en lang og lidt våd sommer, glæder vi os til at komme i 
gang igen. 
 
Tirsdagsåben har lavet et flot og indholdsrig program for 
resten af året. Daghøjskolen har også fået skruet et 
interessant program sammen, så her bliver der rift om 
pladserne. 
 
Valget til brugerrådet er nok det, der fylder mest lige i 

øjeblikket, vi mangler folk, gerne en 4-5 stykker som har lyst 
til at være med i det spændende arbejde vi har i 
brugerrådet. Så vil du være med til at have indflydelse på 
hvad der sker på lokalcenteret, så er brugerrådet et godt 
sted at starte. Vil du vide mere om hvad det helt præcist 
består af, så kontakt et af de nuværende brugerråds-
medlemmer. Der er opstillingsmøde den 22. september kl. 
15.30 
 
Af kommende opgaver er Lions festen den 03.10 - 
Vaccinations og åbenhus dag den 12.10 - julemarkedet den 
29.11 og vores juletræsfest den 13.12. 
 
Positivt er det også, at så mange er interesseret i ”Koltnyt”, 
har spurgt hvorfor det ikke husstandsomdeles, men det 
rækker vore midler slet ikke til, og jeg tror heller ikke, at alle 
har lyst til at få vores lille blad. Men dejligt at nogle vil læse 
det og bidrage med artikler. Tak for det. 
 
p.b.v 
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
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Koltgå rdens Venner - Pensionade 2015 

Koltgårdens Venner havde indbudt medlemmerne til 
Pensionaden d. 9. juli 2015. 

Bestyrelsen havde håbet, at det kunne foregå i et telt, men det 
var vejrguderne ikke med på, så vi rykkede indendørs til 
spisesalen, det var meget hyggeligt, så kunne alle følge med i 
de forskellige aktiviteter. 

Vi startede med morgenkaffe kl.9.00 med friskbagte boller lavet 
af køkkenpersonalet. 
Kl.9.30 startede aktiviteterne, som bestod af: Spørgsmål på tid 
(lavet af John Tomkiewicz), mønter i vand, stjernespil, ringspil, 
trækugler i hul, brætspil med kølle, permadikkel, kuglekast i 
ring, golf skud mellem flasker. 
Kl.12.00 fik vi frokost, som bestod af frikadeller med kold 
kartoffelsalat, frokosten var også lavet af køkkenpersonalet, 
meget lækkert. 
Kl.12.45 fortsatte aktiviteterne,  
som vi nåede 2 gange. Deltagerne  
var meget dygtige. 
Kl-15.00 fik vi eftermiddagskaffe og  
lagkage, efter kaffen spillede vi banko  
med gevinst på 1, 2 og 3 rækker. 
Medlemmerne betalte for spillepladerne, men alle pengene gik 
til ”vinterdæk til bussen”. 
Hans Rasmussen blev samlet 
vinder af Pensionaden 2015 
Holdvinder blev: 

Alice, Grethe, Rita og Lis 

 
Drikkevarer til frokosten var for egen regning, mens resten blev 
betalt af Koltgårdens Venner. 
Alle gav udtryk for at det havde været en god dag og at de 
håbede på en gentagelse næste år. 
Ilse Boldreel Koldste 
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Koltgå rdens Venner 

Forårstur i maj til Skæring 

Vi var i Skæring på tur med 60 personer som deltagere. 

Vejret var rimeligt, så der var mulighed for en tur ud på 
badebroen og også lejlighed til at sidde og nyde 
eftermiddagskaffen på terrassen. 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer: 

20. november kl. 17.00 
Julefrokost – for Beboerne på Koltgården  
 
5. december kl. 13.00 Julebanko 

 

 

Fællesrå det  

 
Husk at besøge vores hjemmeside www.kolthasselager.dk 
Hvor man kan læse det nyeste nummer af Koltnyt 

 
Kim Frank Sørensen 
Formand for Fællesrådet 
  

 

 

http://www.kolthasselager.dk/
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Koltgåårdens Selvtrænerforening. 

