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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. april 2017 sendes på 

mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 2 – 5. årg. udkommer i maj 2017 

 

NB  

”Koltnyt” kan læses på : 

Fællesrådets hjemmeside www.kolthasselager.dk  
og på ”www.Lokalcenter Koltgården” derefter klik på 
”brugerråd”.  

 

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 

Efter et 2016 med mange spændende opgaver ved Koltgården er vi 
nået til Nytår og her møder vi 2017 som sikkert også bliver et 
spændende år 
Medlemmerne i brugerrådet og deres ægtemænd og kone blev 
enige om at få en rigtig god og hyggelig start på 2017. 
Vi fulgtes ad til nytårskoncert i Rådhushallen. Et promenade-
orkester med solisterne Louise Fribo, Annette Heick og Kurt Ravn.  
En forrygende aften, så nu har vi allesammen fået batterierne ladet 
op og klar til udfordringerne i 2017 
Hilsen fra et glad medlem af brugerrådet ved Koltgården, Inger Lise 
Casper 
 
Så er vi startet på et nyt år, et år med mange nye tiltag. 
Århus Kulturby 2017 – det bliver ikke kedeligt.  
Det startede med en fantastisk åbning, 
imponerende optog, så der er noget at leve op 
til.  
”Gentænkning” er kodeordet, hvordan får vi lige  
det passet ind i vore aktiviteter. Vi er meget 
åbne for nye tiltag, så kom bare på banen.  
 
Koltgårdens cafe har fået nyt look, nye farver på 
vægge, nye gardiner, nyt gulv og her i februar 
får vi nye møbler, så det giver et frisk og mere 
moderne udseende. Hvor vi håber at kunne trække rigtig mange 
nye ”kunder” til, så centeret kan blive et samlingssted for alle aldre. 
 
Det er også et år med mange valg, Regionsråds-, kommunal-, 
ældreråds- og sidst, men ikke mindst brugerrådsvalg. Det foregår 
alt sammen i efteråret. Så har du lyst til at gøre en forskel og være 
med at sætte dit præg på hvordan vores lokalcenter skal fungere og 
hvad der skal ske. Så har vi brug for dig. Hold dig ikke tilbage, kom 
og hør hvad vi laver.  
  
p.b.v 
Kirsten Hedegaard 
Brugerrådsformand  
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Nyt fra frivilligomra det  

 
Nyt fra Aarhus Kommune/Område Syd 
 
I Aarhus Kommune er det besluttet, at lederne på kommunens 
plejehjem fra 1. januar skal have titel af plejehjemsforstandere.  
Hos nogle kan en ‘forstander’ give billeder om en lidt stramtandet 
institutionsleder. Den moderne forstander, anno 2017, mestrer god 
ledelse, hjerterum, faglighed og trivsel for alle, samt arbejder for at 
stedet emmer af sjæl og liv. Ud over den daglige drift er forstan-
deren også ansvarlig for at tegne plejehjemmet indadtil og udadtil. 
 
På Koltgården hedder den nye forstander Helle Jensen. Helle 
kommer fra en stilling som leder på plejehjemmet i Tranbjerg. 
 

Frivillige med tilknytning til Koltgården 
 
Frivillige med tilknytning til Koltgården inviteres til Frivilligmøde 
onsdag d. 22. marts kl. 9.30. 
Dagsorden for mødet: 
 

 Velkomst 

 Nyt fra Område Syd/lokalcentret 

 Nyt fra brugerrådet 

 Bordet rundt (kort status fra alle grupperne) 

 Eventuelt 

 Fastsættelse af dato for næste møde 
 

Tilmelding til mødet kan ske til Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov 
på mail: haly@aarhus.dk eller telefon: 5164 8977 
 
Ønsker du at blive frivillig på Koltgården? 
Har du lyst til at gøre noget godt for andre fx på plejehjemmet, i 
cafeen eller i forbindelse med aktiviteter på Koltgården? Du er altid 
velkommen til at henvende dig til frivilligkoordinator Hanne 
Lykkeskov og få en uforpligtende snak om mulighederne. 
  

mailto:haly@aarhus.dk
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Juletræsfesten i december blev igen en stor succes.  

Vi var ca. 100 glade børn og voksne der 
dansede og sang sammen med nisserne.  
Godteposerne fra Super Brugsen var et hit. 
En stor tak til vore sponsorer: Lions, 
Hasselager Borgerforening, Fællesrådet og 
Super Brugsen. Uden jeres støtte er det 
svært at lave et så stort arrangement. 
 

NYTÅRSKUR PÅ LOKALCENTER KOLTGÅRDEN. 

Hvad er mere opløftende end sang, musik og underholdning.  
Endnu en forrygende eftermiddag med dygtige kunstnere og denne 
gang var det Ulla Jessen og Martin Knudsen, som 
leverede varen. 
Rigtig god stemning fra starten, hvor der blev  
serveret et glas bobler og chipsene var på bordet. 
 Ca 80 personer deltog i årets nytårskur, og hvis  
nogle gik skuffede hjem, ja så tror jeg de har 
sovet lidt. Sjove historier, morsomme og 
underholdende revynumre og masser af musik og 
sang. Hvor tit møder man Hansine Hinterseer – 
Tina Turner – Tommy Seebach – Poul Richard – 
Richard Ragnwald - ja vi var endda så heldige at 
vi også mødte Kaj og fik hans udgave af, hvad der i tidernes 
morgen var sket, da vi hørte Gertrude synge om Solitudevej. En 
noget anderledes historie, men bestemt ikke uden kolorit. 

Heldigvis mødte vi også Edith Piaf i Ulla 
Jessens udgave og det var helt igennem en 
pragtfuld oplevelse. 

En helt igennem skøn eftermiddag med to 
så kompetente kunstnere, godt humør og 
tilligemed en forrygende lagkage til kaffen. 

Tak til kunstnerne, tak til alle jer der deltog 
med latter og herlige tilråb og tak til 

tirsdagsåbent for et super program. 

Venligst Mariann Dalgas 
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Gymnastik pa  Koltga rden 

Det er utroligt at der kan samles så mange ”damer/piger ” til 
gymnastik hver mandag Det skyldes ikke mindst vores gode 
instruktør Sofie Arlien-Søborg, Det er en fornøjelse at være med,   
vi er ca. 50 i alt på de to hold.  

Vores instruktør kan andet end at 
undervise, til juleafslutningen blev der 
spillet på violin til julesalmerne.  

 
 
 
Fællesra det  

I forbindelse med kommuneplan 2017 vil kommunen gerne 
medtage beskrivelser af de enkelte lokalområder. Beskrivelser lavet 
af kommunen og beskrivelser lavet af dem, som bor i områderne. 
De sidste er fællesrådene blevet bedt om at lave. 

I den forbindelse har vi sendt et brev til vore medlemmer om 
mulighed for at deltage i en arbejdsgruppe, der skal forsøge at lave 
en beskrivelse for vores område. Man kan læse mere om, hvad en 
sådan beskrivelse kan indeholde her: 

http://kolthasselager.dk/wp-content/uploads/2017/01/Til-
fællesrådene-vedr-beskrivelse.pdf 

Fællesrådets generalforsamling bliver afholdt den 22. marts i KHIF  

 
Kolt-Hasselager Fællesråd 
Klaus Jachobsen, formand, Hasselbakken 35, 8361 Hasselager  
 
www.kolthasselager.dk her kan ”Koltnyt” læses. 

