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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. januar 2017 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 1 – 5. årg. udkommer i februar 2017 

 

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:inlijeca@gmail.com
mailto:erlahovvang@gmail.com
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Brugerrådet 

Så sker der noget på Koltgården. Håndværkerne er i fuld gang med 
at male cafeen, der er taget mål til nye gardiner, som der er skaffet 
midler til, blandt andet med støtte fra Koltgårdens Venner. Ny 
belysning får vi også, men da der er leveringstid på lamper, varer 
det lidt inden den endelige belysning er færdig. 
Så vi glæder os til at se det færdige resultat. Og der er håb om nye 
møbler, så det venter vi spændt på. 
Cafeen er jo ikke længere ”BLÅ” så har du ide til et nyt navn så 
send lige en mail, vi kan altid sætte et par fl. vin på højkant. 
 
Der er jo stadig et par måneder tilbage af det gamle år og det slutter 
vi af med vores traditionelle juletræsfest, hvor vi igen får besøg af 
den store nissefamilie, der vil føre os gennem de gamle julesalmer.  
 
Men der er fuld gang i planlægning af alle de aktiviteter der venter 
os både i resten af 2016 men også i 2017, hvor Aarhus jo er 
Kulturhovedstad. Det forpligter mener Kommunen, så de vil også 
gerne at Lokalcentrene er med på bølgen om at ”gentænke”. 
Hvordan gør man så det? Ja, det kunne f. eks. være med et 
arrangement hvor vi inviterer alle til at komme med deres ”gamle” 
men pæne tøj, og så lave en bytte/køb/salg event. 
 
I foråret får vi også en øl smagning, hvor vi skal smage på påskeøl. 
 
Vi ved også at der er mange, der ikke kommer ret meget ud, det vil 
vi gerne gøre noget ved, så har du lyst til at mødes og spise 
sammen med andre i vores hyggelige cafe? 
Er det blevet svært for dig at komme hjemmefra?  
Kontakt Gitte Sand på 87134309/51180629, hvis du vil være med i 
et nyt fælleskab.  
Der vil være mulighed for at blive hentet og kørt hjem igen. 
 
Brugerrådet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
p.b.v 
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
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Nyt fra frivilligomra det  

Frivilligkoordinator Hanne 
Lykkeskov havde inviteret alle 
frivillige fra Koltgården til en 
hyggelig eftermiddag, hvor vi hørte 
om frivilligt arbejde i Kenya og 
hørte afrikansk musik. 
Desværre var der ikke så mange 
der havde tilmeldt sig, så de blev snydt for et dejligt 
kagebord. 
Tak til de frivillige der ryddede op og tog opvasken. 
m.v.h Kirsten Hedegaard 
 

 
 

. 

 

Alle, store som små i Hasselager-Kolt området, indbydes til en 
gammeldags traditionel juletræsfest søndag den 11. 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 Cafeen kan man købe kaffe, gløgg og æbleskiver m.m.. 

Pris kr. 30,oo pr. for personer 11 – 100 år   
Børn 0-10 år gratis incl. en godtepose  

 
Tilmelding og køb af billetter den 29/11 og 6/12 på Koltgården 

eller på tlf. eller mail. 
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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Koltga rdens Venner: 

Kommende arrangementer: 

Julekomsammen for beboerne på KOLTGÅRDEN 
Fredag den 25. november 2016 ændret til den 18. november 
 
Julebanko -  Lørdag den 26. november 2016 kl. 13.30 
 

Frokost for Koltgårdens Venner søndag den 22. januar 2017  
kl. 12.30 med musik af Dorthe Kold og Svend Erik Larsen 
---------- 
Rejse med Koltgårdens Venner 

Der vil som de seneste par år blive  
en forårsrejse ”sydpå” i 2017. 
Turen vil blive afholdt i forsommeren, 
alt efter rejsemål og eventuelle gode tilbud.  
Forventet pris bliver mellem kr. 3.000 og   
kr. 3.500 . 
Men nærmere information følger snarest via opslag på Koltgården. 
 

Pensionade afløste Olympiade 

Det har været en sommer med den ene store idrætsbegivenhed 
efter den anden. 

Det begyndte med EM i fodbold, og så fulgte tennisturneringen i 
Wimbledon og Tour de France, og så var der jo de Olympiske Lege 
i Rio de Janeiro inden årets absolutte højdepunkt, Pensionaden 24. 
september! 

Det blev som vanligt en både hyggelig og spændende dag, hvor de 
forskellige aktiviteter begyndte efter fælles morgenbord. 

Der blev dystet i mange forskellige sportsgrene, som endnu ikke 
har fundet vej til de Olympiske Leges program, så udfordringerne 
var store uanset om det var de drilske mønter, som havde svært 
ved at finde vej gennem vandet, Jakkolo brikker der var for ”store” 
til de pointgivende huller, et ”skævt” gulv som gjorde det svært at få 
golfbolden mellem et par flasker, samarbejde om at hæve/sænke 
snoren, så man kunne få løftet træklodserne op og så videre. 
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Så gik det måske bedre med at få frokosten indtaget, og efter 
endnu lidt aktiviteter var der bankospil, inden et af dagens 
højdepunkter, kaffe med en kæmpelagkage, som SuperBrugsens 
bager havde kreeret. 

Vinderholdet af lørdagens 
anstrengelser bestod af Lis, Lene, 
Inger og Bodil, mens den individuelle 
vinder blev Inga, der i flot stil fik den 
højeste score gennem dagens svære 
prøvelser. 
Med indtagelse af lagkagen kunne alle 
se tilbage på en dag, hvor alt var i den olympiske ånd, nemlig at det 
er vigtigere at være med end at vinde!  

 
 
  
 

  
 
 
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 i Kolt Kirke. 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 Caféen 
 
Torsdag den 1. december Lucia kl. 13.45 - 15.00 (JTJ) 
Tirsdag den 20.december Jule   kl. 13.45 - 15.00 (GA) 
Torsdag den 5. januar                kl. 13.45 -  15.00 (GA)           
Torsdag den 2. februar         kl. 13.45 - 15.00 (JTJ)) 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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I så fald vil det glæde os beboere og medarbejdere rigtig meget, at se dig på 
plejehjemmet Koltgården til en god stund sammen med en eller flere 
beboere. Det skal naturligvis være i det omfang DU kan komme og afse tid til. 
Ligeledes ligger det os meget på sinde, at du udover at gøre en forskel for 
andre også samtidig selv får gode oplevelser. Er I fx to, der kender hinanden, 
og gerne vil komme sammen, er det også meget velkomment! 

* Gå-ture med beboerne (det er dog 
mest aktuelt i sommerhalvåret) 

* Spille spil/kort/skak eller gætte kryds 
og tværs/anden hygge med beboerne 
(især aktuelt eftermiddag, evt. tidlig 
aften både hverdage og weekender) 

* Havevandringer i vores egen have 

* Spille ballon henover bordet 

* En hygge-nørkle-gruppe, der sidder 
og hygger med håndarbejdet 

* Mandesnak over en øl/snaps/cognac/kaffe sammen med nogle af mændene 

* Sætte hår på beboerne (ej klippe, farve osv.) – vi har både stol og remedier 

* En jæger eller fisker, der vil kommer og fortælle om sine ture, fangster, 
naturoplevelser osv. 

Til en start vil vi derfor gerne invitere på en kop kaffe og en lille snak om, 
hvad det nærmere kunne være, hvor tit osv. Altså en gensidig 
forventningsafstemning og en introduktion til vores dejlige plejehjem. 

Husk ovenstående er blot eksempler, vi er meget åbne for andre forslag.  

Har du lyst til at komme, så kontakt venligst  

 Plejehjemsleder Lone Hindborg e-mail: lohi@aarhus.dk el 41 85 54 
34 eller 

 Oplevelsesmedarbejder Malene Melbye: memal@aarhus.dk el 41 
85 95 65 

 

mailto:lohi@aarhus.dk
mailto:memal@aarhus.dk
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Kolt Kirke 

(Jule-)Frokost & Flygel 

Søndag den 4. december kl. 12.00 

I forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30  
præsenterer vi årets sidste Frokost og 
Flygel.  
Koret vil underholde med jule- og 

vintermusik, og organist Dan Frunza vil 
krydre løjerne med jazzificerede 
versioner af kendte julehits.  
Tilmelding på sedlen i våbenhuset eller 
på mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com 
senest onsdag den 30. november. 
(Jule-)Frokost & Flygel koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. 
                                                              

Frokost & foredrag 

Søndag den 29. Januar kl. 10.30 

Efter gudstjenesten fortsætter vi med frokost i Sognegården. Og derefter vil 

tidligere sogne- og sygehuspræst fra Vejle, Preben Kok fortsætte med et 
foredrag, hvor vi vil blive beriget med  et lille udsnit af de mangeårige 
erfaringer og overvejelser, som Preben Kok har gjort sig i forbindelse med sit 
arbejde i grænselandet mellem liv og død. Det er tunge sager, men Preben 
Kok er en dygtig foredragsholder og fortæller, der med humor, dybde og alvor 
formidler sine erfaringer. 

Preben Kok er blandt andet forfatter til bogen “Skæld ud på Gud”, og har 
medvirket i programmet ”Skriftestolen” på DR2, hvor Preben Koch bringer sin 
egen tro, tvivl og afmagt i spil sammen med mennesker på kanten af livet. 
Kom oplev en spændende eftermiddag i Kolt kirke, hvor de store spørgsmål 
bringes i spil! 

Frokosten koster 50 kr. inkl. 1 øl/vand. Tilmelding skal foretages på listen i 
våbenhuset i våbenhuset eller på mail: kirkekontor.koltkirke@gmail.com 
senest onsdag den 25. januar. 

Gudstjenesteliste 

Søndag, 4. december kl. 10.30 Gudstjeneste, v. GA  

(Jule-) Frokost & Flygel 2. s. i advent 

Søndag 29. januar kl. 10.30 Gudstjeneste, v. JTJ  - 4.s.e. h3k 

Frokost & Foredrag v. Preben Kok  

 

GA: Gitte Adelgaard, JTJ: Jakob Thorup Jensen  

 

 

mailto:kirkekontor.koltkirke@gmail.com
mailto:kirkekontor.koltkirke@gmail.com
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Fællesra det  

Siden sidste nummer har Fællesrådet deltaget i to møder med 
kommunen. 

Først et møde om vej- og stiplanen for 2017 hvor vi prioriterer 
projekter for vores område. Det er så meningen at planen skal 
vedtages af byrådet inden nytår. 

Vores prioriteringer omfattede asfaltering af cykelsti langs Kolt 
Østervej (er allerede gennemført), kapacitetsforbedring på 
Torshøjvej fra Skanderborgvej til motorvejen, krydsombygning 
Skanderborgvej/Koltvej (bedre sikkerhed) og stiforbindelse fra 
Sønderholmvej til Gungdyvej under motorvejene. Den sidste 
forventes igangsat sammen med ombygning af tilkørslerne til 
motorvejene i forbindelse med anlæggelse af Beder-Bering vejen. 

Vi fik desuden tilføjet sikring af gående over Skanderborgvej til 
busstoppestederne ved Pilegårdsvej og Kolt Kirkevej. I den 
forbindelse har Midttrafik lavet en trafiktælling og den viser at der er 
langt flest passagerer ved Kolt Kirkevej så det er nok her man vil se 
en forbedring når engang der bliver midler til det. 

Det andet møde var det årlige møde med Teknik og Miljø hvor 
kommunens store anlægsprojekter bliver gennemgået. For vores 
område blev der nævnt 2 projekter. Beder-Bering vejen hvor 
byrådet nu har lagt sig fast på linjeføring A. Det er rart at lodsejerne 
langs den kommende vej endelig får klarhed over vejens endelige 
placering. Vi må bare vente på at der en gang bliver penge til at få 
vejen lavet. Her er der endnu ikke nogen tidshorisont. 

Endelig er vejdirektoratet i gang med en forbedring af Genvejen. 
Den skal udvides til 4 spor mellem de to motorveje. 

På Bavnehøj Skoles bibliotek afholdes der et arrangement med 
"Juleølsmagning" lørdag, den 19. november, kl. 18.30. Bibliotekets 
hjemmeside modtager tilmeldinger eller man kan tilmelde sig på tlf. 
2180 3380 

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

http://www.kolthasselager.dk/
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Tirsdagsåbens Løvfaldstur. 

Den 18.oktober blev den årlige 
løvfaldstur afholdt. Turen gik i år til 
Grønhøj Kro. Der var 51 deltagere. 
På vej til Grønhøj kørte vi ad den nye 
Silkeborg motorvej, alle synes det var 
et stort byggeri og sikke mange broer vi 
kom under, man kan godt forstå det har taget flere år at bygge den.  
Da vi ankom til Grønhøj Kro kunne vi bese det lille Morten Korch 
museum, mange af os kunne genkende ting og sager fra hans film, 
og alle de maskiner der var udstillet, så der blev sagt rigtig mange 
gange ”kan i huske”. 

Da vi havde fået set det meste blev vi budt på kaffe, kringle og 
lagkage i krostuerne. Efter kaffen underholdt kroværten med rigtige 
gode fortællinger om kroen, som havde været i slægten eje i 5 
generationer.  Krofatter fortalte os lidt om Alheden, det var der 
kartoffeltyskerne ankom i 1759. De første kom fra Frankfurt, de gik 
hele vejen fra Frankfurt. De begyndte at dyrke kartofler, deraf 
navnet kartoffeltyskerne. Der var også et lille museum om dem.  Vi 
fik også underholdning af krofatter, som både kunne fortælle en 
masse om Morten Korch og sin egen familie, spillede på guitar og 
sang en masse sange fra de gamle Morten Korch film. 

Efter en vellykket dag med tørvejr hele dagen, var vi tilbage i Kolt 
igen kl. 17.oo,  

Hilsen en deltager på turen 

.  

 

  
Vores indsamling sluttede den 1. september.  
Og alle de mange låg blev indsendt. 
Vi fik 51.840 point svarende til kr. 518,40. 
Ikke noget stort beløb og næsten ikke umagen værd, men vi 
har sparet miljøet for en del plastic, så det må være det 
positive i denne sammenhæng.   
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

NOVEMBER 
 
08.11.2016  
 Musikalsk underholdning med Jan Kjeldsen 
 Som vil spille sange vi alle kan synge med på. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
15.11.2016  
 Foredrag om Humor i hverdagen  

v/Ejvind Nielsen, tidl. præst ved  
Ravnsbjergkirken 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
22.11.2016  

Kvintetten ”Pro-sta-ta” Aflyst på grund 
af sygdom. I stedet finder vi noget andet 

 
 
29.11.2016 fra kl. 12.00 til kl. ? 
 JULEFROKOST 
 Opslag følger 

Salg af billetter til juletræsfest 
 
DECEMBER 
 
06.12.2016  

JULEBANKO, pris for kaffe og kage kr. 20,00 
Salg af billetter til juletræsfest 

 
 
11.12.2016 kl. 14.00 – 17.00 
 JULETRÆSFEST 
 (se side 4) 

 
 
Tirsdagsåben ønsker glædelig jul og godt 
nytår  
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

JANUAR 2017 
 
03.01.2017 

 Banko,  
pris for kaffe og kage kr. 20,00 

 

10.01.2017 

 Nytårskur 
Underholdning af Martin 
Knudsen  
og Ulla Jessen 
Pris for 1 glas vin, lagkage og 
kaffe kr. 75,00 

 
 
 
17. 01.2017 
 Kelds Kulinariske Kapel 
 Glade toner – til mænd og koner 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
24.01.2017 INGEN ARRANGEMENT 
 
31. 01. 2017 
 Lisa Kock Nielsen, sang og guitar 
 En tur i biffen – gamle danske filmsange 
 Pris for kaffe m/b rød kr. 20,00 
 
FEBRUAR 
 
07. 02. 2017 
 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
14.02. 2017  
 Sangkoret ”SANGPATRULJEN” 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
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Fra LOKAL arkivets gemmer 

Erindring af Søren Peter Madsen Loft. 
Mit barndomshjem fra 1902-1935 lå på Klokkevej i Stautrup. Til ejendommen 
hørte ca. 4 tdr. land ager og skov.  Min far var tømrer og ligsynsmand til sin 
død i 1935, hvorefter huset blev solgt. I de mange år han arbejdede, var det 
småt med arbejdet og fortjenesten var lille. 

Min far havde den fordel ved det makabre arbejde som ligsynsmand, at han 
også en havde chancen for at lave kisten til den døde. Den skulle være sort 
med en hel masse papfigurer, engle og Det sidste Farvel m.m. 

Vi var 10 børn hjemme, så der var ikke meget at rutte med. Derfor måtte min 
mor også hjælpe med at passe marken og de to køer, en gris, høns og have. 
Hun måtte i mange år stå på torvet i Aarhus for at sælge, hvad vi avlede i 
haven. Desuden gik hun også ud som kogekone. 

Jeg begyndte min skolegang i 1905 og den 1 april 1907 var vi tre børn, der 
måtte sige farvel til barndomshjemmet og tage ud at tjene. Det var et svært 
øjeblik, også for min mor. Jeg Husker endnu, hvordan hun stod og græd i 
døren, mens vi tre børn traskede ud af vejen med hver vores lille bylt under 
armen. Hun vidste godt hvad der ventede os. 

Det var nu ikke fordi, vi skulle ud på en længere rejse, for tjenesten foregik 
som regel på gårdene i omegnen, hvor vi var en guldgrube for gårdejerne, for 
vi skulle gøre alt muligt til næsten ingen betaling. Den gård, jeg skulle starte 
på hedder i dag Løvgård. Den ligger omme ved Konstantinsborg skov, når 
man kommer fra Råhøjvej. 

Det var en voldsom forandring at begynde tjenesten, for i de foregående fem 
måneder hjemme havde vi rigtig fået lov til at være børn med leg og hygge. 
Nu skulle jeg bo på en gammel faldefærdig bindingsværksgård, hvor 
karlekammeret sædvanen tro lå i forbindelse med hestestalden og for at 
komme derind skulle man forcere en stor fordybning i gulvet med gylle og 
andre uhumskheder fra de tre heste. Heldigvis var der nogle brosten der 
ragede op, som vi kunne bruge som vadesten. Kammeret kunne man 
nærmest sammenligne med en svinesti og det var domineret af en ”seng”, 
som vel nærmest var en trækasse, der var fyldt med rughalm og det var mit 
indtryk, at halmen der lå der, da jeg ankom, måtte have ligget der i mindst 
100 år Det viste sig senere, at hver gang der kom en ny beboerblev der bare 
lagt et nyt lag halm ovenpå og sådan blev man ved, år efter år. Efterhånden 
smuldrede det gamle halm og blev tilholdssted for rotter, mus og andre 
hyggelige dyr, som om natten forstyrrede søvnen ved at løbe hen over 
hovedet på en. 

I næste Koltnyt vil der blive mulighed for at se fortsættelsen af Søren Peter 
Madsens erindringer 
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Kunst og kultur  

Udstillinger: 

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.  

Nyt fra Cafe en 

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 80,00 kr. inkl. kaffe 

Drikkevarer kan købes i cafeen 
Tilmelding senest d.18.11.2015 til  

Lene Hjarsbæk tlf. 87 13 29 77 

Eller mail: lehja@aarhus.dk 

mailto:lehja@aarhus.dk
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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 

Caféen 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 

Gudstjenester 
 

Dato Tidspunkt Præst 
 
06.11 kl. 10.00 MB Alle helgen 
20.11 kl. 10.00 KH Højmesse 
27.11 kl. 10.00 MB Beringkoret medvirker, 1. s i 
advent 
 
11.12 kl. 10.00      MB Højmesse  
  
18.12 kl. 14.00 MB Børnegudstjeneste 
24.12 kl. 15.00 MB Juleaftensgudstjeneste 
25.12 kl. 10.00 KH Julegudstjeneste 
 
2017 
08.01 kl. 15.00 MB Nytårsgudstjeneste 10.00         
22.01 kl. 10.00 MB Højmesse 
 
05.02 kl. 10.00 MB Højmesse 
26.02 kl. 10.00 MB Højmesse 
                                                                                                                                                     
MB Margrethe Barfoed       KH Kjeld Holm 
 
Den 20. februar vil Kjeld Holm efter gudstjenesten holde foredrag i 
Forsamlingshuset. Emnet: Mennesker, jeg mødte. 

 
  Genbrugsbutikken i Kolt Centret 

Åbningstider: mandag – torsdag kl. 12.00 – 17.00 
 
Vi mangler frivillige til at passe butikken, så har du lyst til 
at være med og komme en dag om ugen fra kl. 12.00-
17.00 kontakt da venligst. 
Greta Jensen tlf. 298203413. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Arr. Kl.  
8. november Musik Jan Kjeldsen TÅ 13.30 

15. november Foredrag humor i hverdagen TÅ 13.30 

22. november Se opslag TÅ 13.30 

18. november Julekomsammen for beboere KV  
26.november Julebanko KV  13.30 

29. november Fælles julefrokost TÅ 12.00 

1. december Gudstjeneste Lucia  13.45-15.00 

3. december  Julemarked KK 10.00-14.00 

6. december Julebanko TÅ 13.30 

11.december Juletræsfest BR 14.00-17.00 

20. december Julegudstjeneste  13.45-15.00 
2017    

3. januar Banko TÅ 13.30-15.30 

5. januar Gudstjeneste  13.45-15.00 

10. januar Nytårskur TÅ 13.30-15.30 

17. januar Kelds Kulinariske Kapel TÅ 13.30-15.30 

22. januar Frokostarrangement KV 12.30 

31. januar Lisa Koch – sang og guitar TÅ 13.30-15.30 

2. februar Gudstjeneste  13.45-15.00 

7. februar Banko TÅ 13.30-15.30 

14. februar Sangkoret Sangpatuljen TÅ 13.30-15.30 

    

 
Se nærmere om de enkelte arrangementer inde I bladet  

Sundhed og omsorg har oprettet et ”Center for livskvalitet”. 

Det er et tilbud til ældre, der har det svært. Her er ansat psykologer, 

som alle ældre kan kontakte og få en samtale med. 

Formålet med samtalerne er, at fremme din trivsel og livskvalitet i 

perioder af dit liv, hvor tilværelsen kan være svær. 

Tilbuddet er gratis og du kan kontakte centeret på tlf. 4187 3327 eller 

Sende en mail til: livskvalitet@mso.aarhus.dk 
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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 
Cafeen, 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. 42 38 71 04  
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

