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Redaktionen: 

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

Inger Lise Casper 
e-mail: inlijeca@gmail.com 
 
Erla Hovvang 
e-mail: erla-hovvang@sol.dk 
 
 
Deadline for indlæg til næste nr. er 20. juli 2016 sendes på 
mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 
eller afleveres i Caféen på Koltgården.  
Koltnyt nr. 3 – 4. årg. udkommer i august 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 
Også afhentning til deltagelse i arrangementer på Koltgården  
Kontakt Jens på tlf.   27 89 81 57 

 
 

 

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Brugerrådet 
Så går vi den lyse og varme tid i møde, men det betyder jo 
ikke, at der ikke sker noget på Koltgården. 
 
Tirsdagsåben arbejder ihærdigt for at skaffe gode musiker 
og foredragsholdere til deres arrangementer, kører byen 
rundt efter gode tilbud til bankospillene, som trækker 
næsten 100 borgere til hver gang. Imponerende og dejligt at 
se så mange og der dukker også nye ansigter op. 
 
Der arbejdes også på vores markedsdag/høstfest hvor rigtig 
mange frivillige er involveret, dejligt at der er så mange at 
trække på. Det bliver også et lidt andet arrangement, når vi 
ikke har Inga Klode til at arrangere og trække i trådene. Vi 
må se om vi kan leve op til det. Men ved fælles hjælp tror 
jeg det lykkes. 
 
Vores booking af lokaler er blevet lidt mere besværligt, nu 
hvor alle selv skal booke. Der sker ikke nogen fælles 
booking for et helt år ad gangen. Så husk at sende en mail 
til Lea Bonde eller giv hende et ring.  
(e-mail: lebon@aarhus.dk tlf.  8713 3076)  
Det er så ærgerligt når der pludselig står andre og skal 
bruge lokalet, fordi I ikke har booket det. 
 
Vores fælles caféudvalg for alle 6 centre arbejdes der stadig 
på, men der er ikke noget nyt endnu, så jeg håber vores 
lokale caféudvalg stadig fungerer.  
 
p.b.v 
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
 
  

mailto:lebon@aarhus.dk
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Danmark spiser sammen  
Tirsdag den 26. april 2016 var en dag med rigtig aprilsvejr: 
Storm, regn og slud, men indenfor på KOLTGÅRDEN var 
der en dejlig varm og hyggelig stemning. Som et led i 
DANMARK SPISER SAMMEN blev der den dag inviteret til 
gratis kagebord og al den kaffe og the vi kunne drikke.  

Formand for brugerrådet Kirsten Hedegaard bød 
velkommen, hvorefter vi sang et par sange.  Derefter blev vi 
underholdt af teatergruppen fra BØGESKOVHUS med 
deres revynumre 

Og SÅ kom kagerne på bordet, de var fabrikeret af frivillige, 
der var dejlig kringle, lækker chokoladekage og lagkager 
lagt sammen med creme og syltetøj, flere slags småkager 
og trøfler og kaffe og the i kandevis.  

Se det var et rigtigt kagebord  

Alle deltagere fik udleveret et nummer, der var 95 personer. 
Efter kaffen var der lodtrækning af de donerede blomster fra 
gartneren i Viby og chokoladen fra REMA 1000 ca. 40 
gevinster 

Som afslutning på dagen var der opvisning af 
LINEDANSERNE som hver tirsdag træner på Koltgården. 

Et helt igennem vellykket arrangement som godt kan tåle en 
gentagelse måske til næste år,  

Inger Lise Casper. 
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Frivilligkoordinatoren 
 
