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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 30. januar 2016 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 1 – 4. årg. udkommer i februar 2016 

 

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

 
Kørsel ud i det blå eller til lokalcenter 
arrangementer 
 
Borgere over 60 år, der ikke kan benytte  
Flex taxi eller anden form for transport kan 
tilbydes køreture ud i det blå sammen med  
andre borgere der er tilknyttet lokalcentret  
eller/og kørsel til arrangementer på lokalcenter  
Koltgården efter aftale. 
 
Alle der ønsker at deltage skal visiteres via frivilligkoordinatoren. 
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Brugerrådet 

 
På denne tid af året får man lyst til lige at se tilbage på hvad der 
egentlig er sket i 2015. 
 
Tirsdagsåben har haft mange velbesøgte arrangementer, især 
bankospil er en sikker succes og er også basis for at der kan 
hentes så mange gode kunstnere ind, som jo koster en del.  
Udflugterne er også godt besøgt, flere gange må man sige nej til de 
sidste, der gerne ville have været med. 
De mange spise-arrangementer kommer der også mange til, og her 
skal lyde en stor tak Den Blå Cafe hvor Bente, som altid, er god at 
samarbejde med.  
Det er et stort arbejde at lave program hvert halvår så en stor tak til 
Tirsdagsåben for deres store engagement.  
 
At der er så meget liv på Koltgården, skyldes også de mange 
aktiviteter der er. Uden alle de frivillige, kunne det slet ikke lade sig 
gøre, men det er dejligt, at så mange kommer her og bringer liv til 
centeret. 
 
Brugerrådet samarbejder med mange i lokalområdet. Det sidste 
tiltag er en henvendelse til Fællesrådet om et fortov på Vangsbovej 
ved busstoppestedet. Der var mange farlige situationer, når folk 
med barnevogne og rollatorer skulle køre på vejen, hvor bussen 
kommer hver 10 min. Det tog de sig af og Teknik og Miljø har været 
ude at besigtige stedet og givet tilsagn om, at der nu kommer et 
fortov fra Kolt Østervej til Hasseltoften, det afventer vi så.  
 
Busindsamlingen er også noget, der har fyldt meget i 2015, og at 
det lykkedes at indsamle de mange penge på så kort tid, er helt 
fantastisk, en stor tak til alle bidragyderne og de frivillige, der brugte 
tid på indsamlingen. Bussen bliver også flittig brugt og det skyldes 
jo de mange frivillige chauffører, vi har. Husk at værdsætte det 
store arbejde de gør. 
 
Lions festen er også et tilløbstykke, det var 16. gang at Lions 
stod for dette arrangement – tak til alle der hjalp til.  
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Brugerrådet 

 
Brugerrådsvalget er også overstået, det blev et fredsvalg, da der 
var 9 personer der stillede op, og vi er rigtig glade for, at der bliver 
et fuldtallig Brugerråd, med alle de opgaver der venter i fremtiden. 
Vi skal sige farvel til Jens Petersen, Inge Pedersen og Grethe 
Poulsen, som alle, efter mange år i Brugerrådet har, valgt at stoppe. 
En stor tak for jeres store arbejde og de mange timer I har brugt i 
Brugerrådet. Jeg er dog glad for at vi ikke skal sige helt farvel, men 
at I fortsat gerne vil hjælpe på Koltgården. 
Vi skal så også sige goddag til tre nye medlemmer, Inge Lise 
Casper, Marianne Dalgas og Lea Mains, Vi glæder os meget til 
samarbejdet, og byder jer velkommen i Brugerrådet.  
 
Så er vi igen nået hen i efteråret og dermed nærmer vi os igen et 
nyt år. Og 2016 bliver et anderledes år for os frivillige på 
Koltgården. Vores frivilligkoordinator Inga Klode stopper nemlig, og 
hvad der så skal ske, er vi alle meget spændte på, det er ikke 
ligefrem fordi informationer står i kø for at blive læst. Alle venter 
spændt, også fordi der bliver lagt mere over på de frivillige, da der 
kun bliver en koordinator til hele område og ikke to som der er i 
dag. Så vi venter alle spændt og håber, at der er en ny, der 
tiltræder til 1. januar 2016. 
 
Men fra Brugerrådets side vil vi meget gerne rette en stor tak til 
Inga for det gode samarbejde vi har haft, vi har altid kunnet gå til 
Inga hvis der var noget der lige skulle løses, små konflikter og Inga 
kunne hjælpe os, Hvordan vi skal klare os uden, det er svært at se, 
men vi må jo bruge de erfaringer, vi har og stadig gøre Koltgården 
til et godt sted at være, selvom vi må undvære Ildsjælen Inga. 
 