Selvtrænerforeningen blev etableret i starten af 2013 hvor 
en lille gruppe frivillige fik etableret en bestyrelse til drift af 
foreningen. 
Foreningen har fra at bestå af ganske få medlemmer 
udviklet sig til i dag at have 60 medlemmer, hvortil kommer 
at vi oplever stor interesse for tilgang af nye medlemmer 
efter sommerferien 2015. Medlemmerne er efterlønnere og 
pensionister som er bosiddende i lokalområdet. 
For at holde vores kontingent pr. år på kun kr. 150,00 søger 
vi donationer til udskiftning af udstyr. I 2014 købte vi en 
crosser som blev finansieret af Kolt gårdens Venner og i 
øjeblikket er vi ved at udskifte vores løbebånd, som 
finansieres af en donation fra VeluxFonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En anden ting som vi arbejder på for øjeblikket er udvidelse 
af træningslokalet. Vi er meget presset med hensyn til 
plads, vores træningsmaskiner står meget tæt, så derfor har 
vi søgt tilladelse til udvidelse af lokalet med et depotrum, 
som støder op til vort eksisterende træningslokale. 
Vi håber på et positivt svar. 
Af sociale tiltag havde vi sidste år mulighed for at invitere 
medlemmerne til Bentes Julebuffet med mad og drikke. 
Vi havde nogle rigtig hyggelige timer sammen og der var 20 
som deltog. Vi satser på igen i år at invitere 
på mad og drikke til Bentes Julebuffet på Koltgården. 
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Her i maj/juni var der arrangeret gåture 4 onsdag aftner for 
alle, ikke kun selvtrænerforeningens medlemmer. De tre af 
dem blev gennemført og den aften der var flest deltagere 
var vi 10 som havde en hyggelig aften. 
Den lave deltagelse kan skyldes at det blev meldt sent ud 
og det må vi se at råde bod på til næste år. 
Så vi kan glæde os over en driftig forening med stor 
opbakning i lokalsamfundet. 
Kunne du også have lyst til at være med i vores aktive og 
hyggelige forening, er du meget velkommen. 
Kontakt en af vores instruktører for eventuelt medlemsskab 
og instruktion i korrekt brug af vores maskiner. 
Tage Refsgaard tlf. 40328940 - Poul Krog tlf. 21514383 

 

Mere motion.  

Senioridræt i KHIF’s regi 
Torsdag 3. september kl. 10.10  
begynder sæsonens senioridræt i  
Kolt-Hasselager IF’s regi. 
Alle er velkomne til at få lidt motion, lidt spænding og et godt 
grin undervejs, når vi efter fælles opvarmning spiller bob, 
badminton, boccia, bordtennis, jakolo eller hockey. Der er 
også mulighed for en cykeltur på en af vore to 
motionscykler. 

Endelig skal det også nævnes, at der er vand 
(snakke)pause undervejs og mulighed for bad og kaffe eller 
andet forfriskende i hallens cafeteria efter træningen. 

Spørgsmål? Per Dyrholm 86 28 97 05 eller 
dyrholm@tdcspace.dk 

 

På Koltgården spilles der også Krolf, petanque og meget 
mere, se infotavle i foyen.  

 

 

mailto:dyrholm@tdcspace.dk
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Bering Vålgmenighed 

Gudstjenesteliste, efteråret 2015: 
August: Den 23. 
September: Den 13. og 20. (Høstgudstjeneste og indsættelse af 
Keld Holm som hjælpepræst) 
Oktober: Den 4. og 18. 
November: Den 1., 15., og 29. 
December: Den 6., 13., 24. og 25. 
Bortset fra juleaften ligger gudstjenesterne kl. 10.00 
I øvrigt: Kursus i øl smagning den 14. sept.,  
Foredrag om Islandske sagaer den 22. oktober,  
Syng sammen aften den 19. november (her indledes i kirken kl 19 
med introduktion til Carl Nielsens salmemelodier).  
Alle aftener kl. 19.30. 
I øvrigt henviser vi til vor hjemmeside: www.beringvalgmenighed.dk 
Alle er velkomne og vi håber at se jer! 