Ny frivilligkoordinator i Område Syd  
D. 7. marts tiltrådte jeg stillingen som  
frivilligkoordinator i Område Syd  
(lokalcentrene Bøgeskovhus,  
skegården, Kildevang, Koltgården,  
Solbjerg og Tranbjerg)  
Jeg er uddannet ergoterapeut og har  
erfaringer fra både Skanderborg,  
Silkeborg og Aarhus kommune. 
 I Aarhus har jeg de sidste 6 år arbejdet som frivilligkoordi-
nator i Område Christiansbjerg.  
Privat er jeg gift med Lars og bor i Hørning. Lars og jeg har 
tilsammen fem børn, som alle, på nær ét, er fløjet fra reden.  
Som frivilligkoordinator i Område Syd vil jeg blandt andet 
arbejde for  
 

 forebyggelse af ensomhed  
 generationsbrobygning  
 sundhedsfremme via mulighed for aktiv deltagelse i  

det frivillige arbejde og netværket omkring det  
 
Venlighed, imødekommenhed, engagement og mange 
forskelligartede ressourcer er nogle af de kvaliteter, jeg 
allerede nu har oplevet hos de mennesker, jeg har mødt.  
 
Jeg ser frem til at lære flere samarbejdspartnere at kende 
og til det kommende samarbejde.  
 
Med venlig hilsen  
Hanne Lykkeskov  
Frivilligkoordinator  

e-mail: haly@aarhus.dk  
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Fællesra det  
Kære forening, institution, klub, politiske parti, strikkeklub eller 
noget helt sjette,  

I Kolt Hasselager har der tit været snak om, at det kunne være 
dejligt med en dag, hvor alle aktive kræfter, i vores lokalområde, 
samles og præsenterer deres initiativer i lokalområdet.  

Den snak vil vi gerne gøre til virkelighed!  

Bavnehøj skole er nu udbygget med nye store lokaler og et stort 
dejligt bibliotek, så rammen om dagen er sat og vi glæder os til at 
fylde området med masser af liv og gode oplevelser. 

Vi inviterer alle i Kolt Hasselager, lige fra strikkeklubber, politiske 
partier, boligforeninger, danseskole, linedansere osv. til at deltage i 
og bidrage til: 

”Mangfoldighedens Dag” Lørdag d. 4. juni 2016 kl. 10-15 

Vi forestiller os, at der bliver stande og workshops spredt rundt 
omkring på skolen og i biblioteket – både inde og ude. 

Vi håber, at du/I vil bidrage med, det som I er gode til.  Der er 
mange muligheder for at gøre dagen festlig og vi glæder os til se, 
hvad I finder på. 

Vi har allerede mange tilmeldinger: Bering gymnastikforening laver 
workshop, KHIF deltager, Lions deltager og sælger pølser, øl og 
vand, SFO deltager m kreativ workshop, der bliver en 
fotokonkurrence, bagekonkurrence, lokalhistorisk deltager, 
husflidsforeningen m.fl. så bare skynd dig at melde dig til!!  

Obs obs obs obs obs obs obs  

Tilmeld jer hos bibliotekar Emil Brøsen på tlf  61 92 90 11 

SENEST onsdag d 18. maj 2016 

Eller koltbibliotek@aarhus.dk 

mailto:koltbibliotek@aarhus.dk
AFLYST
Udsat til senere
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eller: 
For at vi kan fordele pladsen og lave et program, vil vi gerne have, at I 
tilmelder jer:  
 
Hvem er vi:__________________________________________________ 
Hvor mange kommer vi:_________ 
Vores stand/aktivitet forgår (tid + sted): 
_____________________________________________________ 
Hvad sker der på vores 
stand:_______________________________________________________ 
Kontaktperson (navn og telefonnr): 
_________________________________________________________ 
 
Vi håber på stor opbakning, og at vi i fællesskab kan vise Kolt 
Hasselagers mangfoldighed.  
 
Har I spørgsmål eller lignende er I velkomne til at 
kontakte:  koltbibliotek@aarhus.dk 
 
Husk at besøge vores hjemmeside www.kolthasselager.dk 
Hvor man kan læse det nyeste nummer af Koltnyt 
 
Klaus Jachobsen 
Formand for Fællesrådet 
 

Kolt Kirke 
KIRKEBIL / TAXA 

Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkommen til at bestille 
en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige 
arrangementer. 

Bestil kirkebilen ved at rette henvendelse til Kirkekontoret på  
tlf.: 30502716 senest torsdag kl. 10.30. 
 
Ulla Eising - Kolt Kirkes menighedsråd. 