Brugerrådet og Koltgårdens Venner går sammen og inviterer alle 
frivillige til en afskedsreception mandag den 7. december k. 14.00, 
hvor vi får mulighed for at sige farvel tiI Inga. 

 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
p.b.v 
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
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Løvfaldstur til Havnen 

Tirsdag den 13.oktober steg en hel busfuld forventningsfulde 
seniorer på bussen, der skulle køre os rundt på arealet ved Aarhus 
Ø. Det viste sig at være en glimrende ide, idet der også var en 
guide med, der havde forberedt sig rigtig godt 
 
Der sker jo utrolig meget på disse havnearealer. Vi kørte ind, hvor 
Navitas ( et nyt center for udvikling, innovation og uddannelse med 
op til 2300 studerende  ) har til huse og tegnet af arkitektfirmaet 
Kjær og Richter , derefter videre til Bestsellers enorme 
administrationsbygning, der i øvrigt er tegnet af arkitektfirmaet 
C.F.Møller. I administrationen er der  beskæftiget ca.500 
medarbejder, men Bestsellers er jo efterhånden også et 
verdensomspændende firma ( familien bag firmaet - Holck Poulsen 
- ejer jo også Konstantinsborg ). Derefter kom vi ud til 
lejlighedsbyggeriet, så bl.a. Grundfoss kollegiet, hvor der bor ca. 
200 studerende fordelt i 159 lejligheder i 12 etager. Vi så Zhuset, 
Isbjerget ( der består af 208 lejligheder fordelt på 10 etager. 
Brabrand boligforening har også  almennyttige lejeboliger. Vi så det 
nye udsigtstårn og strandbaren. De fleste gadenavne er i øvrigt 
opkaldt efter kendte århusianske kvinder bl.a Jette Tikøb, og 
kvinder, der har siddet i Århus byråd. 
 
Det bliver spændende at se området, når alle anlæg - kanaler og 
beplantninger er etableret. Nå, vi kørte hen ad Kystvejen, forbi 
Dok1 , videre ud på "armen", hvor Flydedokken i sin tid lå. Videre 
ud til containerhavnen, hvor Aarhus havn er ved at opføre en ny 
administrationsbygning.  
 
Nu var vi efterhånden godt kaffetørstige, og vi kørte ad smukke 
skovklædte veje ud til Bondehuset i Saksild, hvor lun kringle, kaffe 
og lagkage ventede på os. Hjemturen igen af snoede smukke veje. 
Det var så dejlig en tur i det smukke efterårsvejr, og jeg 
fornemmede, at mange deltagere havde nydt turen og de mange 
nye indtryk. Et er at se havnearealerne på tv, men noget helt andet, 
er det at se det med egne øjne. Tak til Tirsdagsåbent for en herlig 
og begivenhedsrig eftermiddag. 
Ruth Iversen 
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Koltgå rdens Venner 

Kommende arrangementer: 

 

20. november 2015 kl. 17.00  Fællesspisning (Koltgårdens 
beboere) 
5. december 2015 kl. 13.30 Julebanko 
24. januar 2016 kl. 12.30 Frokostkomsammen (alle medlemmer) 
12. marts 2016 kl. 13.30 Forårsbanko 
 
Se opslag om de aktuelle aktiviteter! 
 

Koltgårdens Venner arbejder intenst på  
at arrangerer en bustur til foråret ”sydpå”! 
Det vil sige syd for grænsen, men der er  
endnu flere spændende og interessante  
rejsemål i spil, så den endelige destination 
er endnu ikke bestemt. 
Men hold øje med opslag på Koltgården  
for information og tilmelding til turen, som er for foreningens 
medlemmer. 
Det forventes at det bliver i perioden uge 21 eller 22 (maj-juni 2016) 
men intet er givet endnu, og der er undersøgelser i gang for at finde 
den optimale tur som kan tilfredsstille alle de lokale ”globetrotter”! 

Fællesrå det  

Den 25. august d.å. deltog Kolt-Hasselager Fællesråd i 
åbningen/indvielsen af det nye Bibliotek på Bavnehøj Skole, samt 
lokalerne til brug for Lokalhistorisk Samling. 

Det var nogle spændende timer med taler, musik og mange gode 
ønsker og gaver. 

Fællesrådet vil hermed gerne opfordre alle i lokalområdet til at 
besøge og bruge dette nye dejlige bibliotek.  

I samme forbindelse kan vi oplyse, at der er hængt en postkasse op 
ved biblioteket. 

Her kan alle aflevere forslag og ideer til forskellige tiltag. Der er 
afsat kr. 10.000,- til brug for dette. 
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I forbindelse med indvielsen af Biblioteket modtog Fællesrådet en 
ansøgning om indkøb af en Infoskærm. Ansøgningen blev 
godkendt, da vi mener, det er en god måde at nå ud til borgerne og 
Infoskærmen er nu hængt op. 

Her i efteråret arbejder Fællesrådet på at indgå i et bredt 
samarbejde med skole, erhvervsliv og andre fællesråd. 

Husk at besøge vores hjemmeside www.kolthasselager.dk 
Hvor man kan læse det nyeste nummer af Koltnyt 
 
Kim Frank Sørensen 
Formand for Fællesrådet 

 

 

Frivillig Cafe hjælper på Koltgården 

Har du af og til tænkt at du gerne vil være med i en eller andet form 
for frivilligt arbejde, men dette kun er blevet ved tanken, så har vi 
”et godt tilbud” til dig. Vi er ca. 13, men mangler bare lige dig, som 
skiftes til at bemande cafeen lørdag/søndag. Vores vigtigste opgave 
er selvfølgelig at servere maden, som bliver leveret af Kolt 
Forsamlingshus. Lørdag/søndag er vi så heldige at kunne byde på 
et glas vin, doneret af Koltgaardens venner. Super flot og modtages 
med glæde af beboerne. En anden vigtig ting er at være 
nærværende, hygge og lytte til beboerne. Hvis du har hjertet på 
rette sted, er det ikke nogen svær opgave. 

Vi bruger ca. 2½ time. Den tid er giver godt ud, den varme og 
glæde, vi får fra de søde beboer, er helt fantastisk. Når beboerne er 
mætte og på vej hjem, rydder vi op, tørrer borde af, vasker op og 
stiller porcelænet på plads, og endelig gøres kassen op. Vi mødes 
hver 3. måned og lægger en vagtplan, du bestemmer selvfølgelig 
selv, hvor mange vagter du ønsker, eller har tid til at tage. 

Har du lyst, så har vi virkelig brug for dig. Beboerne udtrykker tit 
deres taknemmelighed over, at vi vil bruge vores tid på dem, så de 
får mad i weekenden, og det varmer da ens hjerte. Lønnen er, at vi 
også får varm mad den dag. 

En opfordring fra en meget glad frivillig. 

Lea Mains 

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

Daghøjskolen 2015 var igen en oplevelse. Når det er overstået, ta’r man 
det lille gule forlæg for de enkelte foredragsholdere og prøver på at 
huske, hvad der var værd at huske. Lad det være sagt med det samme, 
der var flest af de gode optrædende/foredragsholdere. 
 
Lad mig starte med onsdag, hvor vi efter morgensang og morgenmad 
blev præsenteret for John Steinbecks ”Mus og mænd”, oplæst og ageret 
af to skuespillere. Det er svær opgave at få folk til at lytte med tragedien 
eller landarbejdernes mareridt. Det gælder for de to hovedpersoner, at 
de er som hund og kat i en hverdag sådan som livet på farmene var i 
30erne. Det var alles kamp mod alle. En rå hverdag, som der ikke var 
megen fremtid i. Husk at det er en historie der er skrevet midt i tiden op 
ti anden verdenskrig. Historien er svær at spille og den kræver at de 
agerende når ud til publikum – det kneb en smule hen ad vejen. 
 
Tre stærke kvinder Marie Bregendal, Lise Munk og Bjarne Nielsen 
Brovst’ mormor er noget stof der kalder til eftertanke. Jeg kendte intet til 
Marie Bregendal, derimod var fortællingen om Lise Munk meget 
interessant. Det at Lise Munk havde det på fornemmelsen , hvad der 
kunne ske i fremtiden med Kaj Munk har jeg ikke hørt tidligere, men det 
var interessant at få den viden. 
 
Per Enevoldsen, pensioneret efterretningsmedarbejder, skulle efter 
introduktionen i det gule hæfte fortælle om politisk terror og spionage. Vi 
fik et langt foredrag om en enkelt udenlandsk spion, der har arbejdet i 
Danmark. Det var ikke det jeg havde forventet. Og slet ikke noget i stil 
med James Bond. Der er mange der har skrevet om spionage både på 
den ene og anden led. Hvordan spioner fik kontakt med deres 
arbejdsgivere og om hvordan de blev afsløret. Det kunne være gjort 
bedre. Her en lille historie om hvordan det kan afsløres. I London i et 
forsøg på at fat i oplysninger før de kunne gøre skade. To MI5 folk 
havde fundet ud af hvem der var budbringer og hvem der var modtager. 
De vidste at de besøgte den samme Pub, men de talte ikke sammen, 
mens de var der. Hen ad vejen kom de på pubben jævnligt og der måtte 
ske et eller andet, men det gjorde der aldrig. Indtil en dag, hvor den ene 
kom og hængte sin regnfrakke på stumtjeneren og satte sig ned og 
læste sin avis. Den anden kom lidt senere og hængte også sin 
regnfrakke på stumtjeneren. Den ene sagde til den anden MI5 agent ”nu 
har vi dem”. Forklaring: den første kom i tørvejr – men da den anden 
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kom, var det blevet regnvejr og ham der var kommet først tog den 
regnvåde frakke og gik lige i armene på de andre agenter. 

Klezmerduo var både en musikalsk og en dramatisk fortælling om 
jødernes flugt fra Sjælland til Sverige. Omkring 7000 kom af sted. Vi fik 
også fortællingen om dem der gemte sig på kirkeloftet i Gilleleje, men 
som blev stukket og havnede i koncentrationslejre i Tyskland. Ind 
imellem musikken fik vi en orientering om jøderne i Danmark siden 1700 
tallet og til i dag. Det blev udført stilfærdigt og til nogen eftertanke. 

Takt og tone ved Gitte Hornshøj var en oplevelse, man kunne tage med 
sig hjem. Der var humor med bid i, der var tid til at nævne Emma Gad. I 
det store hele drejer tilværelsen sig om spillereglerne både de synlige 
og de usynlige. Det gælder om at opnå den bedste livskvalitet 
sammenparret med ønsket om at nå en højlivskvalitet. Emma Gads 
kloge ord kan man godt ty til i dag. I det store hele et morsomt foredrag 
med plads til eftertænksomhed og hvordan vi har det med dannelse i 
tilværelsen. 

Og så var der festmiddag - tak for denne gang. JOHN T 

Kunst og kultur  

Lige nu har vi en lille udstilling med billeder af Rie Brødsgård. 
I foråret får vi i februar en udstilling af Asse Due som laver keramik 
med et humoristisk tvist og ret fabulerende kunst. 
Inge Sønderby udstiller sine dejlige akvareller, det glæder vi os til. 
I april udstiller patchwork gruppen deres smukke arbejder. 

Julemarked d. 29. november  
på Koltgården fra. 10.00 til 14.00 

 
i samarbejde med Brugerrådet afholder foreningen Kunst og Kultur 
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 brød 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 
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Tirsdågså ben kl.13.30 – 15.30 

NOVEMBER 
 
17.11.2015 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 Vi skal nyde Bentes kagebord,  
 og lytte til Tove Jensens musik og sang 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
24.11.2015 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 

I julelampens skær. En hyggelig stund m/sang, 
fortælling, oplæsning m.m. 
v/Peter H. Thomsen og Torben Bjærge Madsen 

 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
 
29.11.2015 Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
 JULEMARKED (side 9) 
 Se opslag. 
 
 
DECEMBER 
 
 
01.12.2015 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 Julebanko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 
 
08.12.2015 kl. 12.30 JULEFROKOST 
 Billetsalg 17/11, 24/11 og 1/12 kr. 125,00 – se opslag 
 

13.12.2015 kl. 14.00 - kl. 17.00 JULETRÆSFEST 

 Billetsalg 1/12 og 8/12 (opslag)  

 Se side 18 
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Tirsdågså ben kl.13.30 – 15.30 

JANUAR 2016 

05.01.2016 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
12.01.2016 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 NYTÅRSKUR 
 UNDERHOLDNINGS-COMPAGNIET. 
 med 5 pensionister, der elsker at synge 
 og spille. 
 Der serveres et lille glas vin, chips, kaffe 
 og kage, pris kr. 50,00. 
 