 
Bogreolen – John Tomkiewicz 
 

Det sker jo jævnligt når jeg kommer på Koltgården, at jeg kaster et blik på 
bogreolen. Du ved den hvor man for en billig penge kan få en bog med hjem. 
Forleden var der en Ellery Queen bog, der vakte min interesse, for som ung 
læste jeg mange af dem. 
Den jeg fandt, var en med titlen ”Den fjerde kvinde”. Den har jeg ikke læst før. 
Så den købte jeg for en tier.  
Forfatterne til bøgerne er to fætre Frederic Dannay og Manfred B. Lee begge 
akademikere. Den jeg husker bedst er dog en der hedder ”Rodeo-mysteriet”. 
Men den gemmer vi til en anden gang. 
Lige her og nu er det ”Den fjerde kvinde”. Den foregår i New York og omegn. 
Hovedpersonerne er: Kriminalinspektør Queen og hans søn Ellery Queen og 
andre politifolk samt ham, der blev myrdet og de kvinder der var omkring 
ham. 
Mysteriet drejer sig, sagt i korthed om 3 klædningsstykker: en grøn kjole, en 
grøn paryk og et par grønne handsker. God fornøjelse! 
Bogen har John T bare be’ om den – men vi har kun et eksemplar, så først til 
mølle får den og efter 14 dage leveres den til John T, der sørger for at den 
næste, der vil læse den får den til rådighed i 14 dage o.s.v. o.s.v. 
Jeg finder nok en bog en anden gang og så må vi se om det er en idé, der 
kan gentages.* 
Der er flere forlag der i tidens løb har udgivet Ellery Queen bøger. Lad mig 
nævne nogle stykker ”Skrifola”, ”Lademann” og også ”Gyldendal” har udgivet 
nogle. Der er her i landet udkommet ca. 50 titler, der har også på et tidspunkt 
været et magasin, der hed ”Ellery”. 

http://www.beringvalgmenighed.dk/
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DAGHØJSKOLEN på  Koltgå rden  
DEN 7. - 8. og 9. OKTOBER 2015. 

 
 
 
 
Tilmelding: 
 
TIRSDAG,  den   8. september kl. 12  - 13 
TIRSDAG, den  15. september kl. 12  - 13 
TIRSDAG, den  22. september kl. 12 -  13 
TIRSDAG, den  29. september kl. 12 -  13 
 
Med venlig hilsen 
DAGHØJSKOLEN 

 

Kunst og kultur - hår følgende udstillinger 
i efterå ret. 

I september udstiller Martha Holm Nielsen malerier med 
masser af farver. Billeder som man kan blive i godt humør 
af. 

I oktober udstiller Susanne Camilla Petersen rakubrændt 
keramik, malerier og smykker. 

I november udstiller Rie Brødsgård Collager hvor hun 
arbejder med forskellige materialer. 

Husk vi har Julemarked søndag d. 29. november i 
samarbejde med Brugerrådet. 
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Tirsdågså ben kl.13.30 – 15.30 

AUGUST 
 
18.08.2015 HJORTH TONIGHT 
 v/showmand & TV. vært Carsten Hjorth 
  underholder med 40 år med revy m.m. 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
25.08.2015  Rejsen går til Muren – Kina 

v/Jørgen Skammeritz,  
vi skal se billeder og høre  
et spændende foredrag. 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
SEPTEMBER 
 
01.09.2015  FESTUGEBANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 
08.09.2015  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. 
 
15.09.2015  TØJ/LARS – salg af tøj kl. 10.00-14.00 
  Der er kaffe og småkager hele dagen. 
  Salg af billetter til Løvfaldstur 13/10 
 
22.09.2015  Dansk Populærmusik fra 50`erne 
  v/Jørgen Sølvsten 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
  Salg af billetter til Løvfaldstur 13/10 

 
22.09.2015 Kl. 15.30 – 16.30 
 Opstillingsmøde til brugerråds valget 
 
24.09.2015  Kl. 18.00 fællesspisning - se opslag side 22 

 

 

https://marcopolo.dk/rejser/kinas-hoejdepunkter
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Tirsdågså ben kl.13.30 – 15.30 

29.09.2015  Ingen arrangementer 
 
OKTOBER 
 
03.10.2015  LIONSFEST fra kl. 12.30 til kl. 17.00 
  Pris kr. 150,00 

 Billetsalg fra kl. 12.00 den 8/9, 15/9 og 22/9.  
 Se opslag side 13. 

