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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 1. august 2017 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 3 – 5. årg. udkommer i august 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. 
Se opslag. 
  

 

 

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 

Forandringer 

Sundhed og omsorg vil slippe kræfterne fri. 
De vil organisere brugerrådene på en anden måde. 
Hvordan ved vi ikke konkret på nuværende tidspunkt idet det først 
blev offentliggjort i slutningen af april måned. 
 
Men vi ved: 
Visionen er at skabe et demokrati, hvor alle kan deltage og bidrage 
med det, de er gode til og brænder for. Et demokrati som 
understøtter, at flere bliver en del af fællesskaberne lokalt, og som 
sikrer borgernes indflydelse på det, der er vigtigt, der hvor de lever 
og bor. 
 
Hvad betyder det så for os her i Kolt/Hasselager? 
Konkret betyder det at sammensætningen af brugerrådet vi kender i 
dag kan blive anderledes. Der lægges op til at det ikke kun er 60+ 
der kan lade sig vælge ind i det ”nye” brugerråd (vi ved ikke om det 
fortsat kommer til at hedde brugerråd). 
Ren konkret betyder det også at vi – hvis det giver mening – kan slå 
brugerrådet sammen med beboerpårørende rådet på Plejehjemmet. 
Det ser ud til at valget til brugerrådet, der nu foregår hvert andet år, 
bliver afløst af et årsmøde hvor alle kan lade sig vælge ind i det 
kommende ”brugerråd”. 
 
Formålet er: 
At åbne Koltgården op for andre end de borgere der er fyldt 60 år. 
Det giver god mening, at vi kan åbne op for aktiviteter m.m. for 
borgere i alle aldre, på tværs af alder. Dette ”tema” er oppe i tiden.  
Men det fordrer for det første at det giver mening og for det andet at 
der er borgere, der vil engagere sig i et sådant arbejde. 
Det vil kræve at vi her lokalt – hvis og når det giver mening – 
organiserer os på en helt anden måde, end vi gør det i dag i 
lokalsamfundet. Vi vender tilbage med mere om dette emne i næste 
nummer, hvor vi forhåbentlig er blevet klogere. 
 
Kirsten Hedegaard, Brugerrådsformand  
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Nyt fra Omra de Syd  

 

 

DEMENS VEDKOMMER OS ALLE 

Ca. 100.000 mennesker i Danmark lider af en demenssygdom, og tallet er 
desværre stigende – og ud over de der selv er ramt af demenssygdom, er 
mange flere berørte af sygdommen som familiemedlem, ven, nabo eller i 
forbindelse med deres arbejde. 

For at synliggøre demensområdet har Alzheimerforeningen taget initiativ til en 
DEMENSVEN kampagne. Målet er  

 at udbrede viden om sygdommen  

 at nedbryde tabuer  

 at opfordre til venlighed og hjælpsomhed over for mennesker med en 
demenssygdom  

 at gøre livet lidt lettere for mennesker der lide af demens.  

Håbet er at 100.000 mennesker vil melde sig som DEMENSVENNER. 

I Område Syd har demensnøgleperson Lone Kristensen og jeg i samarbejde 
med Elsebeth, pårørende til en mand med Alzheimers demens i løbet af 
efteråret afholdt DEMENSVEN-arrangementer på vores lokalcentre i Kolt, 
Solbjerg, Tranbjerg, Beder og Mårslet.  
 
Alle interesserede kunne deltage. Lone Kristensen gav information om 
demens, og Elsebeth berettede om, hvordan det er at leve med en ægtefælle, 
der lider af demens. Elsebeth fortalte blandt andet om, hvilke symptomer hun 
og hendes mand først oplevede, hvilke udfordringer sygdommen giver i 
dagligdagen og hvordan det opleves, at omgivelserne er hjælpsomme og 
imødekommende eller det modsatte.  

Netop kombinationen af konkret viden om demens og en pårørendes 
personlige beretning, har der været mange positive tilbagemeldinger på. 