  

 

 

http://www.kolthasselager.dk/


Koltnyt nr. 1– 2017  Side 7 
 

 

 

 
Lokale Generalforsamlinger i 2017 for foreningernes 

medlemmer: 
  Fællesrådet,  
  Onsdag den 22. marts kl. 19.00 i Hasselager Hallens 
  Cafeteria 
  Hasselager – Kolt Vandværk,  
  Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
  Hasselager Borgerforening,  
  Torsdag den 30. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
  Koltgårdens Venner  
  Torsdag den 18. maj kl.18.00 på Koltgården 
  

Lån af lokaler på Koltgården 

Alle foreninger og grupper kan låne/leje lokaler på Koltgården -  det 
forpligter – lokaler og køkken skal afleveres 
rengjorte. 

Det kan ikke være rigtig, at man afleverer lokaler og 
køkken, så personalet efterfølgende skal bruge tid 
på at rengøre.  
 
Det vil være ærgerligt, at de få, skal ødelægge det for de  
mange, der overholder reglerne. Konsekvensen vil være  
at man efterfølgende får en regning, når der ikke er rengjort.  
Så pas på vores lokalcenter, så det stadig er pæn og rent. 

  

   IT  - Vil du gerne lære lidt mere om IT, så kontakt en af 
vore undervisere: 

Svend Ravn: tlf. 4087 3177 e-mail: sven.ravn@gmail.com 
underviser torsdag kl. 13.00 - kl.15.00, start 2. marts 2017 
 
Wolfgang Herrmann: tlf. 2215 5887 e-mail: w.herrmann@mail.tele.dk 
underviser onsdag kl. 9.00 - kl. 11.00, start 1. marts 2017 
se opslag 
 

 

 

 

mailto:sven.ravn@gmail.com
mailto:w.herrmann@mail.tele.dk
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Koltga rdens Venner: 

 

Søndag 19. februar kl. 12.00 afholder 
Koltgårdens Venner fællesspisning for 
medlemmerne. Efter endt spisning bliver der 
underholdning med Dorthe Kold og Svend Erik 
Larsen. Her vil der blive præsenteret irske ballader, velkendte 
danske sange med mulighed for at synge med, og det hele serveret 
med vestjysk lune, godt humør og serveret med lidt historier fra det 
virkelige liv, og måske en enkelt løgne historie. Duoen udgør 
halvparten af bandet Wånsda, og kvartetten Folk Friends, mens 
Svend Erik Larsen også er kendt fra bandet Shamrock. Billetsalg på 
Koltgården 7. og 14. februar kl 12.00-13.30.  
 
18. marts kl. 13.30 Forårsbanko  
 
Tur for alle til Harzen/Goslar 
Når det bliver maj, kan foråret nydes i Harzen/Goslar. Der er 
arrangeret en tur på fem dage til kr. 3.295. Inkluderet i prisen er 
transport i 4-stjernet bus fra Nilles rejser, med 4 overnatninger, 4 x 
morgenmad og aftensmad, en morgenkomplet og en frokost på 
udrejsen og en frokostbuffet på hjemrejsen. 
Der medfølger dansk rejseleder. I prisen er der ikke inkluderet 
drikkevarer og folklore aften samt personlige udgifter. Der er tillæg 
for enkeltværelse på kr. 450. 
Der er afgang mandag 1. maj kl. 08.30 fra Koltgården og 
hjemkomst fredag 5. maj om eftermiddagen. 
Se opslag for yderligere detaljer om turen og diverse udflugter, eller 
kontakt Ilse Koldste for yderligere oplysninger og tilmelding. mail: 
biko@youseepost.dk Tlf.: 86 28 10 28 eller  
Knud Nielsen: gurliogknud@gmail.com Tlf.: 24 27 86 35.  
Turen er for alle, ikke kun medlemmer af Koltgårdens Venner. 
18. maj kl. 18.30 Generalforsamling  
9. juni Skæringstur – se opslag senere 

Koltgårdens Venner er på Facebook 
Når I er på facebook, så søg efter Koltgårdens Venner, og så skal I 
søge om at få adgang. Her kan I se fotos fra mange forskellige 
arrangementer og en begivenhedsliste. 

