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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 2018 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 1 – 6. årg. udkommer i februar 2018 

 

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/
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Brugerrådet 

Der skal være valg til Brugerrådet i år. Med det nye tiltag ”slip kræfterne fri” 
skifter brugerrådet navn til ”RÅD FOR LOKALCENTER”  
 
Det er Kommunens plan at Rådene skal bestå af så stor en gruppe brugere 
som muligt eller i hvert fald være tilknyttet Rådet.  
 
Rådet kan dog som minimum bestå af formand, næstformand og kasserer og 
så med nogle grupper tilknyttet, næsten lige som i dag, hvor der er 
cafeudvalg, tirsdagsåben, ansættelsesudvalg, med deltagelse af brugerråds-
medlemmer.  
 
Det nuværende Brugerråds valgperiode slutter den 31.12.2017.  
Men vi har valgt at vente med at holde stormøde til februar måned, så vi 
fortsætter uændret indtil da. 
 
Stormødet vil blive offentlig gjort i lokalavisen syd, og alle vil være 
velkommen til dette møde.  Og som noget nyt er det alle aldersgrupper fra 18 
år og opefter der bliver indbudt og ikke bare +60, som hidtil. 
 
Så tænk allerede nu over om du kunne have lyst til at være med og præge alt 
det, der gerne skal ske på lokalcenteret, måske kunne der komme nogle nye 
ideer frem, som vi ikke har tænkt på. Vi er åbent for alt. Vi ved også allerede 
nu at tre af de nuværende brugerråds medlemmer ikke længere ønsker at 
være i Rådet, men de fortsætter i andre udvalg, og det er jo positivt.   
 
Men inden vi når så langt sker der jo stadig mange ting på lokalcenteret, så 
der er rig mulighed for at få oplevelser. Der er ølsmagning, julefrokoster, 
bankospil, juletræsfester og meget andet. Så vi glæder os til at se jer. 
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige mine brugerrådskolleger en stor tak, 
for det store arbejde I gør, der bruges mange timer på at få de forskellige 
arrangementer planlagt og afviklet.  
Også tak til alle de grupper og samarbejdspartnere der er på 
lokalcenteret, jeg synes vi har et godt og frugtbart 
samarbejde, hvor vi kan hjælpe hinanden når der er brug for 
det.  Det håber jeg fortsætter ind i 2018. 
 
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.  
 
Kirsten Hedegaard, Brugerrådsformand  
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Koltgå rdens Venner: 

Banko 18. november - Det årlige Vinterbanko er lige om hjørnet. 
Det bliver i den traditionelle udgave med lotteri fra starten og 
efterfølgende 15 spil plus to ekstra spil, kun afbrudt af en ”måske 
tiltrængt” kaffepause! 

24. november kl. 17.00 Julekomsammen (kun for beboere på 
Koltgården) 

Kommende arrangementer i 2018 

4. febr.  kl. 12.00 Frokostkomsammen med musik 
24. marts kl. 13.30 Forårsbanko 
8. april kl. 14.00 Koncert: Neighbours  
17. maj kl. 11.00 Tur til Skæring 
24. maj kl. 18.00 Generalforsamling 
-- 

Naboerne kommer! 

Og hvilke naboer??? 

8. april 2018 er der koncert for 
medlemmer af Koltgårdens Venner, når 
Mariehavens Neighbours med seks 
mand giver den fuld gas. 

Prisen bliver 100 kr. inkl. kaffe og 
billetterne bliver solgt 6. og 13. februar. 
Men nærmere besked senere.  

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, både for koncerten og 
billetsalget. 

-- 

Bustur til Rhinen 
Koltgårdens Venner arrangerer også bustur i 2018. 
Det bliver til ”Rhinen i flammer” og der bliver afgang  
4. juli og hjemkomst 9. juli. 
Der er 52 pladser i bussen og prisen på turen bliver  
4.295 kr. plus en eventuel sejltur til ca. 450 kr. 
Men se opslagstavlen på Koltgården for mere info  
vedrørende tilmelding, når turen bliver slået op. 
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Nyt frå Cåfe 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.  

Mange hilsner og på forhåbentligt snarligt gensyn  

Sandra i caféen 😃 

Kunst og kultur  

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. 
I januar 2018 udstiller unge mennesker fra ungdomscentrene.  
I februar udstiller Karen Marie Fredslund kunst lavet af genbrugs-
materialer 
I marts udstiller billedkunstner Kirsten Mørk og Bente Jørgensen 
udstiller glaskunst. 

 

Kolt Rejseklub v/Ruth 

                                                                      

Jeg har herved den fornøjelse at udbyde året 2018`s rejse, der vil gå til 
PRAG i dagene 30.7. - 3.8.2018 
Vi skal igen rejse med ANS REJSER, der henter os på Koltgården, og vi 
skal bo på et hotelskib, der er ankret op i Moldau floden lige midt i byens 
centrum. 
Prisen for 1/2 pension og alle udflugter vil være den nette pris af 
kr.2.595,00. Tillæg for enkeltværelse kr. 685,00. Nærmere oplysninger, 
når vi kommer ind i 2018. 
 
Ruth Pilgaard Iversen. 
Tlf. 2874 2547              
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Grundejerforeningen Kolt-Haveby, Hasselager Borgerforening, 
Kolt/Hasselager Fællesråd og Brugerrådet på Koltgården havde i  
fællesskab arrangeret et Borgermøde.   

 

 

 

Indlæg fra Fællesrådet: 

Hvor var det dejligt at se, at så mange mødte frem til borgermødet på 
Koltgården den 28. september. Mere end 200 så det ud til. Det var langt flere 
end forventet og vil helt sikkert medføre at der kommer flere borgermøder. 
Fire byrådspolitikere var mødt op for at svare på spørgsmål om hvad der sker 
i Kolt-Hasselager. Der blev spurgt ivrigt og der var en god debat. Bl.a. blev 
der snakket om trafik trængsel på Torshøjvej/E45, manglende cykelsti på Kolt 
Skovvej fra Vangsbovej, åbning af skolen mod lokalsamfundet, muligheder 
for de unge og etablering af en kunstgræsbane til fodbold. 
 
Skolevejsanalyse 
Aarhus kommune har netop afsluttet en stor skolevejsanalyse. Man kan læse 
om den på kommunens hjemmeside her: http://www.aarhus.dk/sikreskoleveje 
Her kan man finde de anbefalede skoleveje og læse mere om 
skolevejsanalysen. 
  
Cykelhandlingsplan 
Aarhus kommune har udarbejdet et forslag til en cykelhandlingsplan. 
Handlingsplanen er i høring indtil den 6. november og skal derefter til 
behandling i byrådet. Man kan læse om handlingsplanen her: 
https://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Cykelhandlingsplan-2017.aspx 
 
Fra tid til anden kommer der nyt på fællesrådets hjemmeside og man kan 
læse lidt om fællesrådet. 
Den er her:  http://www.kolthasselager.dk  

 

http://www.aarhus.dk/sikreskoleveje
https://www.aarhus.dk/da/borger/Trafik/Cykelhandlingsplan-2017.aspx
http://www.kolthasselager.dk/
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Indlæg fra Hanne Lykkeskov, Frivilligkoordinator  

Torsdag d. 28. september blev der afholdt Borgermøde på Lokalcenter 
Koltgården. Ud over politikere deltog et stort antal borgere fra 
Kolt/Hasselager – faktisk så mange at salen var fyldt til bristepunktet. 
Hvor var det skønt at opleve den energi og spørgelyst, der blev udvist fra 
borgernes side. Det vidner om stor interesse for de lokale forhold i 
Kolt/Hasselager og ønske om at skabe det bedst mulige liv her.  
Brugerrådsformand Kirsten Hedegaard fortalte i pausen om de forskellige 
aktiviteter, der foregår på Koltgården. Min fornemmelse er, at mange ikke på 
forhånd havde det store kendskab til Koltgården, og de muligheder stedet 
rummer og derfor var glade for både at se stedet og at høre Kirsten 
Hedegaards orientering. 
På Koltgården er der gode faciliteter, som, ud over de aktiviteter der allerede 
foregår, også vil kunne danne ramme om nye former for fællesskaber – 
Koltgården vil f.eks kunne være mødested for mødregrupper, læsegrupper, 
foredrag, dans, yoga, skakklubben, frimærkeklubben, et kor, en 
amatørteatergruppe eller …  
- det er næsten kun fantasien, der sætter grænsen.  
Har du en idé til, hvordan Koltgården kan danne rammen om flere 
fællesskaber, er du velkommen til at henvende dig til  
brugerrådsformand Kirsten Hedegaard (mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk) eller Hanne 
Lykkeskov, ( mail: haly@aarhus.dk Tlf: 5164 8977). 
 

Indlæg fra Hasselager Borgerforening: 

Omkring 200 var mødt op, og der var god spørgelyst. Politikerne havde 
desværre ikke helt sat sig ind i området på forhånd, dog med undtagelse af 
Susanne Lund, der har boet i området i ca. 18 år. Undervejs opdaterede de 
sig dog lidt via IPads. 
 
INFRASTRUKTUR M.V. 
Camilla Fabricius (CF): Bering-Beder vejen er fremrykket, således at der nu 
satses på færdiggørelse i perioden 2020 – 2022. I samme forbindelse vil der 
blive kikket på til- og frakørslerne ved motorvejen, hvor der i dag er lange 
køer. 
Forslag fra salen om lysregulering ved til- og frakørslerne, som der er 
mange andre steder: 
Gert Bjerregaard (GB): En sådan løsning er meget dyr. 
Jette Skive (JS): Hvorfor ikke ofre det bedst mulige fra starten. 
CF: Kommunen kan ikke bestemme, E45 og til- og frakørsler er statens. 
Der arbejdes kraftigt på ”hængslerne”, Ravnsbjerg, Genvejen m.v. Meget 
godstransport på vejene giver øget pres, det er S’ holdning at få så meget 
som muligt på skinner. 
Fra salen: Der er ikke plads til mere trafik på skinnerne. 
CF: Tog er bedre, men rigtigt, at der er pres på. 
GB: Alle vil gerne prioritere trafikken på hver sin måde. Der bliver mere og 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:haly@aarhus.dk
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mere trængsel på vejene med deraf følgende store forpligtelser. Vigtigt, 
at vi har ordentlige trafikforhold. Det handler om at blive enige om, 
hvordan vi kan få mest muligt for pengene. 
Susanne Lund: (SL): Bedre med busser end letbane, gode forbindelser fra f. 
eks. samlepladsen ved motorvejen, så pendlere kan bruge offentlig transport 
til centrum, 
GB: Prisen for letbanen betyder, at busdriften beskæres. Det går ud over 
randområderne. Bilen er mere fleksibel, så lad os få vejforholdene i 
orden. 
CF: Vil snarest tage problemerne op i teknisk udvalg, herefter gives der 
besked 
SL: Store problemer med manglende cykelstier, især på Kolt Østervej forbi 
Lemmingvej, og der mangler cykelsti mod Edslev. 
CF: Vi har ikke haft fokus på cykelstierne, - det kommer med på møde 
omgående. 
GB: Der er kamp om pengene, mangler at få Fællesrådet på banen. 
 
DAGINSTITUTIONER, SKOLER M.V. Skolelederen fra salen: 
Skolen skal i centrum i lokalområdet. Prognosen siger godt 700 elever i 
2020-2022. Så skal der bygges igen. Området mangler aktiviteter for unge. 
 
SL: Fejlslagen politik, der mangler en helhedsløsning. Det er et problem, 
at ny tilflyttede ikke kan få deres børn passet. 
CF: Var med til at lukke Kolt Skole for at flytte penge fra mursten til 
undervisning. Det var ikke den smarteste løsning. Der skal bygges flere 
daginstitutioner, skolen skal være omdrejningspunkt. Vi kunne godt have 
gjort det bedre. 
GB: Erkender, det var en fejl, det kan ikke gøres om. Vi kunne ikke se det 
på rådhuset. Børneinstitutioner skal der følges op på.  
Skolelederen: Der er nu enkelte ledige lokaler, men måske problemer 
allerede næste år.  
GB: Der bliver ikke afsat midler til udbygning af skoler. Det er uhyre vigtigt, 
at infrastrukturen følger med, både trafik, institutioner m.v. 
CF: Kolt skole er sat til salg, men endnu ingen tilbud. 
CF: Jeres Fællesråd har ikke være aktivt. Det skal blive bedre, så noget 
lignende ikke sker igen. 
Fra salen: Hvordan kan det blive et aktivt område for børn/unge med flere 
gode aktiviteter? 
JS: Magistraterne taler ikke sammen. Det er besluttet, at det skal ændres, 
så hovsaløsninger undgås.  
Fra KHIF kom der indslag om at få fodboldafdelingen samlet ét sted, og 
hvordan det kunne finansieres. 
GB: Er glimrende forslag for få penge. 
CF: Et godt eksempel på, hvad I kan byde ind med. Det lyder fornuftigt 
med en helhedsløsning. 
JS: Mere og mere vigtigt med ordentlige forhold, ellers flytter folk til andre 
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klubber. 
Fra salen: hvordan med privatskole? 
CF: Folkeskolen er et naturligt valg. Det er vigtigt med en god skole, der 
giver robuste mennesker. 
Panelet var stort set enige om, at et frit valg er godt. 
 
DAGLIGVAREHANDEL - Ingen fra salen bød ind. CF oplyste, 
at der ifølge kommuneplanen var flere steder i lokalområdet udlagt til 
dagligvarehandel, men ingen forretninger ønsker at åbne her. På 
spørgsmålet om, hvordan butikker bliver udbudt, svarede JS, at erhvervslivet 
laver analyser herom. Kommunen har intet med det at gøre. 
SL: Et butikscenter ved rundkørslen er ikke længere aktuelt. Der er mulighed 
for at udbygge ved Brugsen, og der er planer om et trinbræt og butikker ved 
Bygma-grunden. 
CF: Ingen forretninger byder ind. Borgerne må selv komme på banen, så 
fejltagelser undgås. 
 
BOLIGBYGGERI Lokalplan for rideskolegrunden er endnu ikke udarbejdet. 
Nogle i panelet var ikke bekendt med forslag om 3-etagers byggeri. CF 
mente, at tæt-lav vil være bedre, og vores bekymringer er viderebragt. 
 

 
 

DAMEFROKOST 

Det blev et brag af en frokost, skøn mad og festlige damer med sjove hatte, 

en succes der godt kan gentages og måske en lørdag, så der er mange flere 

der kan deltage. Tak til de dejlige mænd der servicerede os og alle der hjalp 

til med arrangementet.  
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LØVFALDSTUR 2017 

Så oprandt endelig dagen, hvor vi skulle af sted på  
den årlige løvfaldstur, og vejrguderne var helt 
med os.  
Opsamling af 50 deltagere ved lokalcentret og 
med en lille forsinkelse kom vi så af sted. 
Stemningen var i top og chaufføren én af de rigtig  
erfarne, så han havde planlagt en rute, hvor vi så 
vidt muligt, kom gennem både marker, skove, 
dale og bakker, små landeveje og lidt motorvej. 
Han var meget vidende om de forskellige egne og 
kendte mange smukke steder. Vi oplevede alle 
afskygninger fra den smukkeste farvepalet, og 
især omkring Dollerup Bakker og Hald sø var 
farvepragten vidunderlig. 
Vel ankommet til Niels Bugges kro blev vi bænket 
ved smukke borde og kunne nyde den dejligste kop kaffe/te, et stykke 
kringle og super lækre lagkager, som smagte så englene sang.  
Skovarealerne omkring kroen indbød til en lille gåtur med den smukke 
udsigt til søen, men desværre blev den lidt kortvarig, da vejret slog om i 
regn, så vi fortsatte turen i bussen. 
En helt igennem vel planlagt og fantastisk tur med fokus på efterårets 
mange farver, afsked med sommeren og en venten på vinterens 
komme. 
Tak til ”tirsdagsåben” for endnu en dejlig udflugt. 
På vegne af tirsdagsåbent – Mariann Dalgas 

Mårkedsdågen 2017 

Overskuddet fra vores markedsdag 2017 kr. 15.000,00 bruges i år 
til oplevelser for beboerne i plejeboligerne. 
Deres første tur går til Hvidsten kro, hvor de skal have bøf og 
lagkage. Vi ønsker dem god tur. 
Vi håber pengene kan bringe glæde og nye oplevelser ind i 
beboernes hverdag. Tak til alle, der besøgte vores marked og var 
med til at gøre dagen til en fest dag.  
Mange hilsner fra Brugerrådet Koltgården   

 

.  
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Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager 

Alle, store som små i Hasselager-Kolt området, indbydes til en 
gammeldags traditionel juletræsfest søndag den 10. december 
fra kl. 14.00 – kl. 16.30 

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. 40,00 for personer 11 – 110 år   
Børn 0-10 år er gratis og får en godtepose med hjem. 
Tilmelding og køb af billetter 28/11 og 5/12 på Koltgården  
eller tlf/mail. Betaling på mobil Pay. 
efter først til mølle princip. 
Brugerrådet Kirsten Hedegaard, tlf. 2440 9352 
e-mail kirstenhedegaard@post.tele.dk 
Juletræsfesten er støttet af Lions, Fællesrådet, Borgerforeningen og 

Super-Brugsen,  

 

 

Fest for alle frivillige i område Syd: 

Denne gang blev festen holdt i Hasle.  
Desværre var der ikke mange der havde 
tilmeldt sig, fra Kolt var vi 16 der deltog. 
Vi blev underholdt af Frøken Kofoed og  
skulle lære at synge gospel, stemmerne  
er nok ikke, hvad de har været. Caféernes  
personale havde lavet en rigtig dejlig frokost  
til os, så det var synd at der ikke var flere, der havde tilmeldt sig.  

 

  

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Kolt Kirke 

Gudstjenester: 
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 
Torsdag 23. november kl. 20.00 Mindfulness gudstj. GA 
Søndag  26. november kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Torsdag 30. november kl. 17.00 Spaghetti gudstj. JTJ 
Lørdag 2. december kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag 3. december kl. 10.30 Gudstjeneste og julefrokost GA 
Søndag  10.december kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Torsdag  14. december kl. 17.00 Lucia gudstjeneste GA 
Søndag  17. december kl. 16.00 De 9 Læsnínger GA 
Søndag 24. december kl. 11.00 Juleaften Børnegudst. JTJ 
Søndag 24. december kl. 14.00 Juleaften GA 
Søndag 24. december kl. 15.30 Juleaften GA 
Mandag 25. december kl. 10.30 1. juledag JTJ 
Søndag 31. december kl. 15.30 Nytårsaften GA 
Lørdag 6. januar 2018 kl. 12.00 Dåbs gudstjeneste GA 
Søndag 7. januar kl. 17.00 Helligtrekongersgudstj. GA  
Søndag 14. januar kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 21. januar kl. 10.30 Gudstjeneste GA  
Søndag 28. januar kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ  
JTJ= Jakob Thorup Jensen, GA= Gitte Adelgaard 
 

 

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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DAGHØJSKOLEN på  Koltgå rden  

Som det har været i de seneste år var der igen i år indbudt til dels indlæring 
og udvidelse af vor viden. Og sikket et program. Det var en blanding af noget 
nyt og noget gammelkendt og det var en god sammensætning. 
 
Første foredragsholder var tidligere formand for ”Strøget” Lars Svendsen. 
Uddannet som skohandler og senere bestyrer af ”Paw Sko” og er forfatter til 
bogen ”Strøget i smilets by.” 
 
Strøget fortalt af Lars Svendsen 
I 1850 havde Aarhus ca. 7000 indbyggere og byen lå nord for åen alt sydpå 
var marker. Der begyndte at ske noget da Søren Frichs etablerede sin 
virksomhed inde i Aarhus og senere i Brabrand og nogle år senere kom 
Jernbanen til byen. Der blev fortalt om forretningsmænd og kunder. Om 
Salling og SBV (Selv Betjenings Varehus.) Aarhus fik sin elektriske sporvogn 
i 1904. Salling kom til i 1906. Der var Landsudstilling i 1909. Frichs var 
begyndt at producere lokomotiver på fabrikken i Brabrand. 
 
For at bygge broen skulle man grave 4 meter af terrænet og hvor skulle man 
gøre af denne overskyende jord? Man valgte at fylde op foran banegården, 
der blev jorden placeret foran banegården, der i øvrigt er den tredje banegård 
placeret på den samme grund. Når man står nede ved banepladsen og kigger 
opad strøget kan man stadig se, at der er en stigning hele vejen op. 
Foredraget blev ledsaget af en række fremragende fotos fra 1800 tallet og 
frem til nutiden. 
Der blev også talt om Katolsk kirke, seksdagesløb, sporvogne og forskellige 
gågader. Strøget har sin historie – den fik vi en hel del af. 
 
Bjarne Nielsen Brovst: Jysk humor . . . 
Han fortalte meget om sin barndom – sit forhold til sin mormor og farmor – 
om haven på 50 tdr. land og om hvordan han kom til skade med hånden. 
Kom i skole hver anden dag. Han omtalte også 
Hvalpsundbanen i forbindelse med sin barndom. En af fortællingerne gik på 
den gang han skulle på ferie i Ikast. Det var jo småt med penge dengang og 
lidt skulle han jo have med, så han fik en femmer af sin far med beskeden: 
dem må du bruge til lige hvad du vil. Bjarne skulle ikke have noget fortalt for 
han allerede fået 150 kr. af bedstemor. Bjarne har haft en barndom præget af 
at faren var ansat ved jernbanen og hans arbejde på banen. 
 
Dagmar Brendstrup: Familiekrøniken. 
Vi fik en virkelig fremstilling af en kvinde med ben i næsen og om hvordan 
hun hen ad vejen fik slægtsgården til ejendom. Gården der er tale om er 
proprietærgården Mariendal, hvor hun bor i dag. Gården kom i familiens eje i 
1925, det var bedsteforældre der købte den og Dagmars forældre overtog 
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gården i 1956, som blev hendes barndomshjem. Men det stod ikke skrevet, at 
Dagmar skulle blive landmand. Men hun har prøvet så meget andet, været 
ansat på DR, som studievært, redaktør og chef. For tiden er Dagmar direktør 
for Glasmuset i Ebeltoft For som hun siger: ”Man skal have respekt for livet 
og i dag bor hun med sin kæreste på Mariendal.” 
 
Halfdan Rasmussen i ord og sang 
Præsenteret af Palle Nielsen, skuespiller og Kurt Frimodt, pianist 
Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Det blev et utroligt festligt 
indslag. Kurt Frimodt er en fremragende pianist. Han havde en guitar med, 
der mistede elektronikken, så bortset fra et enkelt nummer blev det pianoet 
der blev brugt, og det blev det med succes. Vi fik fortolkninger af Halfdan 
Rasmussens univers med rim og remser. Palle Nielsen har en dejlig stemme, 
klar og tydelig og var god til sangene. Vi deltagerne fik også lov til at synge 
med bl.a. ”Noget om helte og Noget om lige og skæve” + et par andre. Kurt 
Frimodts brug af pianoet kom rigtig til sin ret, han var en sand mester på 
instrumentet.  
 
Nis Boesdal: Klap hesten og nyd udsigten 
Lad det være klart fra starten af at Nis Boesdal klart påviser, hvor stærkt det 
går for os til dagligt i vor tid. Kan vi mon holde balancen mellem den mildest 
talt kaotiske nutid og hvad med trygheden sådan som det var tidligere, men 
når det kommer til stykket, vil vi vel ikke have fortiden tilbage. Nis Boesdal 
kom også med nogle historier bl.a. den om Skagen-uret og dødsannoncen 
der fra navnet på den afdøde og begravelsestidspunktet også indeholdt et 
tilbud på at man kunne købe en brugt bil. 
 
Til slut også en hilsen til køkkenet, der stod for morgenmad, middagsmad og 
eftermiddagskaffe. Det var godt klaret, tak for det.  
På gensyn til næste år. 

John T 
.  

  Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 2. november  kl. 13.45 - 15.00 
Der er ikke gudstjeneste den 7. december 
Torsdag den 14. december kl. 13.45 - 15.00 
med luciaoptog, gløgg og æbleskiver 
 
Torsdag den 4. januar 2018 kl. 13.45 – 15.00 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Områ 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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Områ 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


Koltnyt nr. 4– 2017  Side 18 
 

 

Tirsdågså ben kl. 13.30 – 15.30 

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 
 
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 side 12 
 

 

Tirsdagsåben ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Med tak for et godt fremmøde i 2017 

  

JANUAR 2018 

09.01.2018 Banko  

Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
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 ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

2. november Gudstjeneste  13.45-15.00 

4. november Jule ølsmagning BR 17.00-21.00 

7. november Banko TÅ 13.30-15.30 

14. november Sangpatruljen TÅ 13.30-15.30 

18. november Banko KV 13.30-15.30 

24. november Julekomsammen for beboer KV 17.00 

21. november Revymester Stig Nørregaard TÅ 13.30-15.30 

28. november Fælles julefrokost TÅ 12.30-15.30 

2. december Julemarked KK 10.00-14.00 

5. december Banko TÅ 13.30-15.30 

10. december Juletræsfest BR 14.00-16.30 

14. december Gudstjeneste Lucia  13.45-15.00 

    

2018    

4. januar Gudstjeneste  13.45-15.00 

9. januar Banko TÅ 13.30-15.30 

4. februar Frokost med musik KV 12.00 -  

    
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, BR=Brugerråd, KK=Kunst og kultur 

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet  

 
Aktiviteter i Bering Vålgmenighed 

05.11 kl. 10.00 Højmesse  MB 
09.11 kl. 19.30 Kirkekoncert v/Blue Train 
19.11 kl. 10.00 Højmesse MB 
23.11 Fællessang í Bering Forsamlingshus 
03.12 kl. 10.00 Højmesse  MB 
17.12 kl. 14.00 Børnegudstjeneste m/ 

juletræsfest 
24.12 kl. 15.00 Juleaften  MB 
25.12 kl. 10.00 Højmesse  KH 
2018 
07.01 kl. 15.00 Nytårsgudstjenester KH 

m/Nytårskur 
10.01 kl. 10.00 Højmesse  KH 
 
MB: Margrethe Barfoed, KH: Kjeld Holm 
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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 
Sognepræst Gitte Adelgaard tlf.  86 28 00 27 
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

