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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 2017 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 – 5. årg. udkommer i november 2017 

 

NB  

”Koltnyt” kan læses på : 

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

 
Hjertestarter 

 

Bemærk at hjertestarteren, som før var  
i indgangen til lokalcenter Koltgaarden,  
nu er flyttet til indgangen ved plejehjemmet.  
Der er den tilgængelig døgnet rundt.  
  

 

 

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


Koltnyt nr. 3 – 2017  Side 3 
 

 

 

Brugerrådet 

Så er ferien forbi og alle er igen oppe på mærkerne, med alt det der 
skal ske her i efteråret. Man kommer ikke til at kede sig, hvis man 
ikke selv vil . 
 
Markedsdag, arbejder vi ihærdigt med at planlægge, og dejligt at 
så mange frivillige hjælper til, ellers kan det heller ikke lade sig gøre 
at gennemføre det.  
 
Borgermøde, hvor arrangørerne håber der kommer rigtig mange, 
og flere politikkere har allerede meldt deres ankomst.  
 

Nye brugerrådsformer fylder også meget hos os. Direktionen for 
Område Syd vil indkalde til et stormøde i november for at fortælle 
mere om hvad planerne er.  
Der er mange måder at gøre det på.  
Vi kan køre videre, som vi plejer med et Brugerråd, der enten bliver 
valgt eller udpeget, eller vi kan tage flere samarbejdspartnere ind i 
Brugerrådet, f. eks. tovholderne for de enkelte grupper.  
Også Borgere udefra er velkomne og her er der ingen alders 
begrænsning mere. Brugerrådet er ikke længere forbeholdt borgere 
over 60 år, alle kan deltage Det håber vi kan give en mangfoldighed 
og ny inspiration. Der kommer et opslag senere om tidspunkt og 
sted for mødet, hvor vi håber at rigtig mange vil deltage. 
 
Med det store program, der er for resten af året, er der rigtig mange 
frivillige, der gør et stort stykke arbejde, tak for det. Hvis ikke I var 
der, ville Koltgården ikke være så attraktiv og spændende et sted at 
komme. Der er jo næsten ikke en dag, hvor der ikke sker noget, og 
det er dejligt. Også for vores Café, som blomstrer og laver mange 
nye tiltag.  
 
Kirsten Hedegaard, Brugerrådsformand  
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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 
 

 

 

 

 

 

Social Sundhed er et tilbud, hvor en frivilliggruppe bestående af 

studerende fra sundhedsfaglige uddannelser yder gratis hjælp til 

socialt udsatte.  

Social Sundhed tilbyder: 

 Ledsagelse til lægebesøg og andre aftaler i sundhedsvæsenet 

 Støtte til samtalen med lægen  

 Hjælp til at huske aftaler og behandlingsforløb 

Social Sundhed arbejder ud fra tanken om, at ALLE har ret til lige 
behandling i vores fælles sundhedsvæsen 

Social Sundhed kan kontaktes på tlf: 91 55 06 36 eller mail: 
info@socialsundhed.org 
 
Læs mere på Facebookgruppen ’Social Sundhed’ eller på 
hjemmesiden www.socialsundhed.org 
 
 
Venlig hilsen 
Hanne Lykkeskov 
Frivilligkoordinator 

mailto:haly@aarhus.dk
mailto:info@socialsundhed.org
http://www.socialsundhed.org/
https://www.facebook.com/515169205230750/photos/1136253213122343/
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Koltga rdens Venner: 

Tur til Mols 
Torsdag 24. august er der mulighed for at  
komme på tur med bus fra Koltgården  
kl. 10.00 for medlemmer af Koltgårdens  
Venner efter princippet ”først til mølle”!  
Og man skal være selvhjulpen for at kunne deltage. 
Undervejs stiger en guide på bussen, som vil berette om alt mellem 
himmel og jord om Mols. Der er frokost undervejs, og senere kaffe.  
Begge arrangementer er med i prisen på 150 kr. ligesom bus og 
guide. Drikkevarer skal dog betales. 
Hjemkomst ca. kl. 17.00. 
Man kan blive tilmeldt ved Knud Nielsen tlf. 24 27 86 35. 
 

 
Koltgårdens Venner afholder bankospil lørdag 18. november  
kl. 13.30. 
 
Julefrokost for beboerne på Koltgården 24. november kl. 17.00 
 

 

NB 

Søndag den 8. april 2018 om eftermiddagen  
venter der medlemmerne af 
Koltgårdens Venner en stor musikalsk 
oplevelse.  
Så reserver allerede nu denne 
eftermiddag.  
 

 

  
 

 

 

 Hvad gemmer der sig mon i dette billede ????????????? 
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Nyt fra Cafe en 

Kom og tjek vores fryser og se vores udvalg af frostmad til at tage 
med hjem. Der kommer hele tiden nyt mad til, og priserne er gode, 

fra 10 kr. til 35 kr. Og så er det hele hjemmelavet 😊 

I Aarhus kommune har de en målsætning om at alle cafeerne skal 
nå et økologi mål, og det kan jeg med stolthed sige at vi har nået. Vi 
har derfor fået bronzemærket, dvs. 30 - 60 % økologi i caféen. Når 
ferien er slut og vi alle er tilbage igen vil vi fejre det i caféen, men 
der ligger ingen dato endnu.  

Derudover vil jeg gerne sige tak til alle for den gode modtagelse jeg 
har fået som ny i caféen. Alle har være søde og hjælpsomme, og 
har taget godt imod mine forandringer. Så det skal I have en stor 
tak for, da det har gjort det meget nemt at starte et nyt sted.  

Mange hilsner og på forhåbentligt snarligt gensyn   

fra Sandra i caféen 😃 

 

Nyt nyt nyt nyt  

Nu serverer vi brunch hver torsdag fra  
den 7. september fra kl. 9.00-Kl. 12.30 

Den består af: 

Groft brød, rugbrød, 2 slags ost, 2 slags pålæg, æg, pølser eller 
bacon, skyr med mysli og frisk frugt.  

Kun 50 kr. (excl. Kaffe /the)  

Så nu er der chance for at inviterer en god ven på brunch, måske 
efter en frisk travetur. Velbekomme. 
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Suppeaften i Cafeen 

Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 

Torsdag d. 21. september fra kl. 18.00 
Menu:  

Aspargessuppe med kødboller 
Hokkaidosuppe m/ristede græskarkerner 

Grønkålssuppe m/hamburgryg 
Og 2 slags hjemmebagt brød 

Kaffe med sødt 
Maden serveres mellem kl. 18.00-19.30 

Der er mulighed for at købe vin, øl og sodavand 
 

 
 

Tilmelding til Sandra på sahe@aarhus.dk – tlf 87132977 
senest den 15. sept. 2017. 

Tilmelding er efter først til mølle princippet 
Priser:Voksne:60 kr.Børn u/12 år: 30 kr., u/ 5 år: Gratis 

Kunst og kultur  

I august udstiller Ulla Bille med billeder/portrætter 
 
Den 1. september byder foreningen på Fernisering kl. 15 i Salen 
hvor de to kunstnere som udstiller kommer og fortæller om deres 
arbejde. Det er Bente Kjeldsen som udstiller glaskunst og Klaus 
Kramer som udstiller smykker 
 
I oktober udstiller Ingrid Ravnsbo sine farverige billeder. 
I november udstiller stenskulptør Margit Jensen sin dejlige 
stenkunst. 
 
I december har vi julemarked lørdag d. 2. december fra  
kl. 10 - 14. Ønsker man en stand skal der rettes henvendelse til  
Rita Laursen tlf. 51506302. 

mailto:bjmi@aarhus.dk
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Kolt Rejseklub v/Ruth 

Var i dagene 10.- 17.juni på tur med Ans Rejser til Østrig. 23 deltagere 
steg på bussen tidlig lørdag morgen fra Koltgården.  
Vi havde kurs mod Østrig, nærmere betegnet den hyggelige østrigske 
by Bischofshofen. Efter en overnatning i Tyskland nåede vi på anden 
dagen vores bestemmelsessted. Under opholdet deltog vi i udflugter 
hver dag, bl.a. til St. Johann, Bad Gastein, hvor vi så et højt vandfald 
med et fald på 341 meter. Turens højdepunkt var vel Grossglockner 
med den evige sne. Selve turen derop var et studie i sig selv. Vi 
overværede nemlig et race mellem rigtig gamle traktorer med næsten 
lige så gamle bønder, der dystede om at nå først frem til deres mål. Der 
var traktorer, der stod i røg og damp op af de stejle veje, men trods det 
var humøret højt. Vi fik en grundig gennemgang af vores dygtige guide i 
bjergenes opbygning, floraen, vi mødte på vores vej. Og til sidst mødte 
vi på toppen de små murmeldyr, som nogle kunne fodre med nødder og 
gulerødder. En fantastisk udflugt.  
Vi var også en hel dag i Salzburg, hvor nogle besøgte borgen Hohen 
Salzburg, andre tog en tur i hestevogn gennem den gamle bydel, andre 
besøgte kirken og nogle gik lidt på opdagelse i byen. Den sidste aften 
på hotellet blev der indbudt til ægte tyrolerstemning med mænd i 
læderhosen og strikkede strømper. Vejret var fint, så det hele foregik 
uden for hotellet.      
Der blev skålet i øl, vin og drinks. Flere af gæsterne bidrog til 
underholdningen. Jeg vil ikke nævne navnet, men vi havde en aldeles 
lærenem og underholdende herre med, som gik op i opgaven - håber 
virkelig ikke, han har men af det, men et emne til Vild med Dans, måske 
????? 
Det var på alle måder en vellykket tur, hvori også deltog folk fra Viborg- 
Kjellerup området. Vejret var fantastisk mellem 25 og 29 grader hver 
dag og ikke én dråbe vand. 
Tak til alle deltagere - håber vi ses igen i 2018. 
Mange hilsner Ruth.  

 

Ølsmagning 

Fredag den 3. november er der smagning af 
juleøl på Koltgården.  

Se opslag senere.  
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Torsdag den 28/9 2017 kl. 19.00 -21.30 
pa  Koltga rden, Kunnerupvej 196, Kolt,  

8361 Hasselager 

Kom og hør hvordan fremtiden former sig i vores område.  

Panel:  Politikere og borgere  

Ordstyrer: Advokat Jesper Abel 

  Emner til debat:   

1. Infrastruktur (transport, letbane, station, 

boligbyggeri, Beder/Bering vejen) 

2. Skole/uddannelse, børn og unge,  

3. Ungdomsaktiviteter, ungdomsklub. 
4. Handel (indkøbsmuligheder) 

5. Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer) 

 

Arrangører: 
Hasselager Borgerforening Kolt/Hasselager Fællesråd 
Grundejerforeningen Kolt-Haveby Brugerrådet Koltgården 
 
Kontakt Kolt/Hasselager Fællesråd, tlf. 2830 5467 for øvrige 
oplysninger 
 
____ 
Senioridrætten begynder igen! 
 
Kolt-Hasselager IF’s afdeling for senioridræt er klar til at begynde på den 23. 
sæson i KHIF-hallen på Koltvej, bag Hasselagerhallen. 
Første træningsdag er torsdag 7. september kl. 10.10 og så ellers alle 
torsdage året ud. Pris 125 kr. Der kan spilles badminton, bob, floorball 
(indehockey), bordtennis, boccia, jaccolo eller man kan køre på en af vore tre 
motionscykler. Alle disse muligheder efter fælles opvarmning. 
Yderligere oplysninger hos Per Dyrholm 86 28 97 05. 
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Informationsmøde om ny Livsmodsgruppe i Kolt 
”Det er godt at være sammen med andre, når man er blevet alene” 
Er du blevet alene, og kan det være svært at komme ud af døren og være aktiv - 
så kan det være, at en Livsmodsgruppe er noget for dig. 

Samvær med ligestillede kan give fornyet livsglæde og lysten til at starte på et 
nyt kapitel. 

I Kolt startes primo september en ny Livsmodsgruppe, og på 
informationsmødet kan du blandt andet høre om, hvordan en Livsmodsgruppe 
fungerer i praksis og møde repræsentanter fra andre Livsmodsgrupper der 
fortæller om det sammenhold og fællesskab, de har fundet i en 
Livsmodsgruppe efter at have mistet en pårørende. 
 
Hvor:  Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 

Hvornår: Torsdag d. 24. august kl. 13.30 – ca. 15.30 
 
Det er gratis at deltage, og alle der vil høre mere om tilbuddet er velkomne. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Lokalcentret er vært ved en kop kaffe og et stykke kage.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Vibeke Meier Ældresagen, tlf. 
2682 7603,  

Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Sorg- og Livsmodsgrupperne under  

Ældre Sagen, Brugerrådet på lokalcenter Koltgården og forebyggelseskonsulent Gitte Sand 

PS: 

Husk at bestille en stand til Markedsdagen. 

Har du ”lopper” du ikke selv har lyst til at stå med i en bod, kan du 

aflevere det på Koltgården torsdag og fredag inden markedsdagen, 

så sælger vi det. Husk overskuddet går til ”oplevelser for 

plejehjemmets beboerne”.   
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Markedsdag 

Lørdag den 19. august 2017 kl. 10.00 – 14.00 
Ved Lokalcenter Koltgården 

Kunnerupvej 196, Kolt, 8361 Hasselager 
 

 

Kom og deltag i en hyggelig markedsstemning 

med lidt af hvert, for både store og små. 

 

 Lirekassemusik 
 Egnsarkivets udstilling 
 Forskellig underholdning 

 Grillmad og isbod 
 Hoppeborg 
 Spændende boder med 

gamle og nye ”lopper”. 

Legetøj m.v.  
 Blomstersalg 

 Tombola 

 Pony ridning og meget 
andet.          

 

 
Er du god til at bage, så vil vi gerne 
sælge din yndlingskage til gæsterne, 
kan indleveres indtil kl. 10.00. 

 
Hele overskuddet fra markedsdagen går til ”oplevelser” for 

beboerne på plejehjemmet Koltgården 
   Har du selv lyst til at have en bod, er du velkommen til at købe en stand for  
   kr. 100,00.  Henvendelse til kontaktperson, formand for brugerrådet  
   Kirsten Hedegaard,  tlf.2440 9352, e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 
 

 

 

  

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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LØVSPRINGSTUR 2017 

Tirsdag den 9. maj var så dagen for vores årlige tur ud i det blå, nemlig 
løvspringsturen. 
I år var destinationen så Svostrup Kro.  
51 forventningsfulde mennesker steg på bussen kl. 10.30 og turen startede 
mod Silkeborg. Chaufføren var en gammel rotte i faget, så vi kørte ad små 
veje gennem små landsbyer og pragtfulde naturområder til det første stop, 
som var frokost på Svostrup Kro. 
Lækkert tag selv bord med sild/karrysalat – varmrøget laks med rejer – 
pastasalat med kylling – glaseret skinke og flødekartofler. Hertil desuden 
friskbagt rugbrød og franskbrød. Til dessert en lækker jordbærmousse. Hvis 
nogle var sultne da vi skulle videre, var de helt selv skyld i det.  
 

 
 

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 30. september 2017 
Kl. 12.30 – 17.00 

Menu: 

Vi får en dejlig 3 retters menu og 
Kaffe m/småkager 

Drikkevarer ad libitum 

Alt dette for kun kr. 150,00 

Der er dejlig musik under middagen og til dansen. 
Billetter kan købes på Koltgården  

den 5. - 12. og 19. september 2017 
fra kl. 12.00 – kl. 13.30 –  
efter først til mølle princip. 

 
   Med venlig hilsen 
   Lions Festudvalg og Tirsdagsåben/Brugerrådet. 
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Efter maden gik vi i det gamle stuehus og så hvor sjovt det var indrettet, med 
gamle møbler og andet inventar og et hav af flasker i hvert eneste rum. En 
herlig oplevelse og et hus der stadig er velbesøgt. 
Derfra gik turen så gennem det smukke landskab og næste stop var Himmel-
bjerget, hvor vi indtog den medbragte kaffe og lækre trøfler fra cafeen.  
Vejrguderne var ikke helt med os, så det var køligt og med lettere regn, men 
vi fik alligevel gået lidt rundt i området inden vi vendte næsen hjemad. 
Igen ad andre veje end man ellers benytter sig af, og vi fik da også lige et 
glimt af udgravningen af en ny funden ryttergrav i udkanten af Hørning, inden 
vi var tilbage i Kolt omkring kl. 16.  
Alle tilmeldte kunne nyde en rigtig god dag for små penge, da vi i 
tirsdagsåbent var så heldige at få tilskud til bussen af både ”Genbrugsen”  i 
Koltcentret og Hasselager borgerforening, hvilket vi er dybt taknemmelige for. 
En helt igennem dejlig og munter dag. Tak til alle medvirkende  

På vegne af tirsdagsåbent – Mariann Dalgas 

 

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. 
 
Køreturene i Koltbussen hver anden torsdag havde den 22. juni sin 
sidste tur i første halvår af 2017. Turen gik til Skanderborg, hvor vi steg 
ombord på m/s Dagmar. Vejret var fint og vi nød den indkøbte kaffe og 
kage, alt imens vi lyttede til fortællingen om søen, dens oprindelse og 
øerne, der ligger spredt ude i søen. Der var så mange, der havde 
tilmeldt sig, så det blev nødvendigt at supplere med tre personbiler. Det 
var positivt, at så mange var interesserede. Vi holder nu pause og 
starter op igen i løbet af aug.-sept. Alle, der er interesserede, kan skrive 
sig på den opsatte seddel, der findes ved infotavlen v/indgangen. Dog 
skal der betales for turene, og klippekort kan købes i cafeen.   
 
Alle chauffører og medhjælpere sender en kærlig tanke til vores tidl. 
chauffør Jens Casper med ønsket om god bedring og fremgang. 
Ruth, tovholder for torsdagskørslen.  Tlf. 2874 2547 
   

. 
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Kolt Kirke 

Gudstjenester: 
Søndag 13. august kl. 10.30 Gudstjeneste  GA 
Søndag 20. august kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 27. august kl. 10.30 Brunch GA 
Lørdag 2. september kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste JTJ 
Søndag 3. september kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 10. september kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag 17. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste JTJ 
Søndag 24. september kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Torsdag 28. september kl. 20.00 Beatles GA 
Søndag  1. oktober kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Lørdag 7. oktober kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag  8. oktober kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag  15. oktober kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag  22. oktober kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag  29. oktober kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Lørdag 4. november kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag 5. november kl. 16.00 Gudstjeneste Allehelgens GA 
Søndag  12. november kl. 10.30  Gudstjeneste JTJ 
Søndag  19. november kl. 10.30  Gudstjeneste GA 
Søndag  26. november kl. 10.30  Gudstjeneste JTJ 
Lørdag 2. december kl. 12.00  Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag 3. december 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. 

Kolt Kirkes menighedsråd. 
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Kolt Kirke  

SENSOMMER-BRUNCH 

Søndag den 27. august kl.10.30 
Efter gudstjenesten kl.10.30 spiser  
vi brunch i Sognegården, - hvis vejret 
tillader det, sidder vi udenfor på 
terrassen.  
Kolt Koret medvirker ved 
gudstjenesten.  
Under og efter brunch vil Den franske  
Trio underholde med der bedste fra den franske sangskat.  
Pris 50 kr. inkl. 1 øl/vand HUSK tilmelding til kirkekontoret  
senest onsdag d. 23. aug. 
 

BEATLES-GUDSTJENESTE 

Torsdag den 28. september kl. 19.30 
På opfordring gentager vi Beatles- 
gudstjenesten, “All you need is love”. 
En anderledes musikgudstjeneste hvor  
det kristne budskab bliver kombineret  
ed The Beatles’ udødelige tekster og musik. Kom og hør det 
rytmiske kor Off Beat  give deres version af klassikere som  
All my loving, Yesterday, Let it be og mange flere, - og syng selv 
med på nogle af sangene. 
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær over et glas vin i 

Sognegården. 

   

 

 

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 10. august kl. 13.45 - 15.00  
Torsdag den 7. september kl. 13.45 - 15.00 
Torsdag den 12. oktober     kl. 13.45 - 15.00 
Torsdag den 2. november   kl. 13.45 - 15.00 
Torsdag den 7. december kl. 13.45 - 15.00 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

 
AUGUST 
 
15.08.2017 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 

 Billetsalg til Festugebuffet 
 
19.08.2017 Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
  Markedsdag (se opslag) 

Stande kan allerede nu bestilles hos Kirsten 
Hedegaard på tlf. 24409352 Kr. 100,00  

 
22.08.2017 Lystige viser v/Mogens Skjøth.  

 Kendte viser og fællessang. 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Billetsalg til Festugebuffet 

29.08.2017 Fra kl. 12.00 til kl. ?                                                               
 FESTUGE BUFFET kr. 75,00 

Tunmousse med rejer 
 Stegt mørbrad og rissalat med soltørret tomat,  
 persille og peberfrugt . 
 Porretærte med bacon, Grøn salat 
 2 slags ost med chutney 
 Småkager  Se opslag 

 
SEPTEMBER 
 
05.09.2017 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Salg af billetter til Lions fest 
 
12.09.2017 Jørgen Ryg monologer v/Anne Mette Nørgaard 

Jørgensen. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Salg af billetter til Lions fest 
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

 
19.09.2017  Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
 TØJ LARS, Gratis kaffe og småkager 
 Salg af billetter til Lions fest 
 
21.09.2017 kl. 18.00 til?? 
  Suppeaften  
 se opslag 
 
26.09.2017 Den Transsibiriske jernbane.  

En rejse gennem sibirisk 
landskab m/Nicolai Witte.  
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 

 
30.09.2016 kl. 12.30 – 17.00 
  LIONS HØSTFEST 
  Billetsalg 05., 12. og 19.  september 2017 
  Se opslag 
 
OKTOBER 
 
03.10.2017  BANKO 
  Pris for kaffe m/Brød kr. 20,00 
  Salg af billetter til løvfaldstur 
 
MANDAG 
09.10.2017 Kl. 09.00 til kl. 12.00 
  VACCINATION 
 
 
10.10.2017 Kvinderne i MATADOR   
  V/Agnete Madsen m/udgangspunkt i nogle af Lise 

Nørgaards populære kvinder i TV serien Matador 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
  Salg af billetter til løvfaldstur 
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

17.10.2017 LØVFALDSTUR 
 Salg af billetter 3., og 10. oktober 2017 

  Opslag følger 
 
24.10.2017 Musik og sang fra den danske sangskat  
  v/Johan Herold 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
26.10.2017 fra kl. 12.30 - ?? 

Damefrokost – hvor nogle skønne mænd vil 
servere for de hatte klædte damer –  
opslag senere 

 
 
31.10.2017  Video med de nye Four Jacks 
   Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
NOVEMBER 
 
7.11.2017  BANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
14.11.2017 Sangkoret SANGPATRULJEN  
  Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
21.11.2017 Revyens Mester v/Stig Nørregaard 

Navne som Buster Larsen, Dirch Passer, Osvald 
Helmuth m.fl. vil være på programmet. 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
28.11.2017 Fra kl. 12.30 til kl.? 
 Cafe og brugerrådets fælles julefrokost. 
 Opslag følger 
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Tirsdagsa ben kl. 13.30 – 15.30 

DECEMBER 
 
05.12.2017 JULEBANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
10.12.2017 fra. Kl. 14.00 til kl. 16.30 
  Juletræsfest 
  Se opslag senere 
 

 

 

Tirsdagsåben ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, på 

gensyn tirsdag den 9. januar 2018 til banko. 

 

 

DAGHØJSKOLEN pa  Koltga rden  
DEN 4. - 5. og 6. OKTOBER 2017 

Reserver venligst ovenstående dage til  
DAGHØJSKOLEN 
 
 
 
TILMELDING 
 
Tirsdag den 05. september fra kl. 12 - 13 
Tirsdag den 12. september fra kl. 12 - 13 
Tirsdag den 19. september fra kl. 12 - 13 
Tirsdag den 26. september fra kl. 12 - 13 
 
Med venlig hilsen 
Daghøjskolen 
Svend Erik Juve Poulsen 
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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 erindringer fra Koltnyt nr.2, 2017 

Arbejdet på markerne skete stadig pr. håndkraft. Når der skulle sås 
korn, fik man en sæk over skulderen fyldt med såsæd, og så strøede 
man en håndfuld ud for hver skridt man tog. Bagefter blev marken kørt 
igennem med en spidsharve, så kornet blev dækket af jord. 

Såning af roer var et meget hårdt arbejde. Til det brugte vi en meget 
mærkelig maskine, som bonden, jeg tjente hos, vist nok havde købt på 
Constantinsborg. Den var udelukkende lavet af træ, og var så tung at 
arbejde med, at jeg blev spændt for som en slags hest, og skulle trække 
og samtidig nøje følge de afmærkninger, der var foretaget. I starten 
voldte dette mig en del kvaler, og karlen blev så tosset, at da vi nåede 
ned til skellet ved Constantinsborg og ingen kunne se os, reddede jeg 
mig flere gange nogle solide øretæver. Når der senere skulle luges 
mellem roerne, gentog scenen sig, dog med en anden maskine og en 
rigtig hest forspændt. Jeg blev sat til at gå foran og styre hesten, og trak 
den lidt til siden, var den gal igen med flere øretæver i luften. 

På gården var der foruden karlen og mig en pige, og hun havde bestemt 
nok at se til, hun skulle være med til det hele. Hun skulle være inde, hun 
skulle vaske op, gøre rent gå i marken, tynde roer, binde korn op, stakke 
hø og ikke mindst malke. Det skulle hun tre gange om dagen, sidste 
gang kl. halv ti om aftenen. 

Madlavningen stod konen i huset for, og det blev der ikke gjort så meget 
ud af. Selv om vi i det daglige var omgivet af grøntsager, levede vi mest 
af søbemad. Grøden blev serveret i et stort fad, hvor der i midten var en 
stor klump margarine til fælles afbenyttelse, mens der i den side, hvor 
husets herre sad, var et mindre hul med en smørklat. Smørret var 
forbeholdt ham, da han var noget skrøbelig og ikke kunne tåle 
margarine?? 

Kartofler, flæsk og kød fik vi også, men det var ikke altid med den 
største appetit, man satte sig til bords, især ikke når der havde været 
slagtedag, for det med at slagte har altid for mig været en modbydelig 
sag. Jeg prøvede at flygte når slagtningen forestod. 

Fortsættelsen følger. 

Hanna Thinesen  
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 ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

10. august Gudstjeneste  13.45-15.00 

15. august Banko TÅ 13.30-15.30 

19. august Markedsdag BR 10.00-14.00 

22. august Lystige viser v/Mogens Skjødt TÅ 13.30-15.30 

24. august Udflugt til Mols KV 10.00-17.00 

24. august Livsmodsgruppe BR 13.30-15.30 

29. august Festuge Buffet  12.00-? 

1. September ”Fernisering” KK 15.00 

5. september Banko TÅ 13.30-15.30 

7. september Gudstjeneste  13.45-15.00 

12. september Jørgen Ryg monologer TÅ 13.30-15.30 

19. september Tøj Lars  10.00-14.00 

21. september Suppeaften BR 18.00-? 

26. september Rejse til Transsibiriske jernbane TÅ 13.30-15.30 

28. september Borgermøde BR 19.00-21.30 

30. september Lions Høstfest TÅ 12.30-17.00 

3. oktober Banko TÅ 13.30-15.30 

4-5-6. oktober Daghøjskole  8.30-16.00 

9. oktober Vaccination  9.00-12.00 

10. oktober Kvinderne i Matador TÅ 13.30-15.30 

12. oktober Gudstjeneste  13.45-15.00 

17.oktober Løvfaldstur TÅ  

24. oktober Musik m/Johan Herold TÅ 13.30-15.30 

26. oktober Damefrokost BR 12.30 - ? 

31. oktober Video med de nye Four Jacks TÅ 13.30-15.30 

2. november Gudstjeneste  13.45-15.00 

3. november Jule ølsmagning BR 17.00-22.00 

7. november Banko TÅ 13.30-15.30 

14. november Sangpatruljen TÅ 13.30-15.30 

18. november Banko KV 13.30-15.30 

21. november Revymester Stig Nørregaard TÅ 13.30-15.30 

28. november Julefrokost TÅ 12.30-15.30 

2. december Julemarked KK 10.00-14.00 

5. december Banko TÅ 13.30-15.30 

7. december Gudstjeneste  13.45-15.00 

10. december Juletræsfest BR 14.00-16.30 
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, BR=Brugerråd, KK=Kunst og kultur 

 
 
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 Sandra Hinze 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