  

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
 
Torsdag den 2. juni  kl. 13.45 - 15.00 
Juli sommerferie 
Torsdag den 4. august kl. 13.45 - 15.00 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
 
 

http://www.kolthasselager.dk/
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Koltga rdens Venner: 

Kommende arrangementer  
 
Torsdag 26. maj. 
Generalforsamling i Koltgårdens venner kl. 18.00 
------- 
Årets pensionade 

I juni begynder EM i fodbold i Frankrig og i  
august er der Olympiske Lege i Rio de 
Janeiro i Brasilien, men hvad så ind 
imellem? 
Svaret ligger lige for! Der er jo Pensionade  
torsdag 7. juli på Koltgården. 
Så det er med at komme i gang med 
træningen, så formen topper lige præcis 
denne dato! 
Der kommer opslag senere med 
tilmeldingslister, når den store begivenhed 
nærmer sig. 
Vi kan også afslører, at DR tv og TV2 sporten ikke har 
afvist, at komme med alle deres kamerahold, og det samme 
gælder de internationale tv-stationer BBC, CNN og 
SkySport. 

Men se efter opslag fra arrangørerne Koltgårdens Venner, 
når tiden nærmer sig. 

----- 
 

Udflugt m/spisning på Hvidsten Kro.  
Onsdag d. 27. juli – Opslag senere. 
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Tirsdagsa ben kl.13.30 – 15.30 
 
MAJ 
 
 
10.05.2016 Fra kl. 10.00 til kl. ca. 16.00 
 LØVSPRINGSTUR 
 Til Skandinavisk Dyrepark 
  
17.05.2016 Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
 TØJSALG v/TØJ LARS 
 Gratis kaffe og småkager.  
 
24.05.2016 Sang og musik til fælles glæde  
 m/Lisa Kock Nielsen og Mariann Siem 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
31.05.2016 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
JUNI 
 
07.06.2016 Sæsonafslutning m/Aarhus Promenadeorkester 
 Pris for kaffe m/brød kr. 50,00 
 
JULI  
05.07.2016 SOMMERBANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
 
Vi ønsker alle en god sommerferie  
 
 
 
AUGUST 
 
16.08.2016 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
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Fællesspisning i Den Blå Cafe 

Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 

Torsdag d.16. juni fra kl. 18.00 
 

Menu: 
Kylling, sommersalat, kartofler og sovs 

Kaffe med sødt 
Maden serveres mellem kl. 18.00-19.30 

Der er mulighed for at købe vin, øl og sodavand 
 

 

 

Tilmelding til Lene på lehja@aarhus.dk – tlf. 87132977 

senest den 8. juni 2016. 
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
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Nyt fra Den Bla  Cafe  
 

Bente har valgt at søge nye udfordringer, så nu passes 
caféen af Lene Hjarsbæk 

Lene kan træffes på mail lehja@aarhus.dk eller på 

tlf. nr. 87132977. 

Fra 15. maj får vi en ekstra hjælper i caféen. Det er Helle 
Rasmussen, som har været hos os tidligere. 

 
HUSK:   
Caféen er for alle generationer og kræver ikke visitation, så 
”kom bare do” 
Caféen modtager gerne bestillinger til diverse 
arrangementer.  
 

 

Daghøjskolen 

Reserver venligst følgende dage til 
DAGHØJSKOLEN   
Onsdag den 5., torsdag den 6. og fredag den 7. oktober 2016 
 
Tilmelding: 
Tirsdag den   6. september fra kl. 12 - 13 
Tirsdag den 13. september fra kl. 12 - 13 
Tirsdag den 20. september fra kl. 12 - 13 
Tirsdag den 27. september fra kl. 12 - 13 
 
Med venlig hilsen 
Daghøjskolen 
Svend Erik Poulsen 
 
  

mailto:lehja@aarhus.dk
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Fra LOKAL arkivets gemmer 

Kronik skrevet af lokalhistoriker Gunnar Fogh i Aarhus Stiftstidende 
1958 
 
Vejen, der går fra Constantinsborg til Kolt og videre gennem byen til 
landevejen forbi efterskolen og videre over banen til Ingerslev 
kaldes Hovvejen. Det var den vej, bønderne fra Tiset og Solbjerg 
måtte køre med deres tiendekorn. 
 
