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Redaktionen: 

Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) 
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 

Inger Lise Casper 
e-mail: inlijeca@gmail.com 
 
 
 
 

Deadline for indlæg til næste nr. er 20. april 2018 sendes på 

mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 2 – 6. årg. udkommer i maj 2018 

 

 
NB  

”Koltnyt” kan læses på : 

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

 
VIGTIGT – BOOKING – VIGTIGT – BOOKING – VIGTIGT 

Husk at booke lokaler til dine arrangementer. Alle aftaler nulstilles 

den 1. januar og den 1. juli, booking gælder kun et halvt år, så book 

i november og maj, for at være sikker på, at der ikke er andre, der 

booker lokalerne, så I ikke kan gennemføre jeres arrangementer. 

Lea Bonde, e-mail: lebon@aarhus.dk. Eller tlf.  41 87 35 36 

Har i brug for hjælp, så kontakt Brugerrådet.  

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:inlijeca@gmail.com
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Råd for lokalcenter Koltgården 

Brugerrådet har holdt årsmøde.  

Det er et nyt tiltag i forbindelse med ”Slip kræfterne fri”. Der er nu 

åbnet op for at alle over 18 år kan deltage i Rådet og dermed være 

med til at præge udviklingen på Lokalcentrene, der er for alle 

borgere i vores lokalområde Kolt/Hasselager.  

Formålet var også at få nye medlemme til Rådet, da der ud af de ni, 

der var, kun er 6 tilbage, de tre der udtræder af Brugerrådet bliver 

heldigvis i Tirsdagsåbent, så den er intakt.   

Desværre var der ikke nogle, af de 60 borgere der deltog i mødet, 

der meldte sig til at fortsætte det gode arbejde i Rådet. Men der var 

dog 5 der meldte sig til at hjælpe, når der var brug for det. Dejligt. 

Lidt ærgerlig at vi ikke kunne finde nogle nye, der kunne komme 

med ny inspiration og nye gode ideer til, hvad vores Lokalcenter 

kan bruges til, både om dagen og om aftenen. 

Der var dog mange, der kunne komme med ønsker, såsom 

blomsterbinding, folkedans, linedans, sangeftermiddage, 

foredragsaftner, malerkursus, åben cafe i weekenderne, mandeklub 

o.s.v.  

Men det kræver, at der er nogle, der tager initiativ til det, så skal vi 

nok bakke op om det. Så kom frit frem. 

Mødet sluttede med Fællesskabssuppe, som er et initiativ i 

forbindelse med at Aarhus er ”Europæisk Frivillighovedstad i 2018”. 

Suppen var gratis og det var en fyldig god suppe. Der manglede 

dog kødboller, efter mændenes mening . 

Det nye Råd konstituerer sig i februar måned og bestemmer hvad 

Rådet skal hedde. 

Kirsten Hedegaard   
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Nyt fra Frivilligkonsulent Hanne 
Lykkeskov 

Tak til gode mennesker på FACEBOOK  
Som frivilligkonsulent i Aarhus kommune, Område Syd har jeg et 
par gange siden nytår søgt hjælp via Facebook gruppen 
’Kolt/Hasselager By’. Den ene gang fordi en ældre dame havde 
brug for en besøgsven, og den anden gang fordi en anden ældre 
dame efterspurgte en frisør, der kunne komme ud til hende i 
hjemmet. 

Begge gange har jeg lavet et opslag på gruppen og i løbet af få 
timer, er gode mennesker tilknyttet gruppen vendt tilbage med 
tilbud om hjælp/anvisning af muligheder. Mange tak for det   

Skønt der findes et sted som Facebook og Facebookgrupper, hvor 
man hurtigt kan nå ud til lokale borgere – og skønt, at der i 
Kolt/Hasselager findes mennesker, der kan og vil hjælpe! 

 

VIGTIG – BOOKING – VIGTIGT – BOOKING – VIGTIGT 

Husk at booke lokaler til dine arrangementer. Alle aftaler nulstilles 

den 1. januar og den 1. juli, booking gælder kun et halvt år, så book 

i november og maj, for at være sikker på, at der ikke er andre, der 

booker lokalerne, så I ikke kan gennemføre jeres arrangementer. 

Lea Bonde, e-mail: lebon@aarhus.dk. Eller tlf.  41 87 35 36 

Har i brug for hjælp, så kontakt Brugerrådet.  
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Aarhus er i 2018 udnævnt til Europæisk 
Frivillighovedstad.   

Udnævnelse er sket, fordi der både politisk i 
kommunen, samt i civilsamfundet, hos virksomheder 
og i organisationer er stor vilje til og samarbejde på 
tværs om at tage aktivt medborgerskab og skabe 
optimale rammer for frivillighedskulturen i Aarhus.  

Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad har to primære 
fokusområder:  

 At fejre medborgerskabet og alle de mennesker, der i hele 
Danmark og hver eneste dag yder en frivillig indsats – for 
eksempel fodboldtrænere, beboerdemokrater, besøgsvenner, 
og voksne børn der passer og plejer deres ældre mødre og 
fædre i eget hjem. Frivillighed er en væsentlig del af kittet, der 
binder både vores hverdag og vores samfund sammen, og 
derfor skal det synliggøres og fejres.  

 At videreudvikle velfærden i et ligeværdigt samarbejde mellem 
borgere og myndigheder. Velfærdstaten kan levere en række 
ydelser, som borgerne ikke kan og omvendt. Det er vigtigt at 
have dialogen om, hvordan borgere og myndigheder bedst 
muligt supplerer hinanden i den fortsatte udvikling af vores 
fælles velfærd. 

Læs mere på www.frivillighovedstad.dk eller på Facebookgruppen:  
Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad 

 

HUSK – HUSK – HUSK.  

Onsdag den 7. marts kl. 9.30 er der møde på Lokalcenter 
Koltgården for alle frivillige på Plejehjemmet og på lokalcenteret.  

Krolf, selvtrænere Koltgårdens Venner, Kunst og kultur, madhold, 
chauffører, gymnastik, strikning, bridge, whist, cafe frivillige og 
mange flere,  ja alle er velkomne.  

Er du endnu ikke frivillig, så kom og hør lidt om hvad vi laver, vi kan 
altid bruge et par hænder mere.  

http://www.frivillighovedstad.dk/
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Fra Lokal arkivets gemmer. 

Vi fortsætter historien om Peter Lofts erindringer, fra Kolt Nyt nr. 3. 
2017, hvor han fortæller om slagtningen, der for ham, var en 
modbydelig sag. 

Slagtningen lykkedes ikke altid, og jeg husker med gru, hvordan de 
slagtede et får, hev pelsen af og så skar de gudhjælpemig hovedet 
af og smed det i gryden med skind og øjne og det hele. Når den var 
kogt, blev skindet dog taget af, og de sørgelige rester blev serveret 
for os, uha, uha! Alt blev brugt, for de var lidt nærige, men karlen, 
min plageånd, lærte mig en fidus. Til aftensmaden smurte konen 
nemlig altid et vist antal rugbrødsmadder til os, og når de var sat til 
livs, spurgte hun, om vi kunne spise mere. Her havde karlen lært 
mig, at vi bare skulle sige ja tak, så ville hendes øjne blive så store, 
at de næsten faldt ud af hovedet på hende. Det passede hende 
absolut ikke, at hun skulle op i spisekammeret og smøre mere. 

Min madmor var ikke ond, men meget påholdende og kunne derfor 
måske nok virke lidt afvisende. Derimod var hendes svigermor, som 
boede på aftægt, den elskeligste kone, som forstod mig og for 
hvem jeg kunne gå gennem ild og vand. Det skete flere gange, når 
jeg stod bag huset og huggede brænde, at hun kom og stak mig en 
godbid, som hun havde gemt under sit uundværlige forklæde. Jeg 
glemmer hende aldrig, og da hun døde, var det næsten som at 
miste sin egen mor. Det var en meget stor begravelse, hun var jo 
gårdmandskone, og alle Stavtrups gårdmænd mødte op. Tyendet 
kunne der slet ikke være tale om skulle med. Hun blev begravet på 
Kolt Kirkegård- det blev alle, andet var utænkeligt. 

Efter at have tjent på gården i to år fik jeg en ny plads, denne gang 
på en gård i nærheden af HØRSLEV. Gårdmanden var vældig flink, 
og jeg blev sendt til en grundtvigiansk friskole, for der var nemlig 
ikke andre. De manglede vist også elever, for der var kun tre piger 
og fire drenge i klassen. Den første dag blev jeg vist ind i 
klasselokalet, hilste på mine nye skolekammerater og skulle starte 
dagen med morgensang, ligesom man gjorde alle andre steder, 
troede jeg, men her rejste man sig skam og sang stående, hvilket 
jeg naturligvis også gjorde. Da vi var færdig, gik læreren op til 
katederet, trak en hasselkæp frem og gik ned til mig, halede mig ind 
over bordet og gennemtævede mig på kryds og tværs. Da  
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Fra Lokal arkivets gemmer. 

afstraffelsen var overstået, sagde han, at nu kunne jeg måske lære 
at opføre mig ordentligt- jeg forstod ingenting og var selvfølgelig 
meget ulykkelig. 

Næste dag nægtede jeg pure at gå i skole, og da min husbond gik 
mig nærmere på klingen, fortalte jeg ham om den uretfærdige 
afstraffelse. Han tog mig omgående med i skolen, hvor han gik i 
enrum med læreren, og der blev de hele formiddagen. På 
hjemvejen kunne han fortælle mig, at nu kunne jeg roligt gå i skole 
for fremtiden, jeg skulle nok få fred Det kom også til at passe, men 
nogen begrundelse og undskyldning for afstraffelsen har jeg aldrig 
fået. 

Her slutter Peter Loft sin fortælling om barndommen, men hvis man 
er interesseret i fortsættelsen, hvor han fortæller om gårde i 
Stautrup og meget andet godt, kan det også lade sig gøre. Ellers 
skrives der om noget helt andet.  

 

Jeg vil også gerne høre om det har interesse at høre om gamle 
tider i Hasselager/Kolt, for så vil jeg gerne fortsætte, men hvis ikke 
det har, så stopper vi her. Hører gerne nogle reaktioner.    

Hanna Thinesen, Ormslev Kolt Lokalhistorie   

 
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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Siden sidst: 

Juletræsfesten på Koltgården var igen en stor succes, med 
over 120 deltagere, der blev danset og sunget og leget med alle 
de mange nisser. Alle aldersklasser var 
repræsenterer lige fra 3 mdr. til næsten 100 år. 
Skønt at vi kan samle så mange mennesker en 
søndag i december, hvor alle har travlt.  

Stor tak til vores sponsorer, Fællesrådet,  
Lions, Borgerforeningen og Super-Brugsen,  
Uden jeres hjælp kunne det ikke lade sig gøre.  
 

 
Nytårskuren er blevet en fast tradition med 
champagne, lagkage og god 
underholdning, og det var ingen undtagelse 
i år. Rene Jakobsen, underholdt os med 

sang og musik, og mange kunne synge med på hans repertoire 
med Bamses melodier. En skøn eftermiddag med næsten 80 
deltager.  
 
 

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.  

Mange hilsner og på forhåbentligt snarligt gensyn  

Sandra i caféen 😃 
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Nyt fra Cafe en 

Sandra tlf. nr. 21 17 14 15 kan også benyttes   
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Koltga rdens Venner: 

Kommende arrangementer i 2018 

4. februar kl. 12.00 Frokost og musik 
 
24. marts kl. 13.30 Forårsbanko 
Som vanligt vil der være mere end  
20 serier lotteri efterfulgt af 15 
bankospil plus to ekstraspil. Der kan 
købes kaffe/kage i pausen. 
 

8. april kl. 14.00 Koncert: Neighbours & Friends 
Årets koncert på Koltgården 

Ja, det bliver måske årets koncert i Kolt-

Hasselager? 

Neighbours & Friends med seks mands  

stort band spiller 8. april kl. 14.00 på 

 Koltgården. Dem der oplevede Helge  

Engelbrecht og Tommy Rasmussen for  

et par år siden var begejstrede, og denne 

gang venter der en endnu større oplevelse med det store orkester. 

Der kan stadig købes billetter a 100 kr.  

tirsdag 13. februar kl. 11.30 - 13.30 på Koltgården eller  

ved Knud Nielsen - gurliogknud@gmail.com 

 
17. maj kl. 11.00 Forårstur til ”Fristedet, Skæring 
Ligesom de mange seneste år er der tur til ”Fristedet” i Skæring 

med frokost og kaffe og sikkert også godt vejr torsdag 17. maj! 

Der er jo desværre begrænset antal pladser, så når opslaget 

kommer op på Koltgården er det med at blive tilmeldt. 
(to fotos)  

24. maj kl. 18.00 Generalforsamling 

Der kommer indkaldelse senere.  

  

 

 

mailto:gurliogknud@gmail.com
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Koltga rdens Venner 

4.-9. juli Tur til Rhinen i flammer   

Årets arrangerede tur går til Rhinen i flammer i 
Rüdesheim. 

Prisen er 4.295 kr. plus evt. sejltur til 470 kr. 

Der er afgang fra Hasselager onsdag 4. juli 
med Nilles Busser og stop for morgen-komplet i Hedensted og 
senere frokost i Neumünster. Der bliver overnatning i Göttingen, 
små100 kilometer syd for Hannover. 

Efter torsdagens morgenmad går det sydpå forbi Frankfurt og vi 
ankommer til Rüdesheim ved middagstid. Der er en kort byrundtur 
til fods om eftermiddagen. 

Fredag køres til Mainz-flodens udløb i Rhinen og der bliver 
mulighed for en tur gennem byens gågade og besøg i domkirken, 
samt tid til på egen hånd at bese byen. 

Lørdag køres til den 120 meter høje Lorelei-klippe med en 
enestående udsigt over Rhinen. Derfra til klosteret Hildegard, hvor 
man kan købe klosterets vin samt diverse økologiske produkter og 
kunsthåndværk. Der bliver også mulighed for en tur med 
svævebanen hen over vinmarkerne til Rüdesheim.  

Hvis man tilmelder sig sejleturen (skal gøres ved tilmelding af 
rejsen) så kan man opleve en konvoj af illuminerede både på 
Rhinen, mens man langs bredden kan nyde de oplyste borge og 
huse, inden det helt store fyrværkeri begynder. Der er middag 
ombord på båden. 

Der køres langs Rhinen til Koblenz søndag  
og derfra langs Mosel med frokost undervejs,  
og så sejler man tilbage til Rüdesheim og 
passerer undervejs Lorelei og flere 
seværdigheder. 
Efter mandagens morgenmad er der afgang 
hjemad med frokost ca. 60 kilometer syd for 
Hamburg, inden det igen går hjem mod Hasselager. 
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Kunst og kultur  

I februar udstiller Karen Marie Fredslund skulpturer og 
vægophæng. 
 
Vi har forårsbanko lørdag d. 24. februar fra kl. 13.30 igen i år er der 
både banko og kinesisk lotteri.  
Vi håber mange vil komme og dyste om de fine gevinster. 
 
I marts udstiller Kirsten Mørk malerier. 
 
I april udstiller patchwork gruppen deres fine arbejder. 
 
I maj slutter vi foråret af med en udstilling af glaskunst af Benthe 
Jørgensen  
Og så har vi generalforsamling d. 8. maj kl. 18.30.  
Der bliver indkaldt med personligt brev. 
 
Hilsen 
Susanne Eske 
 

Aktiviteter i Bering Valgmenighed 

Dato Klokken Aktivitet Præst 
04.02 10.00 Højmesse MB Dåb og kirkekaffe 
18.02 10.00 Højmesse MB 
25.02 19.30 Syng sammen  Se Bladet  
01.03 19.30 Astronomi   Se Bladet  
04.03 10.00 Højmesse MB Dåb 
15.03 19.00 Gudstjeneste MB Generalforsamling 
25.03 19.00 Højmesse KH Palmesøndag Kirkekaffe 
29.03 10.00 Højmesse KH Skærtorsdag 
30.03 10.00 Liturgisk gudstj. MB Langfredag  
01.04 10.00 Højmesse MB Påskedag   
15.04 10.00 Højmesse MB Kirkekaffe   
29.04 10.00 Højmesse MB    
05.05 11.30 Markedsgudstj MB Se Bladet   
20.05 10.00 Højmesse MB Pinsedag 
   
MB: Margrethe Barfoed, KH: Kjeld Holm 
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Påskeølsmagning 
Lørdag den 17. marts kl. 18.30-21.30 
På Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, 
Kolt, 8361 Hasselager 
 

 En spændende aften med  

 Leo Thinesen 
 fra ”Danske Øl entusiaster”  
 der vil guide os gennem  
 de forskellige øl  
 og fortælle hvilken mad,  

 der passer til en bestemt øl. 
 
Ud over øllet vil der være lidt godt til ganen. 
Der kan forekomme overraskelser. 
 
Arrangementet er i samarbejde med Lokalcenterråd, Koltgården. 

Billetter kan købes for kr. 90,00 på Koltgården den 6. og 13. marts kl. 12.00-

13.30 eller bestilles hos Leo Thinesen tlf. 2180 3380 eller på  
mail:: thinesen@email.dk 
 

Bilkørsel og øl passer ikke sammen, så tag bussen, A1 kører til 
Kolt. 
 

Koltgården- e-mail:kirstenhedegaard@post.tele.dk, tlf. 24409352  

 

mailto:thinesen@email.dk
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 – 15.30 

FEBRUAR 
 
06.02. 2018 BANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
13. 02.2018  Fra kl. 18.00 til kl. ? 
  SUPPEAFTEN 

 Se opslag side 9 
 
 
20.02.2018   Peder Stougaard fortæller om sin id på et 

Børnehjem 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
27.02.2018  Arne Doktor fortæller om Rom og viser Lysbilleder 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
MARTS 
 
06.03.2018  BANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
13.03.2018  KH underholdning m/Kjeld Holst 

 Repertoire: viser, gårdsange, John Mogensen m.m. 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00. 
  
20.03.2018 Klaver med mer’ m/Kurt Frimodt 

Vi skal bl.a. høre melodier af Bent 
Fabricius Bjerre m. 

  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
27.03.2018  Ingen arrangement 
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 – 15.30 

APRIL 
 
03.04.2018  BANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
 
 
10.04.2018   Kelds Kulinariske Kapel 
  Glade Toner – til mænd og koner. 
  Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
 
17.04.2018  Lillian Nørgaard vil fortælle om, hvor underligt det er 
  at opdage at man er bortadopteret. 
  Pris for kaffe m/ brød kr. 20,00 
 
24.04.2018  Fra kl. 10,00 til kl. 14.00 

 TØJ LARS 
 Gratis kaffe og småkager 

 

MAJ 
 
01.05.2018  Banko 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 

08.05.2018  Fra kl. 10,00 til kl. 16.00 
  LØVSPRINGSTUR 
  Opslag følger 
 
15.05.2018 Ingen Arrangement 
 
22.05.2018   ”Trækfuglene”  
  Harmonikatrio fra Djursland 
  Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
29.05.2018  Banko 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
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Kolt Kirke 

Lørdag 03.02 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag 04.02 kl. 1030  Seksagesima Anette Brøndum 
Torsdag 08.02 kl. 20.00 Kærligheds Valentins GA 
Søndag  11.02 kl. 14.00 Fastelavn GA 
Søndag 25.02 kl. 10.30 2. s. i fasten. JTJ 
Lørdag  03.03 kl. 12.00 Dåbs gudstjeneste JTJ 
Søndag 04.03 kl. 16.00 Børne/familiegudst. JTJ 
Søndag 11.03 kl. 10.30 Midfaste GA 
Søndag 18.03 kl. 10.30 Mariæ Bebudelse JTJ 
Søndag  25.03 kl. 10.30 Palmesøndag GA 
Torsdag  29.03 kl. 10.30 Skærtorsdag GA 
Fredag  30.03 kl. 10.30 Langfredag JTJ 
Lørdag 31.03 kl. 23.30 Påskenat. GA 
Søndag  01.04 kl. 10.30 Påskedag JTJ  
Lørdag 07.04 kl. 10.30 Påskedag JTJ 
Søndag 08.04 kl. 10.00 1.s.e.påske JTJ 
Søndag 15.04 Ingen 
Torsdag 19.04 kl. 20.00 Mindfulness gudstj GA 
Søndag 22.04 kl. 10.30 3.s.e.påske Frokost GA 
Fredag 27.04 kl. 09+11.00 Bededag Konfirmation JTJ  
Søndag 29.04 kl. 11.00 Konfirmation JTJ 
Lørdag 05.05 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste JTJ  
Søndag 06.05 kl. 10.30 Gudstj. og frokost 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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Kolt Kirke 

Arrangementer i Kolt Kirke februar-juni 2018 

Torsdag den 1. 
februar 

Kl. 12:00 Babysalmesang starter. Herefter hver 
torsdag  

Lørdag den 3. 
februar 

Kl. 13-18 Englestrik med strikkeguruen  
Koushi Radhakrishnan 

Torsdag den 
22. februar 

Kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste 

Torsdag den 8. 
marts 

Kl. 19:00 Foredrag: Sognepræst Peter Sporleder – 
Udsendt feltpræst i Irak 

Søndag den 
11. marts 

Efter gudstj. Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling 

Mandag den 
19. marts 

Kl. 16:30 Minikonfirmander opfører påskespil i 
kirken 

Torsdag den 
22. marts 

Kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste 

Søndag den 
22. april 

Efter gudstj. Frokost & Flygel med kirkesanger Anne 
Henriksen og Chr. Flarup 

Søndag den 6. 
maj 

Efter gudstj. Frokost & Foredrag med sygehuspræst 
Preben Kok 

 

 

.  

  

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 1.februar kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 1. marts kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 5.april kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 3. maj kl. 13.45 – 15.00 
 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Nyt fra Fællesra det: 

  

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 21. marts  
kl. 19.00 i KHIF hallens cafeteria. 
  
Vi er ved, i samarbejde med Østjyllands Politi og Borgmesteren 
afdeling, at forberede et borgermøde om tryghed og nabohjælp. 
Mødet vil blive afholdt tirsdag den 24. april. Tid og sted er endnu 
ikke fastlagt. Invitation til mødet vil blive udsendt via E-boks. 
  
Du kan finde en oversigt over, hvad der sker i lokalområdet, på 
vores hjemmeside, www.kolthasselager.dk 
Med venlig hilsen 

Kolt-Hasselager Fællesråd 
Klaus Jachobsen, formand 
 

 

 
Lokale Generalforsamlinger i 2018 for foreningernes 

medlemmer: 
  Fællesrådet,  
  Onsdag den 21. marts kl. 19.00 i Hasselager Hallens 
  Cafeteria   
  Hasselager Borgerforening,  
  Torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
  Hasselager – Kolt Vandværk,  
  Tirsdag den 27. marts kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 
  Kunst og Kultur  
  Tirsdag den 8. maj kl. 18.30 på Koltgården  
  Koltgårdens Venner  
  Torsdag den 24. maj kl.18.00 på Koltgården 

  

  

http://www.kolthasselager.dk/
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 CareWare 2018 

Overordnet tema: Mere af den teknologi, der virker. 
Konferencen finder sted den 10.-11. april 2018. 

CareWare 2018 har fokus på teknologiske løsninger, som i 
praksis har vist deres nytteværdi. Enten i form af øget 
livskvalitet for borgerne, øget tryghed for de pårørende, forbedret arbejdsmiljø 
for medarbejderne eller øget effektivitet og ressourcestyring for 
arbejdspladsen.  

 
Helt nye teknologiske løsninger er fortsat en vigtig del af CareWare 
Konferencen. De teknologiske muligheder bliver bedre og bedre - og behov, 
vi ikke troede kunne afhjælpes, findes der pludselig en løsning på. Derfor vil 
du også på CareWare 2018 blive præsenteret for helt nye teknologier, som 
aldrig før har været vist i Danmark. Eller teknologier, der endnu er så nye på 
markedet, at vi mangler at få afprøvet, om de har den forventede nytteværdi i 
praksis.  
Den foreløbige plan for temaer og fokusområder ser ud som følger: 
Fokusområde 1: Vil selv – kan selv 
Teknologi til forebyggelse og fremme af tryghed og selvhjulpen hed for 
borgere i eget hjem. - Digitale løsninger, Træning, Kompensation 
(Foregår på MarselisborgCentret)  
Fokusområde 2: Op igen – hjem igen 
Teknologi til borgere med behov for en akut og intensiv indsats til 
genoprettelse af funktionsniveau. - Rehabilitering, Udredning, Mobilisering 
(Foregår på Vikærgården)   
Fokusområde 3: Deltag - hvis du vil 
Teknologi til fremme af inklusion og fællesskab for borgere med nedsat 
funktionsevne. - Deltagelse, Sociale aktiviteter, Fritid - (Foregår på AU 
Ingeniør, Katrinebjerg)  
Fokusområde 4: Vær tryg – hele livet 
Teknologi til fremme af et trygt og værdigt liv for borgere med demens og 
andre kognitive funktionsnedsættelser. - Kognitiv træning, Sansestimulation, 
Sensorer 
(Foregår på VIA University College, Aarhus N)  

 

Vil du vide mere om CareWare, se på www.careware2018.dk 

Jeg er en af de 12 dommere, og har valgt fokusområde 4.  

Et spændende projekt, der er til gavn for mange, med alle de nye tiltag, der er 
inden for velfærdsteknologien. 

Kirsten Hedegaard.   

  

  

http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Fokusomraade-1-MarselisborgCentret.aspx
http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Fokusomraade-2-Vikaergaarden.aspx
http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Fokusomraade-3-Ingenioer-AU.aspx
http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Fokusomraade-4-VIA-University-College-Aarhus-N.aspx
http://www.careware2018.dk/
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Omra de Syd 

Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J 
Tlf.: 87 13 16 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.: 21 17 14 15 
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.: 21 17 11 26 (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 

Frivilligkonsulent 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 frivilligkonsulent, 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: 51 18 06 29 / 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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Flyttevenner 
Sundhed og Omsorg har indgået en  
samarbejdsaftale med Ældresagen  
om hjælp til flytning. 
Ældre der skal flytte i Ældre- eller plejebolig og 
ikke har nogle pårørende, der kan hjælpe, kan 
få hjælp til flytning, eller ophængning af billeder og andet. 
Henvendelse kan ske til Ældresagens Flyttevenner på Tlf.  86 13 09 26  
 

 

Sundhed og Omsorg har en bisidderordning,  
Bisidderordningen er et tilbud om støtte til dig, som har en sag, der behandles 
hos kommunen eller f.eks. i banken, eller hvis du som patient er i forbindelse 
med sundhedsvæsenet. Bisidderen har ikke en selvstændig rolle i 
sagsbehandlingen, men er en vigtig hjælp, hvis det er svært for dig at 
overskue og gennemføre møder og aftaler. Bisidderen kan hjælpe med 
forberedelse af mødet, så dine syns- punkter kommer frem, deltager sammen 
med dig i mødet og kan efterfølgende hjælpe dig med at huske og følge op 
på aftaler med kommunen, bank, læge eller hospital eller at læse og forstå 
breve og afgørelser, som du modtager. Fire ører hører bedre end to, og du 
har en person, der også har deltaget i mødet, som du kan drøfte sagen med. 
Har du brug for en bisidder, så kontakt foreningsbutikken: http://seniorfc.dk/ 
http://seniorfc.dk/bisidderne/ telefon: telefon 30 44 15 93 eller 
Ældre Sagen har også en bisidderordning 
https://kommunesider.aeldresagen.dk/2/aarhus/aarhus/stoette-og-
vejledning/Sider/default.aspx Telefon: 86 13 09 26. 

 

 

Frivillige: 
Når foreninger og andre afholder arrangementer, er der altid brug 
for frivillige. Hvor finder vi dem?  
Kunne vi her i Kolt/Hasselager lave en ”Frivilligbank”, hvor man 
kunne tilmelde sig, hvis man ønsker at være frivillige. Måske kunne 
nogle skolebørn hjælpe de ældre eller en førtidspensionist har lyst 

til at hjælpe de unge. Er man arbejdsløs, pensionist eller 
hjemmegående har man måske også brug for at komme ud og 
snakke med andre. 
Jeg tror at mange har lidt tid til overs, som de gerne vil bruge, men 
ikke ved, hvor de skal tilmelde sig.  
Ring, hvis du synes det er en god ide på tlf 24409352 Kirsten 

 

http://seniorfc.dk/
http://seniorfc.dk/bisidderne/
https://kommunesider.aeldresagen.dk/2/aarhus/aarhus/stoette-og-vejledning/Sider/default.aspx
https://kommunesider.aeldresagen.dk/2/aarhus/aarhus/stoette-og-vejledning/Sider/default.aspx
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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 

 
Dato Tekst Arr. Kl.  

1.februar Gudstjeneste  13.45-15.00 

4. februar Frokost med musik KV 12.00 -  

6. februar Banko TÅ 13.30-15.30 

13. februar Suppeaften TÅ 18.00 

20. februar Peder Stougaard fortæller  TÅ 13.30-15.30 

24. februar Banko KK 13.30-15.30 

27. februar Arne Doktor fortæller om Rom TÅ 13.30-15.30 

1. Marts Gudstjeneste  13.45-15.00 

6. marts Banko TÅ 13.30-15.30 

7. marts Møde med alle Frivillige  09.30-11.00 

13. marts Kjeld Holst synger TÅ 13.30-15.30 

17. marts Ølsmagning BR 18.30-21.30 

20.marts Kurt Frimodt på Klaver TÅ 13.30-15.30 

24. marts Banko KV 13.30-15.30 

3. april Banko TÅ 13.30-15.30 

5. april Gudstjeneste  13.45-15.00 

8. april Koncert Neighbours & Friends KV 14.00 

10.april Kelds Kulinariske Kapel TÅ 13.30-15.30.  

17. april Lillian Nørgaard om at være 
adopteret 

TÅ 13.30-15.30 

24. april Tøj Lars TÅ 10,00-14,00 

 1.maj Banko TÅ 13.30-15.30 

3.maj Gudstjeneste  13.45-15.00 

8. maj Løvspringstur TÅ 10.00-16.00 

8. maj Generalforsamling KK 18.30 

17. maj Frokost Skæring KV 12.00 

22. maj Trækfuglene  Harmonikatrio TÅ 13.30-15.30 

24. maj Generalforsamling KV 18.00 

29, maj Banko TÅ 13.30-15.30 

7. juni Gudstjeneste  13.45-15.00 

12. juni Sæsonafslutning Musik TÅ 13.30-15.30 

21. juni Pensionade KV 09.00- 

2. juli Sommerbanko TÅ 13.30-15.30 

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

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet  

 



Koltnyt nr. 1 – 2018  Side 24 
 

 

Nyttige telefonnumre: 

Lokalcentrene Syd – Administrationen tlf. 87 13 16 00 
Dagcenter kl. 8.00 - 9.30 tlf. 21 17 11 26 
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. 51 18 06 29 
Cafeen Sandra Hinze tlf. 87 13 29 77 
Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov tlf. 51 64 89 77 
Pedel Bjarne tlf. 51 57 60 69 
Lea Bonde – booking lokaler tlf 41 87 35 36 
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 
Råd for Lokalcenter: 
Kirsten Hedegaard, tlf. 24 40 93 52  
Inger Lise Casper tlf.  26 22 14 27  
Kirsten V. Nielsen, tlf. 42 38 71 04  
Anders Kjær Jensen tlf. 86 28 32 92 
Lea Mains tlf. 22 13 50 28 
Mariann Dalgas tlf. 51 73 98 99 
Tirsdagsåben: 
Agnes Nielsen tlf. 24 80 83 49 
Lis Guldborg Thomassen tlf. 40 17 80 76 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16  
 
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