Godt 110 mennesker har deltaget i arrangementerne og kan nu kalde sig 
DEMENSVENNER. Ved at bære det lille lilla hjerte, som blev udleveret til 
DEMENSVEN-arrangementerne, er de med til at gøre opmærksom på sagen. 

Ønsker du også at støtte den gode sag og blive registreret som 
DEMENSVEN, kan det ske på http://demensven.dk/  

Hanne Lykkeskov 
Frivilligkoordinator 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9kI6uz8HQAhXICCwKHYOVAdUQjRwIBw&url=https://www.aalborgbibliotekerne.dk/Default.aspx?ID%3D148%26Action%3D1%26NewsId%3D1432%26PID%3D371&psig=AFQjCNGTWxHaIhVi5agJfjpUd62XiJTcuw&ust=1480084683212407
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Nyt fra Omra de Syd  

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. mail: 
haly@aarhus.dk eller telefon: 5164 8977 
 
Ny leder: 
Jens Jørgen Andersen er ny leder  
af administration og service i område  
syd og afløser Kirsten Berner, der har  
valgt at gå på pension. 
Jens Jørgen er oprindelig uddannet på  
kontor i Århus Amt i 1986. Herefter har  
han haft flere stillinger i Aarhus Kommune,  
bl.a. HK-assistent, jobkonsulent, fuldmægtig og afdelingsleder. 
Han har i en del år været ansat i det private erhvervsliv, bl.a. som 
personalechef i Bilka, varehuschef i Føtex, partner i et 
rekrutteringsfirma og flere år som selvstændig konsulent. 
Siden 2014 har han været direktør for Randers Håndboldklub, en 
stilling han fratrådte med udgangen af marts, for at tiltræde 
stillingen som leder af administration og service pr. 1.april. 
Jens Jørgen er 54 år, er gift, har 3 børn og har boet i Viby det 
meste af livet.  
Vi byder Jens Jørgen velkommen og glæder os til samarbejdet.  
 

Cafe en 

Køkkenet har frost mad i fryseren. Der er forskelige priser på det, 
alt efter hvad det er. Så kom og spørg og få nem mad med hjem. 
Jeg vil gerne sige tak for godt samarbejde, til alle dem, der har 
brugt caféen. Vil komme til at savne jer. Og tag pænt imod den nye 
som kommer her i stedet for mig. Jeg har været rigtig glad for at 
være på Koltgården.   
Med Venlig Hilsen, Lene Hjarsbæk 
Cafe Koltgården, TLF.: 87132977 

 

 

mailto:haly@aarhus.dk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152935236958259&set=a.445946033258.237599.779158258&type=3&source=11&referrer_profile_id=779158258
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Fællesra det  

Fællesrådet har afholdt den årlige 
generalforsamling onsdag den 22. marts. Den blev holdt i KHIF 
hallen cafeteria. 
Referatet fra generalforsamlingen og den efterfølgende 
konstituering kan læses på vores hjemmeside: 
www.kolthasselager.dk 
 
Fredag den 7. april døde vort mangeårige bestyrelsesmedlem Arne 
Leander Jensen. Arne var meget aktiv i lokalområdet. Han var i 
mange år medlem af fællesrådets bestyrelse og af 
socialdemokratiets bestyrelse. Endvidere var han i en årrække 
formand for brugerrådet ved Koltgården. 
Arne blev bisat fra Kolt Kirke lørdag den 15. april. 
Æret være hans minde. 
 
Kolt-Hasselager Fællesråd 
Klaus Jachobsen, formand, Hasselbakken 35, 8361 Hasselager  
 
www.kolthasselager.dk her kan ”Koltnyt” læses. 
 

Ølsmagning 

Lørdag den 25. marts var der øl 
smagning på Koltgården.  
Det blev en hyggelig aften, hvor vi 
smagte mange øl og fik god mad. 
Bl.a. ”skiden æg” som jo er en 
påskeret. Nogle havde aldrig smagt det,  
men spiste det dog. 
 
Leo fortalte om de mange påskeøl og 
Super-Brugsen havde leveret noget af 
maden. 
 

En aften der tåler at blive gentaget.   

  

  

 

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

Fem års jubilæum 

Koltgårdens Venner arrangerer for femte år i træk en tur til Skæring 
med bustur, frokost og eftermiddagskaffe inkluderet i prisen på 
Kr. 100,00 (drikkevarer for egen regning) 
Turen foregår fredag 9. juni med afgang fra Koltgården kl. 11.00 og 
retur kl. 16.30. 
Der er jo udsigt til Aarhusbugten fra hytten, og med badebro så 
skulle der være nogen, der er friske på en dukkert, så er det også 
en mulighed. 
Men desværre er der begrænset deltagerantal på 60 personer, så 
derfor sælges der billetter tirsdag 9. maj kl. 12.00 til 13.30. 
 
Generalforsamling i Koltgårdens Venner 

Torsdag 18. maj kl. 18.00 på Koltgården. 
Der er mulighed for spisning efter generalforsamlingen, men da der 
er begrænset plads, er der blevet udleveret billetter tirsdag 25. april, 
efter opslag på Koltgården. Så først til mølle princippet er 
gældende. 
Men hvis der er stadig er billetter, så udleveres de tirsdag 9. maj kl. 
12.00-13.30 på Koltgården. 
Spisning er gratis, mens drikkevarer er for egen regning. 
 

Pensionaden 2017 

Torsdag 27. juli kl. 9.00 er der atter Olympiske Lege på Koltgården, 
det vil sige ”næsten”! 
Vi er beskedne, så vi ”nøjes” med at kalde det store stævne for en 
Pensionade! 
Der vil senere blive opslag om tilmelding til arrangementet, da der 
desværre kun er plads til 10 hold á 4 personer. 
 
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. 
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Kolt Kirke 

Gudstjenester: 
Lørdag 3. juni kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag  4. juni kl. 10.30 Pinsedag GA 
   Morgenvandring kl. 8.00 
Mandag 5. juni kl. 20.00 2. pinsedag  GA 
Søndag 11. juni kl. 14.00 5 års dåbstræf JTJ 
Søndag 18. juni kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Fredag  23. juni kl. 19.30 Sct. Hans JTJ 
Søndag 25. juni kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 02. juli kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 09. juli kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag 16. juli kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag 23. juli Ingen 
Søndag 30. juli kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 06. august kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 13. august kl. 10.30 Gudstjeneste  GA 
 
 

  
 
 
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. juni kl.13.45 - 15.00 
Juli Sommerferie  
Torsdag den 10. august kl. 13.45 - 15.00  
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Forskelligt: 

Underholdning med Good Oldies 
En hyggelig eftermiddag med kaffe  
og kage alt imens vi sang med og  
lyttede til 32  korsangere  
fra"GOOD OLDIES. De sang melodier  
som mange kunne synge med på. 
 
 

 
Fastelavn med tøndeslagning 
Dejligt at se at der var nogle der  
var klædt ud. 
60 borgere fik en god middag og en 
Hyggelig eftermiddag med kattekonger og 
dronninger. 
 
 
 

Valborgaften 
 
En fantastisk aften med over 80 gæster der nød en dejlig ”svensk” 
middag, hørte båltale og fik en sving om til Kelds Kulinariske kapel. 
 
Dejligt at vi kan samle så mange borgere til så gammel en tradition, 
som var sponsoreret af Aarhus Kommunes ”Genlyds” pulje. 
Lene og ”Den flyvende kogekone” Pernille stod for den gode mad. 
Tak for en dejlig aften. 
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Og har du sammen med en frivillig lyst til at hygge over 
eftermiddagskaffen sammen med plejehjemsbeboerne? Vi har en 
fantastisk frivillig, der netop har tilbudt ovenstående, men ikke har 
lyst til at gøre det alene. Hun ønsker én at være frivillig sammen 
med! Er du vores nye frivillige, der vil være søndagsværtinde 
sammen med Solveig? 

I så fald hører vi meget gerne fra dig! 

Det vil glæde beboere og medarbejdere på plejehjemmet 
Koltgården rigtig meget, hvis du har lyst til en god 
eftermiddagsstund med os.  

 

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

 

Her kunne dit indlæg have været. 

Vi modtager gerne indlæg fra borgere i 

området. 

mailto:memal@aarhus.dk
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MARKEDSDAG 

19. august kl. 10.00 - 14.00 

Der vil være ponyer, rich-shaw kørsel 
Lirekassespil, musik, blomstersalg, boder 

med stenhugger, smykker, tøj, strikvarer, 

”lopper”, lokalhistorie og meget andet. 

Der kan købes grillmad, is, kager 

og kaffe, øl, sodavand og vin 

Vi modtager gerne kager til  
salg i cafeen 

Prøv lykken i den store tombola. 

PÅ GENSYN ! 

Overskuddet fra markedsdagen går til ”oplevelser” 

for beboerne på Plejehjemmet Koltgården 

 Man kan booke en bod til sig selv for kr. 100,00 på  

tlf. 2440 9352 eller kirstenhedegaard@post.tele.dk 



Koltnyt nr. 2– 2017  Side 12 
 

 

Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

MAJ 
 
02.05.2017  

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

09.05.2017 kl. 10.30 – 16.30  
 Løvspringstur –  

turen går til Svostrup kro  
hvor vi skal nyde kroens buffet,  
som består af hvide sild, laks m/rejer m.m.  
Pastasalat m/kylling 
Skinke m/flødekartofler, Jordbærmousse       
Brød og smør 

Pris kr. 150,00 inkl. 1 genstand.  
Efter frokost kører vi en tur ud i det blå,  
hvor vi drikker eftermiddagskaffe. 
 

16. maj 2017  
Herlige sange og viser som fortæller  
om forår. Fortalt og sunget af Christian Foged 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
23. maj 2017 kl. 10.00 

Alle der har lyst er velkommen til en sydag, hvor vi syr til  
tombolaen til markedsdagen. Vi giver frokost.  
Tilmelding nødvendig til Agnes tlf. 86283085  

 
 
 
30. maj 2017   

 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

JUNI 
 
6. juni 2017 Sæsonafslutning  

m/Aarhus Promenadeorkester 
 Pris for kaffe og brød kr. 50,00 
 
JULI 
Den 4.  Sommerbanko 
 Pris for kaffe og brød kr. 20,00                                                                         
 
 

Tirsdagsåben ønsker alle en god sommer og 
på gensyn til banko den 15. august 2017 

 
 
                        
 
 

 

 

 

 
  

 

 
Grundejerforeningen Vesterengen 
Såfremt det interesserer kan jeg oplyse, at vi tænder Sct. 
Hans-bålet kl. 20.00, og at vi har aftalt med biskop emeritus 
Kjeld Holm at holde båltalen. 
 
Med venlig hilsen 
Poul Thiesen, formand 
Grundejerforeningen Vesterengen, Kolt 
Kolt Kirkevej 21,Kolt 
8361 Hasselager, tlf.: 8628 2148 
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Kunst og kultur  

I august måned har vi en udstilling med malerier af Ulla Bille 
I september har vi udstilling af glas v. Bente Kjeldsen og der 
kommer også en udstilling af smykker. 
I oktober har vi en udstilling med malerier af Ingrid Ravnsbo 
 

Koltga rdens spisevenner 

Den sidste søndag, hvor beboer i ældreboligerne fik mad fra 
Brugsen i Mårslet, fortalte en af deltagerne, at han havde 
fødselsdag i nær fremtid. Det ville han da gerne fejre, men 
hvordan?  Tanken opstod, at det ville vi (undertegnede og Anni 
Kramer) da gerne være med til, vi ville simpelthen lave mad til ham. 
Han ønskede stegt flæsk med persillesovs, og lige pludselig 
remsede han op, at han ville invitere ca.12 personer. Det var en 
større mundfuld, end vi regnede med, og vi foreslog derfor, at vi 
bestilte det i forsamlingshuset. Som sagt, så gjort. Uheldigvis blev 
personen syg, og kunne ikke være tilstede på dagen, men vi 
besluttede at gennemføre seancen, og det blev en hyggelig 
eftermiddag. Det blev så starten på en række hyggelige 
lørdagsarrangementer med fællesspisning, sang, snak, latter og 
banko - hver deltager medbringer en pakke til værdi kr.20. Hver 
gang snakker vi om menuen til næste gang. Vi har fået grydestegt 
kylling, oksebryst med peberrodssauce og wienerschnitzel. Fra en 
kommunal pulje er vi så heldige, at der er mulighed for 1 glas vin til 
maden og kaffe. Der er en fantastisk stemning, alle er så positive 
og hjælpsomme. Enkelte deltagere tager selv ekstra vin med, 
ligesom der også medbringes likør, portvin etc. til kaffen. Lidt godt 
til kaffen, vin og kaffe indkøbes via Koltgårdens køkken. Vi startede 
med tolv deltagere, ved sidste arrangement var vi fireogtyve 
deltagere. Alle er velkomne, vi skal blot have tilmelding, som kan 
ske via ophængt seddel på Koltgården eller henv. til undertegnede. 
Vi kalder os for 
             Koltgårdens spisevenner. 
Arrangementet er sidste lørdag i måneden, starter kl.12 og slutter 
ca. 16-16.30.  

Ruth P Iversen😊😊😊😊😊 
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Bering Valgmenighed 

Gudstjenester 
 

Dato Tidspunkt    Præst 
14.05 kl. 10.00 Højmesse   MB Kirkekaffe 
20.05 kl. 10.00 Markedsdag   
21.05 kl. 09.30 Gudstjeneste og generalforsamling, 

årsmøde på THY  
28.05 kl. 10.00  Højmesse   MB 
04.06 kl. 10.00 Højmesse   MB 
11.06 kl. 08.00 Menighedsudflugt til Samsø 
18.06 kl. 10.00 Højmesse   MB Kirkekaffe 
23.06 kl. 18.00 Sct. Hans i Bering 
02.07 kl. 10.00 Højmesse  MB 
30.07 kl. 10.00 Højmesse  KH 
13.08 kl. 10.00  Højmesse  KH Kirkekaffe 
  
MB Margrethe Barfoed       KH Kjeld Holm 
 

Nu bli'r det sommer 

 
I Bering har vi besluttet, at det igen i år bliver sommer! 
Derfor har vi planlagt forskellige aktiviteter, dels for at fejre 
sommeren, dels for at vi alle, både medlemmer af Valgmenigheden 
og alle andre, kan mødes i forhåbentlig hyggelige arrangementer. 
Den 20. maj rykker vi udenfor og gentager sidste års succes: 
Markedsdagen, med boder, rundvisning i kirken, underholdning og 
andet godt. Åbent fra kl 10 – 16. Vel mødt. 
Sct. Hans markeres som altid den 23. juni, hvor Amatørteaterets 
børneafdeling vil give et stykke i Forsamlingshuset klokken 18, 
herefter fakkeltog til bålpladsen, hvor vi vil synge nogle af vore 
dejlige sommersange, kulminerende med ”Vi elsker vort land”. Efter 
at bålet er tændt vil lederen af Røde Kors' afdeling i Hørning, 
Yvonne Håkonsson holde båltalen. Der vil være mulighed for at 
købe øl, vand og ristede pølser m/brød. 
Vi håber at se mange mennesker fra omegnen. 

Bering Valgmenighed 
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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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Fra LOKAL arkivets gemmer 

Fortsættelsen af Peter Lofts erindring fra Koltnyt nr. 1, 2017  

Alt skovarbejdet foregik selvfølgelig med håndkraft. Jeg stod der dag ud 
og dag ind og savede og savede, men selve kløvningen af stammerne, 
der somme tider kunne være op til en meter i diameter, måtte jeg 
overlade til karlen, men så blev jeg sat til at hugge alt kvaset op i 
stykker, så det kunne bruges i komfuret. Det var et kæmpe arbejde for 
sådan en bitte knægt - men der ventede en langt ubehageligere opgave 
forude. 

Gården grænsede op til Constantinsborgs jord og var adskilt herfra med 
en ca. en kilometerlang kampestensmur, hvorpå der groede masser af 
hyld, tjørn, slåen og lignende og det skulle jo også holdes i ave. De 
afryddede buske og grene havde en vis brandværdi og når de blev 
samlet i små bundter omviklet med halmbånd, kunne man let tage dem 
med en fork og smide dem ind i bageovnen, uden at tænke videre over, 
hvor mange blødende rifter og sår især de genstridige tjørnegrene 
havde forvoldt på det meste af en lille drengekrop. 

Der var nok en tre-fire måneder imellem, at ovnen var i sving, men så 
blev der også bagt alverden i den, lige fra småkager til sigtebrød, der 
nærmest var kugleformet med en diameter på 20-25 centimeter. Alle 
disse brød kunne man jo ikke have liggende og mugne eller rådne op, 
så de blev slæbt op på loftet over stuehuset, hvor der altid var en dynge 
korn liggende. Heri blev brødene begravet og kunne så hentes frem 
efter behov lige så friske, som da de kom ud af ovnen. Musene åd dem 
ikke, for de ville nemlig blive kvalt, hvis de spiste af dem. 

Vi bryggede også selv øl, hvortil der jo skulle bruges en del vand. Vi 
havde en udmærket kampestensbrønd på gårdspladsen, og vandet fra 
denne brønd drak jeg med stor velbehag, uden at tænke over, at den lå 
lige ved siden af møddingen. Der lå brøndene jo altid. Jeg troede meget 
naturligt, at vi skulle bruge vandet herfra til øl-brygningen, men det 
måtte vi absolut ikke, derimod skulle vi hente vandet i en nedlagt 
mergelgrav der lå en 300 meter fra gården.  Vandet var stillestående, og 
fyldt med rådne plantedele og andre uhumskheder, lugtede grimt og var 
brunt som kaffe. Hvordan ølbrygningen foregik, kan jeg ikke huske i 
enkeltheder, men resultatet mindes jeg med gru, det smagte 
forfærdeligt, og så blev det serveret året rundt. 

Fortsættelse følger. 

Hanna Thinesen  
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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Arr. Kl.  
2. maj Banko TÅ 13.30 
4. maj Generalforsamling KK 18.00 

9. maj Løvspringstur Svostrup Kro TÅ 10.30-16.30 

16. maj Musik Chr. Foged TÅ 13.30 

18. maj Generalforsamling KV 18.00 

23. maj Sy dag BR 10.00 

30. maj Banko TÅ 13.30 

1. juni Gudstjeneste  13.45 

6. juni Promenadeorkesteret TÅ 13.30 

9. juni Skæring frokosttur KV 11.00 

4. juli Banko TÅ 13.30 

27. juli Pensionade KV 09.00 

10. august Gudstjeneste  13.45 

15. august Banko TÅ 13.30 

19.august Markedsdag BR 10.00-14.00 

    

    
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, BR=Brugerråd, KK=Kunst/Kultut 

 
Se nærmere om de enkelte arrangementer inde I bladet  
 
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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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 tlf. 87 13 29 77 
Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov tlf. 51 64 89 77 
Pedel Bjarne tlf. 51 57 60 69 
Selvtrænerne, Hans Rasmussen tlf.  40 76 95 59 
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. 24 80 83 49 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16 
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