19.01.2016 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 I straffefangens fodspor (Australien) 
 En oplevelsesrig rejse gennem  
 Australien 
 m/Britta og John Malm. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
 
26.01.2016 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 Musikalsk historie om Benny Andersen. 
 Flemming Baade fortæller om hans spændende 
 liv og vi skal synge nogle af hans sange. 
 Pris for kaffe m/brød kr.20,00 
 
FEBRUAR 
 
02.02.2016 Fra kl. 13.30 til kl. 15.30 
 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20, 00 
 
09.02.2016 Fra kl. 12.30 til kl. ca. 15.30 
 FASTELAVNSFEST 
 Billetsalg 19/1, 26/1 og 2/2 – 2016 
 Opslag følger 
  
  
  

 

 

 

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
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Bering Vålgmenighed 

Søndag, den 15. november - gudstjeneste kl 10.00 - MB 
torsdag, den 19. november - "SyngSammen-aften"; kl. 19.00 - Carl  
Nielsen-tema i kirken, kl. og derefter i Forsamlingshuset kl. 20.00 
søndag, den 29. november - gudstjeneste kl 10.00 - MB 
søndag, den 6. december - gudstjeneste kl 10.00 -MB 
søndag, den 13. december - gudstjeneste kl 14.00 - i børneøjenhøjde -
MB.  
Derefter juletræsfest i Forsamlingshuset. 
torsdag, den 24. december - gudstjeneste kl 15.00 - MB 
fredag, den 25. december - gudstjeneste kl 10.00 -KH 
søndag, den 3. januar - gudstjeneste kl 15.00 - . MB - derefter  
nytårskur i præstegården 
søndag, den 17. januar - gudstjeneste kl 10.00 - MB 
søndag, den 31. januar - gudstjeneste kl 15.00 - MB - derefter  
kirkefrokost med efterfølgende foredrag ved Hans Hauge i 
Forsamlingshuset 
søndag, den 14. februar - gudstjeneste kl 10.00 - KH 
MB = valgmenighedspræst Margrethe Barfoed 
KH = biskop emeritus Kjeld Holm 

 

 
 

 

 

 

Gem alle dine plasticlåg fra mælkekartoner og kom på 
Koltgården med dem og læg dem i mælkejungen, de er 
penge værd.  

Plasticlågene bliver jo alligevel smidt ud. Så nu kan de gå til 
noget fornuftigt. Del gerne denne information med venner, 
naboer og familie. Jo flere vi samler, des mere skåner vi 
miljøet. 

Vil du vide mere om denne indsamling se www.terracycle.dk 
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REJSEKLUBBEN I KOLT. 
 
Så er rejseklubben klar med et tilbud til rejse i 2016. 
 
I perioden 13.6. - 16.6. tilbydes en 4 dages rejse til Slesvig Holsten. 
Vi skal bl.a. besøge Husum, som er en fin lille frisisk by, på en 
heldagstur til klippeøen Helgoland, Altes Land - hvor vi bl.a. skal 
besøge en frugtbonde, vi skal spise "Borsteller-Apfelsuppe" og med 
plantageekspressen rundt mellem frugttræerne, hvor vi skal høre 
om dyrkningen, kikke på sluseanlægget Eidersperrwerk, besøge 
Friedrichstadt. Vi skal bo i området Karolinenkoog på hotel 
Pfahlershof. Turens pris vil være kr.3.195 og includeret ½ pension, 
udflugt til Helgoland og Altes Land. Vi vil få vores egen bus, blive 
hentet og afleveret på Koltgården. 
 
Reserver allerede dagene nu –  
kort ind i 2016 vil udførligt program  
blive tilgængeligt på Koltgården.  
Alle er velkomne. 
 
mange hilsner - og på gensyn 
Ruth Iversen.  
  

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 
Torsdag den 3.december kl. 13.45 
 
Fredag den 11.december kl.13:45 afholdes 
der på Koltgaarden julegudstjeneste med 
Luciaoptog. Derefter er der hyggeligt 
samvær med gløgg, æbleskiver og kaffe 
med småkager. Alle er meget velkomne. 
 

 

 

Helgoland 

https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Helgoland_Vogelperspektive_sx.jpg
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Nyt frå Frivilligområ det – Overgånge, 
tråditioner og forventninger 

Ligesom til Jul lever mange mennesker et liv præget af 
forventninger og traditioner, som naturligt bliver indfriet i de rette 
sammenhæng og er med til at sætte livet i perspektiv. 

 Men med tidens tand kan der ske/ sker der mange livsforandringer, 
som gør at traditioner og forventninger ikke fortsat kan indfries på 
vanlig vis. 

Vi er alle i overgange lige fra, vi fødes - til vi dør! Andre store 
overgange kan være, når man ændre livsvilkår og måske mister 
fodfæste for en tid, eller ens fundament er rystet. 

De store overgange i livet er selvsagt ved fødsel og død, mens 
andre overgange, som måske ikke vægtes så tungt, før man står i 
det, kan være de situationer, hvor man rammes og rystes 
uforberedt.   

Traditioner og forventninger kan være med til at understøtte en god 
livskvalitet, men kan også forekomme som belastende og 
begrænsende. 

Hvem kender ikke tiden op til julen med glade forventninger og 
travlhed, og hvor man så i juledagenes intensitet/ eller mangel på 
samme, lettet ånder ud og får ro på igen, når hverdagen og den 
daglige rytme genindfinder sig. 

I år vil jeg på samme måde indstille mig på en betydningsfuld 
overgang fra et dejlig langt arbejdsliv til et liv med nye muligheder 
og megen mere egen tid. 

I min 34 år som medarbejder ved Aarhus kommune har jeg haft et 
berigende arbejdsliv i samspil med mange, mange mennesker. 
Mine sidste 5 år som frivilligkoordinator har bundet sløjfe om hele 
min karriere. 

Her i det frivillige virke er alt gået op i en højere enhed. Jeg har altid 
tænkt mit arbejde i forhold til det levede liv i samspillet med de 
mennesker, man skal agere sammen med, og den opgave, jeg skal 
løse. 
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Drivkraften i mit arbejde har været menneskelivet, og alle de 
relationer som jeg har været - og er beriget med gennem hele min 
karriere. 

Jeg har mødt mange livskloge, gavmilde mennesker, som ser sig 
selv som at være til for hinanden, og som bidrager med frivillige 
hænder i mange, mange forskellige sammenhæng. Brugerrådet 
som er hele krumtappen i det frivillige virke gør sammen med de 
frivillige foreninger og grupper en kæmpe indsats som gør, at vi i 
Kolt Hasselager kan tilbyde mange fine aktiviteter og tilbud på 
lokalcenteret. 

Samspillet med lokalområdet, Fællesråd, Koltgårdens Venner, 
Kirker, Børneinstitutioner, Egnsarkiv, Genbrugsforretning, Lions 
klub osv. har ligeledes sit særlige liv, som gør at vi tilsammen kan 
udrette meget til fordel for vores borgere og lokalsamfund  

Derfor har frivilligområdet været det ypperste at opleve i min 
karrierer, idet jeg både har haft glæden ved at spille sammen med 
frivillige samt opleve- og have indflydelse på, hvilken betydning den 
frivillige indsats har for alle de borgere, der nyder godt af 
frivilligområdet. 

 Nu står jeg overfor mit livs største overgang nemlig indgang til 
efterløn. Nu skal jeg indstille mine forventninger og reetablere 
traditioner i mit liv, der ligger uden for en ansættelse ramme - og 
funktionsbeskrivelse, som mit arbejde altid har givet mig tidligere. 

Men inden jeg stopper helt i mit virke den 10.12.2015 vil jeg takke 
hver eneste en af jer, som jeg har haft glæden af at spille sammen 
med i det frivillige virke.  

I vil være mit forbillede, når jeg skal finde min nye vej, hvor jeg 
allerede ser, at det at være noget for andre og gør en forskel, er 
hele kærligheden i det frivillige virke og det, der giver mening i livet. 

God vind og tag godt imod min efterfølger på en sådan måde at 
traditioner og forventninger er med til at understøtte en god 
livskvalitet, og ikke kun må forekomme som belastende og 
begrænsende. 

Mange hilsner fra  
frivilligkoordinator  
Inga Klode  
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Ormslev Kolt lokålhistoriske Arkiv 

En lille historie om en kakkelovn, fra de gamle arnaler: 

Velbårne 

Hr. cancellirad, herredsfoged Lanng. i Aarhus. 

Da væver Christian Rasmussen i Kolt ved faderens død solgt deres 
fæstehus til snedker Jens Knudsen, fik han af greven med Jens 
Knudsens tilladelse lov til at bo i det gamle hus, der ellers skulle 
have været revet ned, hvis han ville huse og pleje sin gamle moder 
så længe hun levede. Men da sønnen ikke opførte sig således mod 
moderen at hun kunne blive hos ham, var hun nødt til at flytte hen til 
Jens Knudsen, som var villig til at modtage hende. Som følge af 
sønnens mislige forpligtelse, og den uenighed, der herskede 
mellem mor og søn, mødte hun og Jens Knudsen og hendes anden 
søn klejnsmed Niels Rasmussen i Edslev, ved fattigsamlingen i Kolt 
Skole, den 12.september 1827, og bad om at hendes indbo, som 
sønnen havde i brug, da hun boede hos ham, måtte tilkendes 
fattigvæsenet til Jens Knudsens opbevaring, indtil han fik hendes 
opholdsstue færdig, hvilket endelig, efter nogen modstand blev 
afgivet, undtagen en bilægger kakkelovn. Da nu Christian 
Rasmussen ikke ville udlevere den til moderen, som hun havde 
hårdt brug for, og ikke kunne undvære, måtte fattigkommissionen 
udbede om hr. cancellirådens gode understøttelse, at det må blive 
Christian Rasmussen pålagt at udlevere kakkelovnen til hans 
moder. 

 Ormslev og Koldt fattigkommission den 19 september 1828. 

 Knud Pedersen Sognefoged,  Rasmus Nielsen Niels Nielsen 

 Ærbødigst 

Blichfeldt 

 Begge fattige forstandere. 
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Ormslev Kolt lokålhistoriske Arkiv 

I anledning af hr. cancelliråd, herredsfoged Lanngs skrivelse til 
undertegnede fattigkommission angående: at væveren Christian 
Rasmussen i Kolt har nægtet, at udlevere hans moders kakkelovn 
fordi hun for 2½ år siden i gårdmand Søren Knudsen og husmand 
Christian Lauersen af Kolt deres påhør gav sønnen kakkelovnen, 
blev en extraordinær fattigkommissions samling afholdt i Koldt 
Skole i dag, den 12. november, hvor tillige med commissionens 
medlemmer mødte efter varsel de to ovennævnte vidner, væverens 
gamle mor, hendes vært Jens Knudsen og hendes anden søn i 
Edslev. 

Søren Knudsen og Christen Lauersen mødte ikke personligt, men 
lod væveren selv overbringe deres skriftlige tilståelse: at moderen 
havde på sønnens forlovelsesdag med hans anden, nuværende 
kone, sagt, at hvad der var i huset hørte ham til, undtagen hendes 
rok, kiste og seng. Men undertegnede 2 fattigforstandere og hendes 
yngste søn Niels Rasmussen og vært Jens Knudsen, som i dag var 
hos moderen, der er syg og ikke kunne komme, erklærede alle, at 
hun på deres spørgsmål om det var sandt hvad der blev sagt på 
sønnens forlovelsesdag, at hun aldrig havde lovet sønnen at han 
måtte beholde husets indbo, der desuden var pantsat til greve 
Carisius for nogle års resterende afgifter på huset. Hun har nu boet 
to år hos Jens Knudsen uden kakkelovn.  

Hendes søn har klaget til amtet tre gange  
og de to vidner en gang, sønnen har ikke  
fået ret i sine klager. Nu håber fattigvæsenet  
at herredsfogeden vil indse det uretfærdige i  
væverens påstand, og foranstalte at  
kakkelovnen bliver udleveret til den gamle, 
svage moder, der på grund af den  
vanartede søn må sidde og fryse. Ttrods  
flere forskellige tiltag lykkedes det åbenbart  
aldrig at vriste kakkelovnen fra sønnen,  
for i kirkebogen kan man så se at moderen  
Karen Christensdatter dør hos hendes  
anden søn i Edslev i 1830 som 78 årig. 
  

  

 

http://www.dba.dk/kakkelovn-gl-kakkelovn-gl/id-1017520381/billeder/1/
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Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager 

                                    

 

 

 

 

 

Alle, store som små i Hasselager-Kolt området, indbydes til en 
gammeldags traditionel juletræsfest søndag den 13. december 

fra kl. 14.00 – kl. 17.00 

Kom og syng med på de gamle julesange, dans om juletræet, 
leg med alle nisserne og spis pebernødder. 

I Den Blå Cafe kan man købe kaffe, gløgg og æbleskiver m.m.. 

Så kære børn, tag far og mor, bedstemor og bedstefar, oldemor 
og oldefar under armen og tag dem med til en dejlig hyggelig 

eftermiddag. Måske vil tante og onkel også med, alle er 
velkomne 

Alle børn fra 0 – 10 år vil få en godtepose med hjem. 

Pris kr. 30,00 pr. for personer 11 – 90 år   
Børn 0-10 år kr. 10,00 

 
 

Tilmelding og køb af billetter den 1/12 og 8/12 på Koltgården 
eller hos nedenstående senest den 8. december 2015. 

efter først til mølle princip. 
 