 
06.10.2015  BANKO Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
  Salg af billetter til Løvfaldstur 13/10 
 
12.10.2015  Vaccinations og  
  ”Åben Lokalcenterdag” 
  Se opslag side17. 
 
13.10.2015  LØVFALDSTUR, Se opslag 
  Billetsalg 15/9, 22/9 og 6/10. 
 
20.10.2015  UNDERHOLDNING ved 
  MOSTERS DRENGE 
  Pris for kaffe med brød kr. 50,00 
 
27.10.2015  20.000 sømil som sætter spor. 
  Et spændende foredrag v/Thomas 
  Andersen, som tager os med på bl.a. 
  En rejse til Caribien. 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 

NOVEMBER 
 
03.11.2015  MORTENSBANKO 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
05.11.2015  kl. 10.00 – 17.00 BRUGERRÅDSVALG                          
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Tirsdågså ben kl.13.30 – 15.30 

10.11.2015  Vi skal se en video hvor 

Stig Rossen, Keld Heick, Jesper Asholt og  
Jesper Lohmann giver den som FOUR 
JACKS. 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
 
 

  
 

 

 

Løvspringstur 12. maj 2015 var en nyhed!  

I år skulle vi ud at sejle på Silkeborg Søerne. Vi kørte fra Koltgården 
kl. 10.00 med bus til Silkeborg. Solen var fremme af og til og det var 
tørvejr hel dagen. 

Vi ankom til Silkeborg ved 11 tiden, hvor båden ventede på os, alle 
kom godt om bord. Vi fik dejlig smørrebrød og hvad der til hører. 
Jeg tror vi alle nød den dejlige sejltur som varede 3 timer (Ingen 
blev søsyge) Der var en guide med, der fortalte om de skønne 
villaer på den ene side af søen, bl.a. Dyne Larsen På den anden 
side havde vi skoven, der stadig var dejlig lysegrøn og med et 
solstrejf ind i mellem, var det en smuk natur at opleve. Der var jo 
som altid en god stemning og en kop kaffe lidt senere gjorde godt. 

Da vi kom tilbage i bussen, kørte vi en anden vej hjem og nød den 
dejlige tur ud over mark og skov. Vi var tilbage på Koltgården kl. 
17.00 efter en dejlig dag, som jeg tror vi alle har nydt. En stor tak til 
tirsdagsåben for en dejlig tur. 

Rita K. Hansen  
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Lions Kolt/Hasselager 

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

Pensionister og efterlønner i  
Kolt-Hasselager området er velkommen 

 

Lørdag den 3. oktober 2015 
Kl. 12.30 – 17.00 

 

Menu: 

Butterdej med Høns i asparges 
Oksemørbrad m/grøntsagstimbale 

Sovs og kartofler 
Gammeldags æblekage 

Kaffe m/småkager 
Drikkevarer ad libitum 

Alt dette for kun kr. 150,00 

 

Helle og Leif spiller under middagen og byder op til dans. 
Billetter kan købes på Koltgården  

den 8. – 15. og 22. september 2015 
fra kl. 12.00 – kl. 13.30  - efter først til mølle princip. 

 
    

Med venlig hilsen 
   Lions Festudvalg og Tirsdagsåben/Brugerrådet. 
 
  

 

 



Koltnyt nr.3  – 2015  Side 14 
 

Nyt frå Frivilligområ det –  

Nyt fra frivilligområdet – du danske sommer jeg elsker dig! 

Efter en lang dejlig ferie, kan anledningen være til at se tilbage 
og fremadrettet på 2015. 

Med en enorm opbakning fra alle i vores lokalsamfund i 
forbindelse med indsamlingen til vores nye lokalcenter bus, 
kunne vi i maj indvie vores nye bus; ”Kolt Bussen”. 

Busudvalget har klogt - og stærkt anført af Brugerrådets 
formand Kirsten Hedegaard - suverænt koordineret indsamling 
og indkøb af bussen. Det har været overvældene at opleve, 
hvordan både private, erhvervsdrivende, grupper, Råd, 
foreninger og klubber har bidraget til indsamlingen, og jeg vil 
gerne på Område Syds vegne sende en stor TAK til alle. Uden 
jer havde vi aldrig nået målet så hurtigt. 

De frivillige chauffører og ledsager er i fuld gang med at tilbyde 
køreture. Plejeboliger og dagcenteret nyder at kunne drage ud i 
det grønne sammen med beboere og borgere. 

Markedsdagen i juni måned blev en dejlig dag, hvor frivillige 
forberedte og gennemførte dagen med stor succes og et 
rimeligt overskud, som kunne bidrage til indkøb af vinterdæk til 
Kolt Bussen. 

I år har der igen været arrangeret ferietur til udlandet. 
Brugerrådet arrangere de mange tirsdagsåbninger og i alle 
hverdage sker der mange forskellige aktiviteter på vores 
lokalcenter, som alle er velkommen til at deltage i. Alle 
aktiviteter og arrangementer er styret af vores mange frivillige 
med enten en tovholder eller via foreninger og grupper. 
Interesserede kan læse mere om vores aktiviteter på infoskærm 
i foyen i lokalcenteret eller er velkommen til at rette 
henvendelse til undertegnede for yderlig information. 

Lokalcenteret har fået en Sofacykel på lokalcenteret og får om 
ganske kort tid ligeledes en Rickshaw cykel, som alle er 
velkommen til at benytte efter forudgående introduktion til 
brugen af cyklen. Sofacyklen er hovedsagligt til brug for 
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dagcenterbrugerne, mens Rickshaw cyklen både er for borgere 
i plejeboliger, ældreboliger og seniorer i udeområdet. Kender du 
en borger, der gerne vil ud og have vind i håret, kan du blot 
kontakte undertegnede, og vi kan sammen arrangere en 
cykeltur. Samtidig vil vi også gerne opfordrer interesserede til at 
melde sig som cykelpilot, som vi kan trække på til at cykle med 
borgerne.  

Ønsker du at vide mere, kan du gå ind på hjemmesiden; www. 
Cyklingudenalder.dk - alle har ret til vind i håret.  På Facebook 
kan du gå ind under gruppen; Cykling uden alder – 
fællesskaber og læse om alle de gode historier, der er om 
borgere, der suser rundt i Aarhus og omegn og får vind i håret. 

Bevægelse, motion og frisk luft i den smukke, foranderlige 
danske natur er med til at give ny energi uanset, hvordan vi 
bevæger os udendørs, men ud skal vi for at opleve den. Og 
med det vejrskift, som vi har for tiden forudsætter det regntøj, 
varmt tøj og påklædning, der kan tåle det omskiftelige vejr, når 
man er på tur. Måske er regntøj, handsker og andet varmt tøj et 
nyt - og måske kærkomment emne til ønskesedlen.  

Sommeren er på sit højeste og høsten står, for døren, selvom 
der var frost om natten 1. august, hvilket da også er en underlig 
oplevelse. Men hvis vi mennesker ligesom naturen kunne lære 
at indstille vores forventninger til; hvad vejret kan tilbyde og 
ikke, hvad vi forventer af vejret, kan alle dage – næsten - blive 
en god dag til at komme ud i uanset vejret. 

Fortsat god sensommer og på gensyn derude 

De bedste hilsner fra  

Inga klode 

Frivilligkoordinator 

Tlf. 51 64 89 77 mail inkl@aarhus.dk 

 

 

 
 

mailto:inkl@aarhus.dk
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Busindsåmling 

 
 
 
 
 
 
 
 
Så fik vi endelig vores bus på Koltgården. 
Det var en stor dag, da den blev leveret. Køkkenet lavede 
flotte lagkager og der var ca. 60 mennesker der modtog 
bussen.  
Vi manglede dog stadig penge til Vinterdæk og det sidste 
sæde, men de er nu blevet indsamlet, så nu venter vi bare 
på at sædet bliver installeret. 
Vi ønsker alle held og lykke med de mange ture vi ved at 
bussen skal ud på, og en stor tak til alle de, der har bidraget 
med store eller små beløb, uden jeres hjælp var det ikke 
lykkedes så hurtigt at få samlet, så stort et beløb sammen. 
Hilsen og tak fra  
Busudvalget. 
 