  

mailto:biko@youseepost.dk
mailto:gurliogknud@gmail.com
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Kolt Kirke 

Gudstjeneste: 

Søndag  19. febr. kl. 10.30 Seksagesima  GA 

Torsdag 12. febr. kl. 10.00 Mindfulness  GA 

Søndag 26. febr.  kl. 14.00 Fastelavn   JTJ 

Søndag 05. mar. kl. 10.30 1.s. i fasten  JTJ 

Søndag  12. mar. kl. 10.30 2.s. i fasten m/Kolt koret GA 

Søndag  19. mar. kl. 10.30 3.s i fasten  JTJ 

Torsdag 23. mar. kl. 20.00 Mindfulness  GA 

Søndag  26. mar. kl. 10.30 Midfaste  m/frokost og film GA 

     

Søndag 02. apr. kl. 10.30 Maria Beb.  JTJ 

Søndag  09. apr. kl. 10.30 Palmesøndag m/børnekoret GA 

Torsdag 13. apr. kl. 18.00 Skærtorsdag m/spisning JTJ 

Fredag  14. apr.  kl. 10.30 Langfredag  GA 

Lørdag 15. apr. kl. 23.30 Påskenat musik Jette Rosendal GA 

Søndag 16. apr. kl. 10.30 Påskedag m/Kolt Koret JTJ 

Søndag  23. apr. kl. 10.30 1.s.e. påske  GA 

Søndag  30. apr. kl. 10.30 2.s.e. påske  JTJ 

GA: Gitte Adelgaard, JTJ: Jakob Thorup Jensen 

 

VERDEN ER STADIG NY 

- foredrag med journalist og krigskorrespondent Rasmus Tantholdt  
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 
Vi kender Rasmus Tantholdt fra TV-
nyhederne, hvor han i mere end ti år har 
været international korrespondent i diverse 
konflikt-, krigs- og katastrofeområder.  
Hør Rasmus fortælle om sine rørende, 
spændende og indimellem voldsomme 
oplevelser fra den verden, der er hans 
arbejdsplads. Om de situationer, hvor han troede han skulle dø, og 
om de mange etiske overvejelser og svære dilemmaer han står 
over for, hver gang han er af sted. Et farligt og voldsomt job - men 
samtidig også et job han brænder for mere end noget andet! 
Billetpris 100 kr., og billetterne sælges i forsalg onsdag den 1. marts fra 
kl. 17.00 til 18.00 i Sognegården efter først til mølle princippet. 
Eventuelle resterende billetter sælges ved indgangen. 
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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. 
 

 

Salg af bøger 

Vores bogreol bliver flittig brugt. I 2016 solgte vi for godt  
kr. 1.200,00, mange bække små, et godt supplement til trykning af 
Koltnyt.  

Men vi er ved at mangle bøger, så hvis  
du trænger til at få ryddet op i dine bøger,  
modtager vi gerne. Men kun nyere bøger,  
ikke gamle bøger, dem er der ikke så mange,  
der er interesseret i. 
  
Læg bøgerne i kælderen, så fylder Erla reolen op, når der er tomme 
hylder.  

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 2. februar kl..13.45 - 15.00  
Torsdag den 2. marts  kl. 13.45 - 15.00  
Torsdag den 6. april kl. 13.45 - 15.00           
Torsdag den 4. maj kl. 13.45 - 15.00  
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Fra LOKAL arkivets gemmer 

Fra Lokal arkivets gemmer. 

Jeg starter her med fortsættelsen af Peter Lofts erindring fra Kolt Nyt nr.  4 
2016. Opsummerer lidt af det sidste indhold. 

Søren blev forstyrret af rotter og mus, der løb hen over hovedet på ham, når 
han var kommet i ” seng ” 

Ud over disse væsener skulle jeg dele seng med gårdens karl, en stor 
kleppert, der senere viste sig at være en rigtig laban over for mig. 

Hans ligegyldighed over for mig viste sig bl.a. når han spillede kort om 
aftenen med andre karle. Da der ikke fandtes et egnet bord, brugte de en stor 
plade, som de lagde oven på senge, og så kunne jeg naturligvis ikke komme 
til ro, men måtte sidde på en trækasse og vente indtil det sluttede, mange 
gange først ved 2-3 tiden. Det var ikke sjovt, for vi skulle op igen kl. halv fem - 
hed det sig - men det var nu kun mig, for når vi blev vækket, sparkede han 
bare til mig, som så måtte vakle ud af halmen og starte dagen med at fodre 
hestene. Om sommeren skulle jeg derefter løbe ned på en eng bag ved 

Jarlsminde, hvor nogle kreaturer gik og græssede. De var ikke indhegnede, 
men tøjrede og skulle flyttes to gange om dagen. Når det var gjort, løb jeg 
tilbage til gården, spiste morgenmad og var klar til at møde i skole kl. syv. 

Skolen lå, hvor der nu er campingplads, og det var ofte svært at holde sig 
vågen, når man kun havde sovet 2-3 timer. Nå heldigvis spillede de ikke kort 
hver aften. Jeg gik kun i skole to gange om ugen, fra kl.  syv til tolv. 
Undervisningen bestod af de mest elementære fag, plus om sommeren lidt 
primitiv gymnastik, som foregik på grus pladsen foran skolebygningen. 
Læreren hed Asmussen, vistnok med fornavnet Lorentz. Han og hans kone 
stammede fra den del af Sønderjylland, som dengang endnu var under tysk 
herredømme. Han døde omkring 1925 og ligger begravet på Kolt kirkegård. 

En stor del af arbejdet på gården var skovning. I den nærliggende skov skulle 
der skoves så meget træ allerede fra april måned, at der var brænde nok til 
hele vinteren. Under skovningsarbejdet kom jeg til udkanten af skoven, og 
derfra kunne jeg se ned til mit barndomshjem. Røgen fra skorstenen steg 
stille og roligt til vejr, og alt åndede ro og fred. 

Dette idylliske billede fyldte mig med en heftig længsel efter hjemmet, en 
længsel, som enhver, der som barn har lidt af hjemve, nemt vil kunne forstå 

I Næste Koltnyt vil erindringen omhandle sidste afsnit om skovfældningen, 
samt gården og markernes drift som Søren Peter Loft husker det. Man kan se 
Koltnyt på Biblioteket og på arkivet. 

Hanna Thinesen 
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

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 
 Salg af billetter til Fastelavnsfest 
 
21.02.2017 
 Thorkild Pedersen synger og fortæller noget om 
 Jeppe Aakjær 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Salg af billetter til Fastelavnsfest 
 
28.02.2017 kl. 12.30 
 Fastelavnsfest m/spisning, se opslag   
  
MARTS 
 
07.03.2017 Banko - Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
14.03.2017 
 Anne Mette Jørgensen + musikere 
 underholder med noget om Liva Weel 
 Pris for kaffe m/brød kr. 50,00. 
 
21.03.2017 

”Jeg er en fjollet spillemand” Underholdning med Peter H. 
Thomsen Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 

 
25.03.2017 Lørdag fra kl. 18.00 til kl. ca. 22.00 
 ØL smagning - Vi skal smage på påske øl. 
 Thinesen vil fortælle om de forskellige øl. 
 Se opslag. Bemærk datoen er ændret 
 
 
   

  

 

 

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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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

28.03.2017 
 Sangkoret ”GOOD OLDIES” 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
APRIL 
 
04.04.2017 
 Banko - Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
11.04.2017 
 INGEN ARRANGEMENT 
 
18.04.2017 
 Aarhus Harmonikaklub – Underholdning med 8-10 
 Harmonikaspillere. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Salg af billetter til Valborgaften 
 
25.04.2017 fra kl.10.00 – kl. 14.00 
 TØJ Lars - Gratis kaffe m/småkager  
 Salg af billetter til Valborgaften og til Løvspringstur 
 
28.04.2017 Fredag kl. 17.00 - ?? 
 Valborgaften m/spisning  

og båltale og dejlig musik. 
 Opslag følger 
 
MAJ 
 
02.05.2017  

Banko - Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
Salg af billetter til Løvspringstur 
 

09.05.2017 kl. 10.00 – 16.00 
 Løvspringstur 
 Opslag følger 
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Kunst og kultur  

OPFORDRING.  
Vi er i dag tirsdag den 20 december blevet opmærksomme på, at fra 
udstillingen i skabene i forgangen, er forsvundet en stanglorgnet.  
Udstillingen er stablet på benene af lokale kvinder, der har sin gang på 
Koltgården. De har gennemgået skuffer og skabe, for at finde ting fra fortiden, 
som for den enkelte har stor "affektionsværdi", minder. De har fået lavet en 
meget seværdig udstilling, hvor der har været gode tilbagemeldinger fra 
dagcentret og beboer og besøgende.  
Bestyrelsen er glad for at skabene kan fyldes, når vi ikke har udstilling af en 
kunstner. Vi vil gerne i fremtiden kunne lave tilsvarende udstillinger. Vi er 
meget kede af den situation, der er opstået og vil derfor:  
Opfordre, den person der har lånt en stanglorgnet om at aflevere den 
tilbage i Cafeen.  
På vegne af Kunst og Kultur  
Grethe. 

Udstillinger:   

Februar: K.H. Johansen fra Fensten v/Odder. De meget unikke kunstværker 
er lavet af genbrugsjern 

Marts: Ægteparret Bodil og Ib Agerskov fra Silkeborg. Bodil udstiller akvarel, 
olie og acrylmalerier. Ib udstiller træting i alle træsorter. 

April: Patchworkgruppen v/Aase Pedersen fylder salen med sengetæpper, 
puder og dækkeservietter i farvestrålende mønstre. 

Maj: Linda Høgh Vendelbo, Lystrup udstiller koldglas.   

Arrangementer: 

Lørdag 4. marts kl. 13.30 Bankospil 
Torsdag 4. maj Generalforsamling kl. 18.30 

 
Nyt fra Cafe en 

Fællesspisning torsdag den 30.3.2017 fra kl. 17.30 – kl. 20.00  
Se opslag 

Tilmelding senest d.24.03.2017 til 
Lene Hjarsbæk tlf. 87 13 29 77 

Eller mail: lehja@aarhus.dk 

mailto:lehja@aarhus.dk
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Krolf 
          
Nu skal vi snart i gang med at spille KROLF. Vi regner med at 
begynde, når vi har fået frosten og vandet væk fra jorden. 
Det ville også glæde os, hvis der ville komme nogle nye, der 
vil være med til at spille KROLF.  

Vi spiller mandag og fredag fra kl. 10.00 til vi er færdige ca.  
kl. 12.00 
Venlig Hilsen 
Jes Petersen tlf.  4084 2840 
 

Kolt Rejseklub v/Ruth. 

Igen i år tilbydes en rejse til en ny destination - "Sommer i Østrig". 
Vi skal med Ans Rejser til Bischofshofen i dagene 11. - 18. juni 
2017. 

Der er afgang fra Koltgården tidlig morgen, og vi kører ned gennem 
Tyskland til vores overnatningshotel, hvor aftensmaden venter.  
Dag 2 når vi vores base i Østrig. Der vil være udflugter til 
Liechtesteinklamm, St. Johan. Bad Gadstein - Grossglockner og 
stop i Zell am See - byrundtur i Salzburg - Hallstatt - en østrigsk 
specialitet "Trachlerabend" på hotellet ( underholdning i bedste 
alpestil ).  

Pris: kr. 4.895,00 - 7 x morgenmad,7 x aftensmad, transport og alle 
udflugter, ophold i dobbeltværelse. 

Hotellet, vi bor på er bygget i traditionel østrigsk stil, lige midt i 
byens hjerte. 

Brochure findes på Koltgården (lige under infotavlen ) 

ALLE ER VELKOMNE OG KAN DELTAGE. 

Henvendelse: Ruth Iversen. tlf. 28742547   
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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.  
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. 26 22 14 27 
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 
 
05.02 kl. 14.00 Gudstjeneste    
05.02 kl. 15.00 Kaffe m/ foredrag Carsten Bach-Nielsen  
26.02 kl. 10.00 Højmesse    
16.03 kl. 19.00 Gudstjeneste MB 
16.03 kl. 20.00 Generalforsamling 
23.03 kl. 19.00 Syng sammen MB 
26.03 kl. 10.00 Højmesse   MB 
09.04 kl. 10.00 Højmesse m/ kaffe KH 
13.04 kl. 10.00 Skærtorsdag KH 
14.04 kl. 10.00 Langfredag   MB 
16.04 kl. 10.00 Påskedag   MB 
30.04 kl. 10.00 Højmesse   KH 
  Radiotransmission 
  
MB Margrethe Barfoed       KH Kjeld Holm 
 
Forestillingen ”tre små piger” har premiere 20. april  
Vandreture i samarbejde med Gymnastikforeningen starter onsdag  
den 3. maj  
 

  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 til at passe butikken, så henvend dig i åbningstiden 
eller på tlf. 8619 6839. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 

Lokalhistorisk Arkiv, Biblioteket, Bavnehøjskolen 
Arkivets åbningstid er: mandag i alle lige uger kl. 18-20. 
Første torsdag i måneden kl. 14-16.  
Sidste onsdag i måneden kl. 10-12. 
ormslevkoltlokalhistorie@gmail.com   
Mobil 41662704 Hanna Thinesen   
 

mailto:ormslevkoltlokalhistorie@gmail.com
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Arr. Kl.  
2. februar Gudstjeneste  13.45-15.00 

7. februar Banko TÅ 13.30-15.30 

14. februar Sangkoret Sangpatruljen TÅ 13.30-15.30 

19. februar Frokostspisning KV 12.00 

21. februar Thorv. Pedersen sang/musik TÅ 13.30-15.30 

28.februar Fastelavn TÅ 12.30-15.00 

2. marts Gudstjeneste  13.45-15.00 

4. marts Banko KK 13.30-15.30 

7. marts Banko TÅ 13.30-15.30 

14. marts Anne Marie Jørgensen musik TÅ 13.30-15.30 

18. marts Banko KV 13.30-15.30 

21. marts Fjollet spillemand P. Thomsen TÅ 13.30-15.30 

22. marts Møde med alle frivillge  09.30 

25. marts Øl smagning TÅ 18.00-22.00 

28. marts Sangkoret ”Good Oldies” TÅ 13.30-15.30 

30. marts Fællesspisning Cafeen  18.00-20.00 
4. april Banko TÅ 13.30-15.30 

6. april Gudstjeneste  13.45-15.00 

18. april Aarhus Harmonikaklub TÅ 13.30-15.30 

25. april Tøj Lars TÅ 10.00-14.00 

28. april Valborgaften  TÅ 17.00-20.00 

2. maj Banko TÅ 13.30-15.30 

4. maj Gudstjeneste  13.45-15.00 

4. maj Generalforsamling  KK 18.00 

9. maj Løvspringtur TÅ 10.00-16.00 

16. maj Forårssange Chr. Foged TÅ 13.30-15.30 

18. maj Generalforsamling KV 18.00 

23. maj Arrangement TÅ 13.30-15.30 

30. maj Banko TÅ 13.30-15.30 

6. juni Promenadeorkesteret TÅ 13.30-15.30 

9. Juni Frokost Skæring KV  

4. juli Sommerbanko TÅ 13.30-15.30 

 
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 
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