Brugerrådet 
Kirsten Hedegaard, tlf. 2440 9352 

e-mail kirstenhedegaard@post.tele.dk 

 

 

 

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Nyt frå Den Blå  Cåfe  

Torsdag den 26. november 2015 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 kan købes i cafeen 

Tilmelding senest den 14. november 2015 
til  

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

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Torsdag den 21. januar 2016 fra kl. 18.00  
 

Serverer vi 3 forskellige supper med friskbagt brød  
samt kaffe og sødt. 
Prisen er 60,00 kr. 

Drikkevarer kan købes i cafeen 
Tilmelding senest den 14. januar 2016 

til  
Bente Jul Mikkelsen tlf. 87 13 29 77 

Eller mail: bjmi@aarhus.dk 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

HUSK:   
Caféen er for alle generationer og kræver ikke visitation, så ”kom 
bare do” 
 
Caféen modtager gerne bestillinger til diverse arrangementer.  
Kontakt Bente på tlf.87132977 eller bjmi@aarhus.dk for nærmere 
aftale 
Et lille udpluk af sortimentet: 
½ meter kringle bagt/frossen     50 kr. 
Hel bradepandekage     150 kr. 
Luksus smørrebrød       28 kr. 
Lagkage       120 kr. 

 

mailto:bjmi@aarhus.dk
mailto:bjmi@aarhus.dk
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 og fredag kl. 9.00-13.00 
Tlf.: 87 13 29 79 (telefontider: tirsdag og 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. 
 
Demenskoordinator Lone Ø. Kristensen tlf. 51 71 54 28 

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/OmraadeSyd
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Områ de Syd 

Frivilligkoordinatorer  
Mobil nr.: 51 64 89 77. Som frivillig lærer du både nye 
mennesker at kende og får mulighed for at yde en indsats for dit 
lokalsamfund. Kontakt frivilligkoordinatoren, 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:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:ingeblak@mail.dk
mailto:gsa@aarhus.dk
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AppsCaféen rejser nu rundt i hele Aarhus 

  

 
 

AppsCaféen, Aarhus Kommun er et gratis tilbud til dig, der har brug 
for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone 
eller tablet. 
Vi hjælper med at hitte hoved og hale i det digitale og finde de 
apps, der passer til dine behov. 
I AppsCaféen tager vi nemlig altid udgangspunkt i dine ønsker og 
behov, og sammen finder vi den bedste løsning for dig. 
AppsCaféen er for alle borgere og medarbejdere i Aarhus 
kommune – uanset alder – og dine pårørende 
er selvfølgelig også meget velkomne. 
Apps og opsætning efter behag og behov 
 
Kommer på Koltgården  
TIRSDAG 24. november 2015 09.00-11.30 
TIRSDAG 15. december 2015 09.00-11.30 
TIRSDAG 26. januar 2016 09.00-11.30 
TIRSDAG 23. februar 2016 09.00-11.30 
 
Undervisning er gratis og der er ingen tilmelding, man møder bare 
op. 

 

Bering Amatør Teater spiller i år  

NØDDEBO PRÆSTEGARD 

Den 27.- 28. – 29./ november og  

4. - 5. december 

Billetbestilling tlf. 20 67 47 36   
  

 

http://f.magasinetpleje.dk/2w8euvp9e2rzch7b.jpg
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Kl.  
17. november Nyd Bentes kagebord og god musik 13.30-15.30 
20.november Fællespisning  17.00 

24. november I julelampens skær  13.30-15.30 

26. november Julebuffet 12.00 

29. november Julemarked 10.00-14.00 
1. december Banko  13.30-15.30 

5. december Banko  13.30 

8. december Julefrokost 12.30 

11. december Gudstjeneste luciaoptog 13.45 
13. december Juletræsfest 14.00-17.00 

2016  15.30 

5. januar Banko 13.30-15.30 

12. januar Nytårskur 13.30-15.30 
19. januar Rejse gennem Australien 13.30-15.30 

21. januar Suppeaften 18.00 

26. januar Musik af Benny Andersen 13.30-15.30 

2. februar Banko 13.30-15.30 
9. februar Fastelavnsfest 12.30-15.30 

24. januar Frokost  12.30 

5. marts Banko  13.30 

12. marts Banko  13.30 

 

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde I 

bladet og hvem der afholder dem. 

  

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 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.  82 43 54 14 

 
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