 
 

  

 

 

 

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 

Torsdag den 3. september kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 1. oktober kl. 13.45 – 15.30 
Torsdag den 5. november  kl. 13.45 – 15.30 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkomne 
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Åbent hus og Vaccinationsdag på dit 

lokalcenter 

Mandag den 12. oktober kl. 10.00 til kl. 12.00 kan borgere 

blive vaccineret, det er gratis for alle over 65 år.  

Brugerrådet giver kaffe og småkager. 

Du kan spise frokost i cafeen. 

Få en snak med forebyggelseskonsulent Gitte Sand  

Se træningslokalerne og få en snak med selvtrænerne. 

Krolf folkene er også på banen plus mange andre tiltag.. 

Se mere på opslaget i Foyen på Koltgården og i Lokalavisen 

syd. 

  

Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager 

                               

Vi er i fuld gang med at planlægge årets 
juletræsfest søndag den 13. december 2015, så 

glæd jer børn og barnlige sjæle, det bliver en 
forrygende eftermiddag. Nærmere oplysninger i 

næste nr. af ”Koltnyt”. 
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Nyt fra Den Blå Café 

Åbningstider: 

Hverdage kl. 9.30-12.45 

Weekender og helligdage kl. 11.30-12.30 (tilmelding 
nødvendig senest onsdag kl. 13) 

HUSK: Caféen er for alle generationer og kræver ikke 
visitation, så ”kom bare do”. 

Caféudvalget har planlagt flg. Arrangementer:  
Torsdag den 3. september kl. 12: festugebuffet 
Torsdag den 24. september kl. 18: fællesspisning 
Mandag den 12. oktober kl. 12: buffet (vaccinationsdagen) 
Torsdag den 29. oktober kl. 18: suppeaften 
Torsdag den 26. november kl. 12: julebuffet 

 
Den Blå Café tilbyder mod forudbestilling  

(bestilles senest kl. 12 dagen før afhentning.) 
 

½ meter kringle bagt/frossen  50 kr. 
Hel bradepandekage 150 kr. 
Smørrebrød, håndmadder  14 kr. 
Luksus smørrebrød  28 kr. 
Lagkage  120 kr. 
 

Caféen modtager gerne bestillinger til diverse 
arrangementer.  

Kontakt Bente på tlf.87132977 eller bjmi@aarhus.dk for 
nærmere aftale 

PS. En stor tak fra mig/os til Genbrugsen? De har igen givet 
portions glas til dessert og det er bare dejligt, at de tænker 
på os her på Koltgården, når de har noget, som vi kan 
bruge. 

mailto:bjmi@aarhus.dk
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Suppeaften i Den Blå Cafe 

Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 

Torsdag d.29. oktober fra kl. 18.00 

Menu: 

3 forskellige supper med friskbagt brød 

Kaffe med sødt 

Maden serveres mellem kl. 18.00-19.30 

Der er mulighed for at købe vin, øl og sodavand 
 

 
 

Tilmelding til Bente på bjmi@aarhus.dk – tlf 87132977 

senest den 17. okt. 2015. 

Tilmelding er efter først til mølle princippet 
Priser:Voksne:60 kr.Børn u/12 år: 30 kr., u/ 2 år: Gratis 

Ormslev Kolt lokålhistoriske Arkiv 

Ormslev Kolt Lokalhistoriske Samling er flyttet. Arkivet har 
nu til huse på biblioteket, Bavnehøjskolen, Koltvej 17-19, 
8361 Hasselager. Vi regner med, at der igen er åbent på 
arkivet fra september måned.  