Når bønderne kom med kornet blev de beværtede, men der kom en 
tid, hvor de syntes at traktementet blev for sløjt, og de henholdt sig 
så til bestemmelsen om, at de kun kunne køre en mil med kornet. 
Ejeren af Stadsgaard ( Constantinsborg ) måtte så bygge en lade 
på Kunnerup mark, hvor kornet kunne modtages.   
 
Kunnerupgaard, der nu ejes af Ejnar Børup, blev i 1918 mageskiftet 
med den 9 tdr. land store ejendom ved Lemmingvejen, der nu ejes 
af Henry Jensen, på marken er der et kær der hedder Tuskær.  
På Kunnerupgaards  mark, der ligger øst for Hovvejen fra Kolt efter 
Constantinsborg, har Ejnar Børup fundet flere rækker kampesten 
på marken, hvor stenenes beliggenhed indbyrdes kunne tyde på, at 
det var grundstenen til den i det fjortende og femtende århundrede 
historiske kendte Kunnerupgaard, der ejedes af Lykkeslægten, der 
var ret udbredt her i Østjylland, hvor den ejede en del strøgods. 
 
Længst mod nord i marken lå noget der hed Højelle, derefter 
Storemose.  
I denne mose druknede ca. 1890 Søren Krags søn fra Ormslev, der 
tjente som hyrdedreng på gården, som dengang ejedes af Rasmus 
Jensen. Ved  siden af lå Lillemose, lidt længere inde mod byen 
Ladekær, Lille Fuglekær og Fuglekær. Det har altså været 
lavtliggende marker.  
 
Nord for Kunnerupgaard ved samme side ligger Egetoft der ejes af 
Hakon Nielsen. Dennes morfar gik under navnet Ras Piesen i Bolet. 
Bolet er sikkert gårdens navn, lige siden kannikerne i 1315 ejede 
Kolt jorde. Et bol var en bestemt del af en bymark. En tredje eller 
fjerdedel med de byrder og rettigheder, der hviler på bymarkerne.  
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Efter hvad jeg kan få ud af jordebøgerne, skulle et bol i Kolt være 
ca. 90 tdr. land. Måske har benævnelsen et boelsted, som brugtes 
om en mindre ejendom nogen tid tilbage, været årsagen til 
navneforandringen. Ca. 500 m. nord for gården er der en lille 
stigning i jordsmonnet.  På marken der hedder Lejsager, er der 
fundet adskillige ting, der tyder på, at her har den tidligere 
tiendelade ligget. 
Anton Justs købmandsforretning ligger, hvor Lemmingvejen drejer 
fra Hovvejen. Der var tidligere høkerbutik. Den gamle bysmedie fra 
den tid, da bønderne ejede smedien og ansatte smeden og 
fastsatte de priser, han skulle arbejde for, lå midt i byen, hvor der 
drives en nutidsvarende smedeforretning. Jordemoderboligen, der 
blev bygget omkring 1900, bruges nu som lærerbolig. 
 
Et sogneforsamlingshus blev bygget i 1908, og et andels frysehus  
blev bygget og taget i brug lige før jul 1947. Ved vejene, der går til 
Lemming, Edslev og Hasselager, er der bygget adskillige 
beboelseshuse, der med undtagelse af tre landarbejderboliger alle 
beboes af ældre mennesker. 
 
Den østlige del af Kolt mark der hvor Gydskovvejen ved Pæregabet 
møder landevejen ved Hasselager, er med kæmnerboligen, 
centralskolen, lærerboligerne, forskellige privatboliger og vandværk 
ved at få et bymæssig præg. 
 
Den nærliggende gård Vangsbo, der ejes af Klara Sørensen leder 
tanken hen på at det er byen, der er ved at æde landet. 
 
Mærkelig nok har der aldrig ligget nogen kommuneskole på Kolt 
grund før nu, da centralskolen er bygget, og så kaldes den endda 
Hasselager Skole. Centralskolen ledes af Ejnar Aaes. 
 
Fortsættelse følger når Kolt Nyt udkommer næste gang 
Hanna Thinesen 
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Kom til Høstfest/Markedsdag på  

 

 

 

Lokalcenter Koltgården 
Kunnerupvej 196 Kolt, 8361 Hasselager 

 

Søndag d. 21. august 2016 

Kl.10.00-14.00 
 
Tema for Markedsdagen er ”Høstfest”, hvor børn og barnlige sjæle 
fra lokalområdet inviteres til at deltage aktivt på dagen. Vi laver et 
børnedyrskue, hvor børn kan komme med deres kæledyr. 
 
Dagen er som vanlig levende fyldt med boder, blomstersalg, 
tombola, tøjsalg, loppeting og meget andet. 
 
Kagekonkurrence, hvem bager den bedste kage – fine præmier.  
 
Der er forskellig underholdning, og der serveres et dejligt 
traktement.  
 
Tilmelding til stande, kager og børnedyrskue senest den 1. august 
2016 til  
Kirsten Hedegaard tlf. 2440 9352 - kirstenhedegaard@post.tele.dk 
Eller 
Inger Lise Casper tlf. 8628 1973 – inlijeca@gmail.com 
  
Hilsen Brugerrådet 
ps. Har du lyst til at hjælpe sådan en dag er du meget velkommen, 
giv os lige et ring. 
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 G R I B    C H A N C E N 
                   =============================================== 
 
Blandt foreningens mange aktive medlemmer søger vi nu 
EN POSITIV OG DRIFTIG MAND ELLER KVINDE, 
der kunne tænke sig en grundig uddannelse som frivillig 
FITNESS-INSTRUKTØR. 
En uddannelse, der for vedkommende er ganske GRATIS, og som 
afsluttes med bestået eksamen samt tildeling af INSTRUKTØR-
bevis. 
Kursus har en varighed på 2 hverdage og finder sted på et af 
Aarhus kommunes lokalcentre i Område Syd. 
 
Derefter skal vedkommende indtræde på foreningens hold af 
instruktører, der har til opgave at undervise foreningens nye 
medlemmer i korrekt og sikker brug af vore maskiner. 
 
Har du interesse i dette tilbud, bedes du kontakte foreningens 
formand – Hans Rasmussen på telefon 40769559 - for en nærmere 
drøftelse. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
Selvtrænerforeningen Koltgården. 

Kunst og kultur  
Udstillinger: 

I maj Måned udstiller Kari Berg sine billeder. 
I august udstiller Søren Fisker sine billeder. 
I september har vi en udstilling af Henning Jeppesen som er 
trædrejer. 
I oktober har vi en udstilling af Keramik ved Anne Cordero og 
i november udstiller Ane Lyngsgård sine fine værker i pileflet. 
 
Foreningen afholder sin årlige generalforsamling d. 12. maj på 
Koltgården og igen i år er der mange gode kunstværker til 
udlodning. 
Kunst og Kultur afholder igen i år et julemarked lørdag d. 3. 
december. Ønsker man en stand skal der rettes henvendelse til  
Rita Laursen tlf. 51506302. 
Hilsen 
Susanne Eske 
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Omra 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 43 06  (telefontider: hverdage kl. 8.00-9.30) 
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 43 00 (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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Omra de Syd 
Frivilligkoordinatorer Hanne Lykkeskov  
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 Inger Lise Casper, tlf. 86281973/26221427 
e-mail: inlijeca@gmail.com  
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: 87 13 43 09 / E-mail: gsa@aarhus.dk 
Telefontid 8.30-9.00 mandag til torsdag 
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:gsa@aarhus.dk
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Bering Valgmenighed 
Gudstjenester Sommeren 2016  
 
  8. maj kl. 10.00 6 s.e.påske Præst KH 
15. maj kl. 10.00 Pinsedag Præst MB 
29. maj kl. 10.00 1.s.e.trin  Præst MB 
12. juni kl. 10.00 3.s.e.trin. Præst MB 
26. juni kl.10.00 5.s.e.trin  Præst KH 
10. juli kl. 10.00 7.s.e.trin  Præst KH 
31. juli kl. 10.00 9.s.e.trin. Præst MB 
14. august kl. 10.00 12.s.e.trin. Præst MB 
28. august kl. 10.00 14.s.e.trin. Præst MB 
MB= Margrethe Barfoed  KH= Kjeld Holm 
 
Øvrige arrangementer 
  5. maj kl. 9.00 Menighedsudflugt – Mols 
21. maj kl. 10.00 Markedsdag 
23. juni kl. 18.00 Sct. Hans aften 
 
 
AppsCaféen rejser rundt i Aarhus 
Vores AppsCafé der kom en gang om måneden, kommer nu ikke 
længere til Koltgården. 

I stedet vil vi afholde AppsCaféen nede på DOKK1 på de datoer, 
som var planlagt til at være på de ovennævnte steder. Det bliver i 
de nye lokaler med velfærdsteknologi, kaldet DokkX, som åbner fra 
29. april. Det ligger på niveau 2.2. Benyt lejlighed til at kigge forbi, 
hvis du alligevel skal på Hovedbiblioteket eller i Borgerservice! 

I den sydlige del af Aarhus Kommune, vil man derfor kunne tage til 
Lokalcenter Søholm eller Lokalcenter Skåde. Og ellers kan man 
møde op på et hvilket som helst af de andre steder:  

Du kan se ændringerne på AppsCafé-hjemmesiden: 
www.aarhus.dk/appscafe  

Her finder du også alle datoer og steder for AppsCaféerne frem til 
slutningen af august. Husk også at vi holder lukket i juli.  

Mange hilsner Søren Aalykke, AppsCaféen. 

http://www.aarhus.dk/appscafe
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Arrangementsoversigt: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

10. maj Løvspringstur Tirs 10.00-16.00 
17. maj Tøjsalg Tirs 10.00-14.00 
19. maj Frokost i Skæring KV 11.00-16.30 
24. maj Sang og musik Lisa og Mariann Tirs 13.30 
26. maj Generalforsamling Koltg. Venner KV 18.00 
31. maj Banko Tirs 13.30 

2. juni Gudstjeneste  13.45 
4. juni Biblioteket - Bavnehøjskolen  10.00-15.00 
7. juni Århus Promenadeorkester Tirs 13.30 
5. juli Banko Tirs 13.30 
7. juli Pensionade KV 9.00-15.00 

27. juli Udflugt Hvidsten Kro KV  
4. august Gudstjeneste  13.45 

21. august Markedsdag/høstfest  10.00-14.00 
5. oktober Daghøjskole  9.00-15.00 
6. oktober Daghøjskole  9.00-15.00 
7. oktober Daghøjskole  9.00-15.00 
 

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. 8.00 - 9.30 tlf. 87 13 43 06 
Demenskoordinator Lone Ø. Kristensen tlf. 51 71 54 28 
Sundhedsenheden kl. 8.00-15.00 tlf. 87 13 43 00 
Sundhedsklinikken 8.00-9.00 tlf. 87 13 43 00 
Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand tlf. 87 13 43 09 
Den Blå Cafe, Lene Hjarsbæk tlf. 87 13 29 77 
Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov tlf. 51 64 89 77 
Pedel Bjarne tlf. 51 57 60 69 
Koltgårdens Venner, Knud Nielsen tlf. 86 28 43 33 
Kunst og Kultur, Koltgården tlf. 86 95 04 79 
Fællesrådet, Klaus Jachobsen tlf.  28 30 54 67 
Hasselager Borgerforening, Torben Meisner tlf. 86 28 11 55 
Hasselager Kolt Vandværk, Allan Jensen tlf.  86 28 31 32 
 
 
Brugerrådet: 
Kirsten Hedegaard, formand tlf. 24 40 93 52  
Inger Lise Casper, næstformand tlf.  86 28 19 73  
Kirsten V. Nielsen, kasserer 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 
Lea Mains tlf. 22 13 50 28 
Mariann Dalgas tlf.  86 28 46 94 
 
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 send en e-
mail til  
kirstenhedegaard@post.tele.dk 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk

