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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: erlahovvang@gmail.com 
 
 

Deadline for indlæg til næste nr. er 20. oktober 2016 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 – 4. årg. udkommer i november 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 Casper 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 

Aarhus Kommune har modtaget EU midler til brug for belysning 
med led pærer. Det har medført at vi har haft besøg af bygnings- 
afdelingen, hvor hele Lokalcentret blev gennemgået, så der kan 
komme ny belysning. I den forbindelse er det ønskeligt, at der også 
bliver malet og gjort lidt i stand, 30 års slitage har sat sine spor. 
Så vi håber på nogle bevillinger . 
 
Der er også blevet kigget på bevoksningen rundt om Koltgården, 
træerne er efterhånden blevet meget store og kaster lange skygger, 
så solen har svært ved at komme igennem. Vi håber det bliver 
muligt at fælde og styne/beskære nogle af dem, Vi har indsendt 
ansøgning til Teknik og Miljø, da ikke alle træerne står på 
Koltgårdens jorder.  
Har netop fået en tilbagemelding at de ser på det. 
 
Vores Markedsdag arbejder vi ihærdigt på at få arrangeret, der er 
allerede tilmeldt mange, der vil have en stand, så vi håber på godt 
vejr og en masse besøgende. Desværre er der endnu ikke nogle 
børn, der har tilmeldt deres kæledyr, så måske er der ikke plads til 
kæledyr i en travl familie. Vi ved også at mange er gået i træning 
med bagningen, så der kommer nogle spændende kager ud af det 
til vores konkurrence. 
 
På vaccinations dagen, tror vi der kommer mange mennesker, ikke 
mindst fordi vi har fået tilbudt en meget spændende koncert med 
Aarhus Jazz Orchestra, som vil underholde os fra kl. 13.00. 
Det glæder vi os til.  
 
I det hele taget er det utroligt så meget der sker på Koltgården, der 
er aktiviteter hver dag både i huset og ud af huset, dejligt at kunne 
tiltrække så mange til centeret, både frivillige og aktive borgere fra 
lokalområdet 
 
p.b.v 

Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
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Nyt fra frivilligomra det 

Forleden så jeg filmen ”Pay it forward” – eller som det 
oversættes til dansk ”Giv det videre”. Filmen handler 
om den 11-årige Trevor, som i skolen får en opgave, 
der går ud på at finde en måde at gøre verden til et 
bedre sted at være i - og dernæst føre ideen ud i livet.  
En stor mundfuld for en lille dreng, men Trevor er ikke 
tabt bag en vogn. Han har en idé. Et princip om at 
udføre tjenester for tre mennesker, som til gengæld 
hver især skal gøre tjenester for tre andre mennesker. 
Gode gerninger der spreder sig som ringe i vandet 
efter pyramidespilsprincippet.  

Ideen er måske nok lidt banal, men 
alligevel – tænk hvis vi alle gjorde tre 
gode ting for andre og fortalte dem om 
princippet, og det fik dem til også at gøre 
tre gode ting… Så var vi med til at gøre 
en forskel, og så ville det jo faktisk 
kunne rykke ved noget!  

De frivillige, der er tilknyttet Koltgården, gør mange gode ting for andre 
mennesker – dog uden at vide noget om ovennævnte og uden at bede 
om, at det gode gives videre til andre. 

Men med det gode de frivillige gør, skabes glæde, nærvær, mulighed for 
aktivitet, venskab og deltagelse – noget som er af stor betydning for de, 
der får glæde af den frivillige indsats. De frivillige er med deres indsats 
med til at gøre en forskel for andre! 
På Koltgården findes mange forskellige former for frivilligfunktioner fx: 
tovholdere for forskellige aktivitetsgrupper både på lokalcentret og i 
plejeboligerne, besøgsvenner, frivillige chauffører, instruktør for 
selvtrænere, medhjælper i cafeen og brugerrådsmedlemmer. 
Skulle du have lyst til også at blive frivillig på Koltgården, er du 
velkommen til at henvende dig til brugerrådet på Koltgården eller til 
undertegnede.  
Uanset om man ønsker at være aktiv frivillig eller ej, kan vi jo alle 
overveje, om vi vil indføre ”Pay it forward”/”Giv det videre”-princippet og 
dermed være med til at gøre livet lidt bedre  
og sjovere for os alle. 
Med venlig hilsen 
Hanne Lykkeskov, Frivilligkoordinator 
Mail: haly@aarhus.dk Tlf: 5164 8977 

mailto:haly@aarhus.dk
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://plaza.rakuten.co.jp/tatuhiko77/diaryall/&psig=AFQjCNHiFgyJ-xa1YuGQm9CJGgrwPGTpyA&ust=1469099809641534


Koltnyt nr.3  – 2016  Side 5 
 

 

FÅ  viden og BLIV DEMENSVEN 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ÅRRÅNGEMENTET ER GRÅTIS OG 
FOR ÅLLE INTERESSEREDE 
 

TILMELDING IKKE NØDVENDIG 
 

ØL/VÅND/KÅFFE/TE KÅN KØBES 

 

 

 

Mårslet Tirsdag d. 13.9 kl. 14.00 – 16.00  
Lokalcenter Kildevang,  
Langballevej 3 
 

Kolt Mandag d. 3.10 kl. 
15.30 – 17.30  
Lokalcenter Koltgården,  
Kunnerupvej 196 
 

Beder Tirsdag d. 22.11 kl. 13.30 – 15.30  
Lokalcenter Eskegården,  
Byagervej 115 
 

Tranbjerg Onsdag d. 2.11 kl 13.30 – 15.30  
Tranbjerg lokalcenter,  
Torvevænget 3A  
 

Solbjerg Torsdag d. 10.11 kl. 15.30 – 17.30  
Solbjerg lokalcenter,  
Elmevangsvej 2 

 

  
 

Udfordret af demens 
Når man får en demenssygdom, mister man 
ikke alene hukommelsen. Dagligdagsting som at 
finde vej eller at købe ind kan pludselig blive en 
vanskelige opgave. Mange vil også opleve at føle 
sig isoleret. Livet med demens kan blive meget 
lettere og gladere, hvis man møder forståelse og 
får en hjælpende hånd. 

Demensvenner gør en forskel 
Alzheimerforeningen drømmer om et 
demensvenligt Danmark og vil derfor finde 
100.000 Demensvenner, der på forskellig vis 
har lyst til at støtte mennesker, der er ramt af 
demens. 

En DEMENSven er en person, der rækker 
hånden frem, når han eller hun møder et 
menneske med demens – fx derhjemme, i 
opgangen, på villavejen, i butikken, på 
arbejdspladsen eller der, hvor personen med 
demens måske er kommet på afveje eller har 
brug for hjælp. Som DEMENSven melder man 
sig ikke til at gøre noget bestemt, men kan 
engagere sig i det omfang, man har tid og lyst. 

Vil du også være DEMENSven? Kom og bliv 
inspireret til, hvordan du med små handlinger 
kan gøre en positiv forskel for mennesker, der 
har en demenssygdom. 

 Hør Elsebeths beretning om, hvordan 
det er at leve med en ægtefælle med en 
demenssygdom – hvad var de første tegn 
på sygdommen, hvilke udfordringer 
giver sygdommen, og hvad betyder det 
at møde venlige og forstående 
mennesker – eller det modsatte. Bliv 
registreret som DEMENSVEN 

 

FAKTA OM DEMENS 

 70-85.000 mennesker lever 

med en demenssygdom 

 

 Hvert år registreres ca. 8.000 

nye tilfælde af demens 

 

 I 2040 forventes antallet af 

demente over 60 år at vokse 

til 120-146.000 

 

 400.000 personer lever med 

et menneske med demens i familien  
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Koltga rdens Venner: 

Turen til Wittenberg (Pretzsch) i Tyskland – d. 29. maj 2016 – 

02. juni 2016 
Afgang fra Koltgården kl. 07.00, 30 deltagere, desværre var to 
blevet syge. 
Vi fik kaffe og rundstykker på Skærup Rasteplads. Det gav De Grå 
Busser.  Vi fik også en lille ”skarp”, vi havde jo penge fra vores 
”frirejse”, som bl.a. gik til flere omgange øl og vand i bussen. 
Fik aftensmad på hotellet, senere fik vi en cognac af værten på 
hotellet. Kørte til Wittenberg, sejlede over 
Elben og kørte derefter en tur i Oldtimer 
Bus fra 1931. 
Så en meget flot park med kurhotel.    
Senere til vinsmagning i Tysklands 
nordligste vingård. 
Så er turen kommet til Leipzig. Vi så nogle 
flotte kirker, samt huset hvor Johan Sebastian Bach boede. 
Så var det tid til at besøge et bryghus, ja vi nøjedes ikke med at se, 
men vi smagte også på flere slags øl, dertil fik vi tærte. 
Om aftenen spillede vi banko med KV som vært.  Flotte gevinster, 
som bl.a. kan lette rengøringen!  
Så var turen kommet til besøg ved Ferropolis, det er skulpturer 
lavet af tidligere maskiner, der blev brugt til arbejdet i minerne. Vi 
spiste frokost i en nedlagt mineskakt. Vi spillede igen banko på 
hotellet, men denne gang var det værten på  
hotellet der stod for det og det var  
en stor oplevelse. 
Da vi skulle køre fra hotellet, blev vi 
 ”stoppet” af politi, det var værten,   
der kom med en bitter til alle. 
Vi fik frokost i Wittenburg, en lækker  
platte med 1 gl. hvidvin, betalt af  
De Grå Busser. 
Vi fik en lille skarp hver morgen inden vi kørte fra hotellet, så vi 
kunne vågne. Vi havde jo penge til det. 
Vi fik handlet lidt ved Grænsen. Vi kørte i alt 1.908 km. Jeg tror alle 
var enige om, at vi havde haft en god tur, incl. en god Guide og en 
god chauffør. 
På vegne af bestyrelsen i Koltgårdens Venner.  Ilse Boldreel Koldste 
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Koltga rdens Venner 

Udflugt til Fristedet Skæring d. 19 maj 2016 
 
Ja, så havde vi igen i år en dejlig tur til Skæring 
Strand. Bussen var fyldt op med glade 
mennesker og vejret var igen med os.  
Vi spiste inde og derefter kunne vi nyde kaffen 
udendørs. Vandet var for koldt til, at der var 
nogle der blev fristet til at hoppe i vandet. Efter en hyggelig dag blev 
alle så kørt tilbage til Koltgården. 
Hilsen, Koltgårdens Venner. 

------- 
Kommende arrangementer 

Årets pensionade Lørdag 24. september kl. 9.00 – 16.00 

Musik eftermiddag Fredag 28. oktober   kl. 13.30 

Med Musik Duetten 
Julekomsammen for beboerne på KOLTGÅRDEN 

Fredag den 18. november. 
Julebanko -  Lørdag den 26. nov. 2016  kl. 13.30 
 

Se opslag fra arrangørerne Koltgårdens Venner, når tiden 
nærmer sig. 

----- 
  
 

  
 
 
 

  

Gudstjeneste på Koltgården i  
Den Blå Café 
Torsdag den 4. august kl. 13.45 - 15.00 
Torsdag den 1. september kl. 13.45 - 15.00 
Torsdag den 3. november kl. 13.45 - 15.00 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Ture udi landet med Koltbussen. 
 
"Du danske sommer, jeg elsker dig,  
skønt du så ofte har sveget mig" lyder  
teksten til en af vore dejlige sange.  
Det er så sandt, så sandt, men hvad betyder en smule regn, når vi 
sidder i vores bus og kører udi naturen, regner det, ja så drikker vi 
da bare den medbragte kaffe siddende i bussen. Her i forsommeren 
og midsommeren har vi kørt med mange medborgere - til tider en 
fyldt bus, der har hygget sig, kikket ud på vekslende landskaber, 
kørt ad veje, vi ikke vidste fandtes, været vidt omkring - Silkeborg 
kanten, Odder kanten, Djursland rundt, Skæring, Egaa og Studstrup 
strand, takket være vore frivillige chauffører og medhjælpere, som i 
øvrigt er suppleret med 2 frivillige mere. 
Jeg kan kun ønske mig, at endnu flere her i området vil dele nogle 
dejlige oplevelser med os. Vi henter gerne på bopælen, såfremt 
nogle har svært ved at komme på Koltgården. 
Ruth Iversen, tovholder for busholdet. 
Der vil altid være ophængt en tilmeldingsseddel på Koltgården, eller 
der kan ringes til Ruth tlf. 28742547, men husk, hvis det er kørsel til 
arrangementer på Koltgården, skal der senest aftenen før ringes til 
chauffør Jens Casper på tlf.27898157    
  
Rejseklubben i Kolt var i dagene 13.6. - 16.6. på tur til Slesvig 
Holsten.  
Vi startede ud fra Koltgården tidlig om morgenen, nåede Husum 
ved frokosttid, hvor frokosten blev indtaget på et restaurantskib i 
inderhavnen, derefter fortsatte vi til et landligt hotel, der lå i 
Karolinekoog. Der var god plads både ude og inde og dejlig fred og 
ro. Dag nr.2 var turens højdepunkt, nemlig en tur til Helgoland, der 
ligger 70 km. ude i Nordsøen. Vi sejlede ud med en større båd, men 
blev efter et par timers sejlads omskibet til en meget mindre båd, 
der dog kunne rumme ca. 15 personer. Alt forløb fint og vi nående 
solskinsøen Helgoland, der absolut var et besøg værd - meget 
anderledes fra andre øer. Vi besøgte også Altes land, hvor vi 
gæstede Matthies, der sammen med broderen ejede og drev et af 
de største frugtplantager i området. Vi blev via et lille tog kørt ud i 
de enorme æble-pærer- og kirsebærmarker, Aldrig har jeg da set så 
mange frugttræer på én gang. Vi besøgte også Hamburg, hvor vi 
kom forbi fabrikken, der fremstiller de store Jumbojet, kørte gennem 
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Buxterhude med sine snævre gader, ophold i Friedrichsstadt, hvor 
der var tid til sejltur og frokost.  
Jeg synes, vi havde en udbytterig tur, hvilket ikke mindst skyldtes 
de forskellige guider - vi havde 3 i alt på skift med hvert sit 
kendskab- som De graa busser venligst havde beriget os med.  
Nu går jeg så i tænkeboks, for at finde ud af, hvor turen i 2017 skal 
gå hen. 
Tak til alle deltagerne og på gensyn. Ruth Iversen.  
________________________________ 

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. 
 

Fællesra det  

Den 6. juni havde Kolt-Hasselager Fællesråd foretræde for teknisk 
udvalg sammen med de 4 øvrige fællesråd i Aarhus Syd. 
Foretræde var i forbindelse med at teknisk udvalg skulle behandle 
Beder-Bering vejen. Målet for fællesrådenes foretræde var at 
understrege for politikerne, at nu måtte de sørge for at få taget en 
endelig beslutning om vejens linjeføring og komme i gang med at få 
vejen lavet, da den er vigtig for afviklingen af trafikken i det sydlige 
Aarhus. 

Siden foretræde er der ikke rigtig sket noget. Sagen har været på 
teknisk udvalgs dagsorden to gange senere og hver gang er 
behandlingen udsat. 

Her kan man finde mere information om Beder-Bering vejen: 

http://www.aarhus.dk/bering-beder 

Husk at besøge vores hjemmeside www.kolthasselager.dk 
Hvor man kan læse det nyeste nummer af Koltnyt 
 
Klaus Jachobsen, Formand for Fællesrådet 

http://www.aarhus.dk/bering-beder
http://www.kolthasselager.dk/
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Tirsdagsa ben kl.13.30 – 15.30 

AUGUST 
16.08.2016 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
21.08.2016 kl. 10.00 – kl. 14.00 
 Markedsdag  
 Se side 12 
 
23.08.2016 Syng med og bli` glad. 
 Ole Bech vil synge kloge sange, sjove 
 viser m.m 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
30.08.2016 Fra kl. 12.30 til kl. ? 
 FESTUGEBUFFET, pris kr. 70,00 
 Tilmelding i cafeen eller på mail: lehja@aarhus.dk 
 Tlf. 87132977. Gerne inden 24/8 2016 
SEPTEMBER 
 
06.09.2016 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
13.09.2016 Visesanger og pianist Ole Nørregård 
 Sang og fortælling om revyens mestre 
 f.eks. Buster Larsen, Storm P. og m.fl. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
 
20.09.2016 ”TRÆKFUGLENE” 
 Musikalsk underholdning af 3 harmonikaspillere. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
27.09.2016 Fra kl. 10,00 til kl. 14.00   
 TØJ/LARS 
 Gratis kaffe og småkager. 
 
 
 

 

mailto:lehja@aarhus.dk
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Tirsdagsa ben kl.13.30 – 15.30 

OKTOBER 
 
01.10.2016 kl. 12.30 – 17.00 
 LIONS HØSTFEST 
 Pris kr. 150,00 incl. Menu, kaffe, vin m.m. 
 Billetsalg 13., 20. og 27. september 2016 
 Fra kl. 12.00 til kl. 13.30 
 Se side 13. 
 
04.10.2016 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
10.10. 2016 MANDAG 
 Fra kl. 10,00 til kl. 12.00 influenzavaccination 
 FRA KL. 13.00 spiller Aarhus Jazz Orchestra. 
 Efter koncerten kaffe m/brød kr. 30,00. 
 Se side 15 
 
18.10.2016 Fra kl. 13.00 til kl.ca. 17.00 
 LØVFALDSTUR til Grønhøj Kro 
 Opslag og pris følger. 
 
25.10.2016 VILDMARKS-SHOW 
 v/naturfotograf og forfatter Søren Ervig 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
NOVEMBER 
 
01-11-2016 MORTENSBANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
08-11-2016 Musikalsk underholdning med Jan Kjeldsen 
 Der spiller sange vi alle kan synge med på. 
 Pris for kaffe og brød kr. 40,00. 
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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.  

Dagen er som vanlig levende fyldt med mange boder, blomstersalg, 
tombola, loppeting og mange overraskelser. 

Kagekonkurrence, hvem bager den bedste kage – fine præmier.  

Der er forskellig underholdning, og der serveres et dejligt 
traktement. Spil Krolf eller besøg vores motionsrum og billard/edb 
lokale. 

Har du ”lopper” du ikke selv vil sælge, kan de afleveres fredag den 
19.08 mellem kl. 13.00 og 15.00.  

Tilmelding til stande (kr. 100,00) og kager senest den 10. august 
2016 til  

Kirsten Hedegaard tlf. 2440 9352 - kirstenhedegaard@post.tele.dk 
eller Inger Lise Casper tlf. 8628 1973 – inlijeca@gmail.com 
Hele overskuddet går til ”forskønnelse” af Koltgården. 

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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                             Lions Kolt/Hasselager 
                               Inviterer i samarbejde med  
                                Tirsdagsåben/Brugerrådet          
                                 til høstfest på Koltgården. 
                           Alle pensionister og efterlønner i  
                       Kolt-Hasselager området er velkommen 

 

Lørdag den 1. oktober 2016 
Kl. 12.30 – 17.00 

 
Menu: 

Grillede kyllingestrimler m/bacon på salatbund  
med karrydressing 

Kalvemørbrad m/svøb af parmaskinke 
Tomatpesto og salvie 

Svampesovs og kartofler 
Islagkage 

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 13. - 20. og 27. september 2016 
fra kl. 12.00 – kl. 13.30 - efter først til mølle princip. 

 
    

Med venlig hilsen 
   Lions Festudvalg og Tirsdagsåben/Brugerrådet. 
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Nyt fra Den Bla  Cafe  

Festugebuffet i Den Blå Cafe 
Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 

8361 Hasselager 

Tirsdag den 30. august 2016 kl.12.30-14.30 
 

 

Alle generationer er velkomne, Prisen for buffet er 70 kr. 
Tilmelding til Lene senest 23. august  

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

 
 

Suppeaftener i efteråret 

Torsdag den 29. september fra kl. 18.00 

Torsdag den 27. oktober fra kl. 18.00  
Serverer vi 3 forskellige supper med friskbagt brød  

samt kaffe og sødt. Prisen er 60 kr. 

Drikkevarer kan købes i cafeen 

Tilmelding senest 1 uge før arrangementet 

 

Tirsdag d.29.11 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 85 kr. inkl. Kaffe 

Drikkevarer kan købes i cafeen 
Tilmelding senest d.18.11.2015 

 

mailto:lehja@aarhus.dk
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Mandag den 10. oktober  
kl. 13.00 kan vi på Koltgården byde på en dejlig eftermiddag med 
jazz musik. (Det sker lige efter vaccination og frokost med små lune 
retter i cafeen) 

Dette unikke tilbud har vi fået fra Sundhed og Omsorg, så kom og 
nyd den skønne musik. Efter koncerten serverer Brugerrådet kaffe 
og kage. 

"En af musikkens unikke karaktertræk er dens evne til at skabe 
forbindelser mellem mennesker," påpeger orkesterchef Peder 
Udengaard. "Den måde, hvorpå mennesker fra forskellige 
generationer og med hver deres individuelle baggrunde kan mødes 
i den fælles oplevelse af musikken, er både enestående og 
inspirerende." 

Musikkens evner til at bygge bro mellem generationer er netop 
noget af det, som er prioriteret højt hos Aarhus Jazz Orchestra. 
Derfor er denne del også et vigtigt punkt i en samarbejdsaftale 
mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus og 
det Aarhus-baseret bigband. Med denne aftale har Aarhus Jazz 
Orchestra en exceptionel mulighed for at møde kommunens 
borgerne der, hvor de er, og skabe helt nye forbindelser mellem 
mennesker i mødet med jazzen. 

Samarbejdsaftalen blev sat i stand i 2015 og fortsætter til og med 
2017. I denne periode besøger Aarhus Jazz Orchestra blandt andet 
forskellige lokalcentre i Aarhus Kommune og giver stemningsfulde 
intimkoncerter med både aktuel og vedrørende temaer i musikken. 
De næste lokalcenterkoncerter finder sted i oktober, hvor Aarhus 
Jazz Orchestra og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 
fejrer 1000 år med den danske sangskat. Under ”Koncerter” kan du 
finde en oversigt over Aarhus Jazz Orchestras kommende 
koncerter. 
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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 
 

Vores indsamling af låg nærmer sig sin afslutning. 
Indsamlingen slutter den 1. september. Så den 20. august 
tømmer vi jungen og indsender de mange låg. 

Vi har indsendt en gang og da var der over 5000 låg, og der 
er flere denne gang. Så det er spændende at se hvor stort 
et beløb det indbringer, mere om det i næste nummer. 
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Fra LOKÅL arkivets gemmer 

Fortsættelse af kronik skrevet af Lokalhistoriker Gunnar Fogh i Aarhus 
Stiftstidende 1958. 
Som så mange landsbyer i fordums tid havde Kolt også sine omgangs gilder. 
Omkring Kyndelmisse (d. 2 februar) holdtes der Kjørmesgilde i Kolt. 
Gårdmændene i Kolt og Kunnerup skulle efter tur afholde festen. 
Den gårdmand, hvis tur det var at holde gildet, indbød byens folk til gildet. 
Om det skete ved særlige bydemænd eller skaffere husker jeg ikke. 
Gårdmænd og ligestillede betalte 8 kroner til værten, foruden forskellige 
madvarer, andre af byens beboere skulle betale 4 kroner til den der holdt 
festen. 

Min kone og jeg kom til Edslev Vandmølle som møllerfolk i 1904 og da det 
var skik at mølleren, mejeribestyreren for Bøgekilde Mejeri og købmand T. 
Lyneborg i Hasselager blev indbudt til Kjørmesgilde, blev vi også indbudt. 

Rasmus Jensen, Kunnerupgård, indbød til gilde i 1906 og havde i den 
anledning lagt fjælegulv i vognporten, der skulle jo danses. Gæsterne mødte 
ved femtiden til spisning. Der blev budt på Stuvede hvidkål, bestrøet med et 
godt lag stødt kanel, dertil grisesylte, pølse og saltmad. Dertil snaps og øl og 
der spistes med god appetit. Efter spisningen fik mændene en enkel 
kaffepuns og kvinderne kaffe, kager og klejner. Derefter begyndte dansen i 
vognporten. Det var vel Simon Peter i Enslev, der spillede violin for os. Der 
blev danset flittigt, det var ikke så ofte der blev indbudt til dans. De fleste 
dansede, dog var der enkelte mænd, der blev i stuehuset og spillede 
skærvinsel med en indsats af 2 øre pr. stik. Senere på aftenen fik vi kaffe. 
Dansen fortsatte til langt hen på natten og før vi tog hjem, stod bordene 
dækket igen, så vi kunne forsyne os. For gå sultne hjem skulle vi ikke. Ved 
afskeden sagde værten: Vil i så sige til de unge I har derhjemme, både eders 
egne sønner og døtre og de andre unge, I har, om de vil komme i morgen 
aften og så i overmorgen komme med eders børn, men så begynder vi først 
på eftermiddagen. Rasmus Jensen skulle have holdt Kjørmesgilde i 1905, 
men af forskellige årsager udsattes det til 1906. 

Søren Peter Olesen, der boede i Skovvang ude på marken, hvis tur det var at 
holde Kjørmesgilde 1906, holdt også gilde, men lidt senere end hos Rasmus 
Jensen. Dette formede sig i det væsentlige ligesom det foregående. Søren 
Peter Olesen tog, for at få dansegulv i laden, et loft fra laden til brug som 
gulv. Siden har jeg hørt, at dette loft 3 gange har været taget ned og brugt 
som festgulv, men nu skal det efter sigende være for gammel til sådant brug. 

Her slutter denne kronik, men Gunnar Fog har skrevet andre til Aarhus Stiftstidende. 
De kan ses på Ormslev Kolt Lokalh. Samling. Biblioteket, Koltvej 19, Hasselager.    

Åben: mandag i alle lige uger fra 18-20, og den første torsdag i måneden fra 14-16. 
Dog lukket på helligdage. Hanna Thinesen 
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Kunst og kultur  

Udstillinger: 

I august udstiller Søren Fisker Billeder. Han maler spontant og 
intuitivt, så billederne efterlader forskellige indtryk. 
I september udstiller Henning Jeppesen, som er trædrejer og 
udstiller sine træting. 
I oktober kommer Anne Condero og udstiller keramik, som er 
præget af hendes store respekt for naturen og solen, som hun viser 
i klare varme farver. 
I november kommer Ane Lyngsgård og udstiller sit fine pileflet, Ane 
har tidligere udstillet og det var en fin udstilling. 
 
Hilsen 
Susanne Eske 
 

                           
Kunst og Kultur holder julemarked lørdag 3. december.  
Start kl. 10-14.  
Kom og besøg det lokale julemarked, tag gerne naboen eller andre 
med.  
Mange boder med alverdens ting. Salg af mad og drikke.  

 

                                             
Hyggelig stemning og masser af snak. Vi ses.  
Ønsker man en stand skal der rettes henvendelse til  
Rita Laursen tlf. 51506302. 
Med venlig hilsen fra bestyrelsen.  
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 Kunst og kultur. 

Kunst og kultur afholdt sin årlige generalforsamling 12 maj. Der var mødt 
47 medlemmer, nogle med fuldmagt og 1 person, som nu er medlem.  
Aftenen startede med et sprudlende foredrag med Dorte Fogh. Hun er 
en rigtig dygtig fortæller, der kan få forsamlingen med.  
Den historie vi beskæftigede os med, var en kærlighedshistorie, men 
spændende som en kriminalhistorie. Historien handler om et maleri af 
den unge L. A. Ring " Banevogteren fra 1864."  
Kritikken var så hård, at Ring ikke kunne sælge sit billede. Samtiden 
ønskede ikke at man malede social realistiske billeder men skøn- 
malerier. Det lykkedes at sælge billedet for 200 kr. i 1864. Maleriet 
forsvandt ud af historien for at dukke op på et museum i Sverige 
1951.Det er lykkedes at følge maleriet ved hjælp af arkiver, lister fra 
auktioner, dygtige og ihærdige mennesker. Dette store arbejde, er der 
kommet en bog ud af. Dorte sluttede af med at fortælle om et andet 
maleri af Ring, man ikke kan finde.  
Har du det stående på loftet, smid det endelig ikke på genbrug Rings 
billeder sælges i dag for et meget stort beløb.  
Aftenen forsatte med spisning af smørrebrød, vin og vand. Senere kaffe 
med hjemmebagte småkager af pigerne fra Stjær. 

 
Så kom vi til det store spørgsmål, hvem er de heldige vinder af et års 
kunstindkøb. Ann Marie Wollesen var lykkens gudinde Der var rigtig 
mange dejlige og forskellige kunstværker 23. stk. i alt.  
Vi kan kun vinde en gang uanset hvor mange numre man har. Vil I 
tænke jer, mine 2. numre blev udtrukket, jeg vandt en akvarel af Inge 
Sønderby.  
Det var en dejlig aften.  
 
Er der nogle af jer, der vil hjælpe os, med at kunne lave skiftende 
udstillinger på Koltgården, er I meget velkomne som medlemmer. Der er 
telefon numre på kontakt personer i forgangen på lokalcenteret.  
Kontingent 250 kr. som bruges til at betale for kunstværker af de 
udstillede værker.  
Aftenen sluttede for mit vedkomne med oprydning, så "Den blå Cafe" 
var klar til nye aktiviteter næste dag.  
En stor tak til Anette og Jytte for hjælp med opvasken.  
 

Grethe. 
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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. 
 
Demensnøgleperson 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 

Fredag/lørdag 2. og 3. sept. Aftales Hovedrengøring af 
Forsamlingshuset 
Søndag, den 11. sept. kl. 10.00 Høstgudstjeneste MB Kirkekaffe 
Torsdag, den 13. sept. kl. 10.00 Litteraturstudiekredsen starter i 
Præstegården. 
Torsdag, den 22. sept. kl. 19.30 Beringkoret begynder  
Søndag, den 25. sept. kl. 10.00 Højmesse MB 
 
Søndag, den 09. okt. kl. 16.00 Højmesse MB 
Søndag, den 23. okt. kl. 10.00 Højmesse KH 
Torsdag, den 27. okt. kl. 19.00 Syng sammen, Indleder 
valgmenighedspræst Kirsten Høg 
Lørdag, den 5. nov. kl. 09.30 Efterårsmøde, De Østjyske 
valgmenigheder i Bering 
Søndag, den 6. nov. kl. 10.00 Alle Helgens søndag MB Se side 
 

EDB undervisning 

Så starter vi igen undervisning i EDB. 

Om torsdagen kl. 13.00 – kl. 15.00 underviser Svend Ravn i 
Wíndows 10 og meget andet. (tlf. 4081 3177) 

Om tirsdagen kl. 9.00 – 11.00 underviser Wolfgang i iPad og 
telefoner. (tlf. 2215 5887) 

Om fredagen underviser Kirsten i DUKA pc’er  
(tlf. 2440 9352) 
 
Tirsdag den 13. september kl. 12.30 – 13.00 kan man 
tilmelde sig undervisning på Koltgården, eller kontakte 
underviserne.   

Genbrugsbutikken i Kolt Centret 

Åbningstider: mandag – fredag kl. 12.00 – 17.00 
Støt vore sponsorer. 
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Arr. Kl.  
4. august Gudstjeneste  13.45 

16. august Banko TÅ 13.30 

21. august Markedsdag B 10.00-14.00 

23. august Syng med Ole Beck TÅ 13.30 
30. august Festugebuffet  12.30 

1. september Gudstjeneste  13.45 

6. september Banko TÅ 13.30 

13. september Visesang Ole Nørregård TÅ 13.30 

20. september Trækfuglene musik TÅ 13.30 

24. september Pensionade KV 9.00-15.00 

27. september Tøj Lars TÅ 10.00-14.00 

29. september Suppeaften Cafe 18.00 

1. oktober Lions Høstfest B 12.30-17.00 

3. oktober Bliv Demensven  15.30-17.30 

4. oktober Banko TÅ 13.30 

5. oktober Daghøjskole  9.00-15.00 

6. oktober Daghøjskole  9.00-15.00 

7. oktober Daghøjskole  9.00-15.00 

10. oktober Vaccination    10.00-12.00 

10. oktober Jazz Koncert TÅ 13.00 

18. oktober Løvfaldstur TÅ 13.00-16.00 

25. oktober Vildmarks show TÅ 13.30 

27. oktober Suppeaften Cafe 18.00 

28. oktober Musik eftermiddag KV 13.30 

1. november Mortensbanko TÅ 13.30 
3. november Gudstjeneste  13.45 

8. november Musik Jan Kjeldsen TÅ 13.30 

15. november Foredrag humor i hverdagen TÅ 13.30 

18. november Julekomsammen for beboer KV  

22. november Musik Kvintetten ”Pro-sta-ta” TÅ 13.30 

26.november Julebanko KV  13.30 

29. november Fælles julefrokost TÅ 12.30 

3. december  Julemarked KK 10.00-14.00 

6. december Julebanko TÅ 13.30 

 
Se nærmere om de enkelte arrangementer inde I bladet  
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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 
Demensnøgleperson 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.  26 22 14 27  
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. 51 73 98 99 

 
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