Vores åbningstid vil stadig være: mandag i alle lige uger fra 
kl. 18-20, og den første torsdag i måneden fra kl. 14-16 

Husk, for at komme ind på biblioteket skal man bruge 
sygesikringsbevis eller lånerkort. Indtil der findes en anden 
ordning med telefonen er man velkommen til at ringe på tlf. 
41662704 til Hanna Thinesen, hvis der skulle være 
spørgsmål.   

mailto:bjmi@aarhus.dk
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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. 9.30-12.45. Weekender og 
helligdage kl. 11.30-12.30 (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
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd
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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 
Mobil: 51 18 06 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/Borgerkonsulenter 
Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg J 
Tlf.: 87 13 43 00 (telefontider: hverdage kl. 8.00-15.00) 

Telefonen betjenes af sygeplejersker, borgerkonsulenter og 
terapeuter. Man skal visiteres for at komme i betragtning til 
en Ældrebolig eller Plejebolig. 

  

mailto:inkl@aarhus.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:ingeblak@mail.dk
mailto:gsa@aarhus.dk
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.  
 Festugebuffet i Den Blå Cafe 

Lokalcenter Koltgården,Kunnerupvej 196, Kolt 
8361 Hasselager 

Torsdag den 3. september 2015 kl.12.00-13.30 
 

 

Alle generationer er velkomne, Prisen for buffet er 70 kr. 
Tilmelding til Bente senest 28. august  

Mail: bjmi@aarhus.dk eller tlf. nr. 87 13 29 77 

 

Den Blå Café 
Kom til fællesspisning 

Torsdag den 24. september fra kl. 18.00 

Menu: 
Flæskesteg, kartofler, sovs og rødkålssalat,  
Kaffe med sødt 
Maden serveres mellem kl. 18.00-19.30 
Der er mulighed for at købe vin, øl og sodavand 
Tilmelding til Bente på bjmi@aarhus.dk – tlf 
87132977 senest torsdag den 17. sept. 2015. 
Tilmelding er efter først til mølle princippet. 
Priser: Voksne 60 kr., Børn under 12 år 30 kr., 
Børn under 2 år:  Gratis 

 

mailto:bjmi@aarhus.dk
mailto:bjmi@aarhus.dk
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Kl.  
18. august Carsten Hjort to-night 13.30 
25. august Kina – rejsen går til muren 13.30 

1. september Festugebanko 13.30 

3. september Festugebuffet 12.00-13.30 

3. september Gudstjeneste 13.45 
8. september Jørn Grøn forst. Vestbirk Højskole 13.30 

15. september Tøj Lars  10.00-14.00 

22. september Populærmusik v/Jørgen Sølvsten 13.30 

22. september  Opstillingsmøde brugerrådsvalg 15.30 
24. september Fællesspisning 18.00 

1. oktober Gudstjeneste 13.45 

3. oktober Lionsfest 12.30 

6. oktober Bankospil 13.30 
7. oktober Daghøjskole   9.00-16.00 

8. oktober Daghøjskole    9.00-16.00 

9. oktober Daghøjskole    9.00-16.00 

12. oktober Vaccinations og åbenhus dag 10.00 
13. oktober Løvfaldstur 10.00-17.00 

20. oktober Mosters drenge underholder 13.30 

27. oktober Foredrag om Caribien v/Thomas. 13.30 

29. oktober Suppeaften 18.00 
2. november Mortensbanko 13.30 

5. november Brugerrådsvalg  10.00-17.00 

5. november Gudstjeneste 13.45 
10. november Four Jacks – video 13.30 

17. november Kagebord og Tove Jensens musik 13.30 

24. november Julesang og fortællinger 13.30 

29. november Julemarked 10.00-14.00 
13. december Juletræsfest 14.00-17.00 

 

  Genbrugsbutikken i Kolt Centret 

Åbningstider: mandag – fredag kl. 12.00 – 17.00 

Støt vore sponsorer. 
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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 06 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, Kim Sørensen tlf.  20 24 94 78 
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. 40 17 80 76 
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. 
 
Vil du gerne modtage Koltnyt på e-mail, så kontakt  
kirstenhedegaard@post.tele.dk 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk

