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Redaktionen:
Kirsten Hedegaard (ansvarshavende)
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk
Mariann Dalgas
e-mail: mariann.dalgas@lite.dk

Deadline for indlæg til næste nr. er 20. juli 2018 sendes på
mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk
eller afleveres i Caféen på Koltgården.
Koltnyt nr. 3 – 6. årg. udkommer i august 2018

NB
”Koltnyt” kan læses på :
Fællesrådets hjemmeside www.kolthasselager.dk
og på ”www.Lokalcenter Koltgården” derefter klik på
”brugerråd”.

Kørsel ud i det blå eller til lokalcenter
arrangementer
Borgere over 60 år, der ikke kan benytte
Flex taxi eller anden form for transport kan
tilbydes køreture ud i det blå sammen med
andre borgere, der er tilknyttet lokalcentret
Også afhentning til deltagelse i arrangementer på Koltgården
Kontakt Chauffør Per tlf. 20719026, besked skal gives mandag efter
kl. 16, eller tirsdag inden kl. 10.00. Klippekort kan købes i cafeen.
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Centerråd for lokalcenter Koltgården
Det nye Centerråd er nu på plads og består af 6 personer, Kirsten
Hedegaard, formand, Anders Kjær Jensen, næstformand, Kirsten
Vork Nielsen kasserer, Lea Mains, Inger Lise Casper og Mariann
Dalgas. Der er valgt personer til de forskellig udvalg og Centerrådet
er nu klar til arbejdet i det kommende år, Da det jo som nyt kun
sidder i er år, hvorefter der igen skal vælges/udpeges nyt råd.
Men ellers er alting jo ved det gamle. Der sker heldigvis stadig rigtig
mange ting på Koltgården.
Vores dejlig Cafe er godt besøgt, dejligt at der er så mange der
køber deres forplejning i den, så den kan løbe rundt og endda
komme ud med et lille overskud. Der er dog stadig ønske om et par
frivillige mere i cafeen, så har du lyst så meld dig.
Krolf er også en yndet sport og vi kan se at der kommer flere og
flere, der er med om mandagen og om fredagen kl. 10.00, især nu
hvor vejret er godt.
Vi er også imponeret af det store antal selvtrænere, der benytter
maskinerne i kælderen, det er godt for både krop og sjæl. Det er jo
vigtigt, at holde sig rask og frisk når vi bliver ældre og ældre.
Billard er der desværre ikke så mange der spiller, det er lidt
ærgerligt, når der står et dejligt bord i kælderen. Det er næsten kun
onsdag eftermiddag der er ihærdige mænd der ”slås” om at vinde,
men jeg tror nu det mere gælder om at hygge sig. Så der er plads til
flere, hvis der er nogen, der har lyst til spille.
Det er også en fornøjelse at se, at der er mange om bordet, når der
bliver syet patchwork, e0ller kniples og strikkes, men også her er
der plads til flere.
Bridge og whist om onsdagen. Her er der næsten fyldt, tror
desværre ikke der er plads til flere til bridge, men måske til whist, vi
kan se, at der er god stemning for dem, der er der.
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Centerråd for lokalcenter Koltgården
Der er også mange grupper der går turer og slutter af med kaffe i
cafeen.
Gymnastikken om mandagen trækker fulde huse, her er der næsten
40 damer, der får rørt musklerne. Og jeg er sikker på de tropper op,
når sæsonen starter igen efter sommerferien.
Koltgårdens Venner fylder også salen op, når de arrangerer gode
musik oplevelser.
Madlavningshold huserer hver mandag med stor spiseglæde til
følge for både herrer og damer.
Tirsdagsåben, det er skønt, at der er så mange til deres
arrangementer, især banko spil hvor der er næsten 100 hver gang.
Men også foredrag og musik er gode oplevelser, nogle gange kan
man ærgre sig over, at der ikke er så mange der kommer her, de
véd ikke hvad de går glip af. Så mangler du en god oplevelse og et
befriende grin en tirsdag eftermiddag, så er Koltgården stedet.
Kunst og kultur vil også gerne have flere med i foreningen, så mød
op til deres generalforsamling, hvis du har lyst til at være med.
Af kommende arrangementer planlægges Markedsdag i august,
Lionsfest i september, Daghøjskole i oktober, Vaccinations dag i
oktober, Hattedame frokost i november og juletræsfest i
december. Så der er nok at se frem til.
Kirsten Hedegaard
Vi optager gerne indlæg fra borgere i Kolt Hasselager, som har
almen interesse. Her kunne dit indlæg havde været
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Kunst og kultur
Kunst og kultur afholder generalforsamling tirsdag d. 8. maj kl.
18.30. Hvis man er interesseret i foreningens arbejde er man
velkommen til at deltage i arrangementet. Der serveres et let
traktement med et glas vin eller en øl/vand. Dorthe Fogh holder
foredrag om billedhuggeren Henry Moore. Prisen for det hele er 75
kr. tilmelding til Hanne Fogh senest d. 1. maj Tlf. 86950479/
51741281.
I maj har vi en udstilling af glaskunstneren Benthe Jørgensen.
Sommeren over vil det være vores faste udstilling som hænger på
væggene.
Med venlig hilsen
Susanne Eske

Aktiviteter i Bering Valgmenighed
Dato

Klokken Aktivitet

18-19/5
20.05
03.06.
05.06
10.06
23.06
01.07
15.07
05.08
18.08
19.08
26.08
31.08

09.00
10.00
08.30
10.00
19.00
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00
10.00
09.00

Koltnyt nr. 2 – 2018

Rengøring og pudsning af kirke
Højmesse
Årsmøde
Menighedsudflugt til Jelling
Højmesse
Sankt Hans
Højmesse
Højmesse
Højmesse
Vielse
Højmesse
Efterårs-højskoledag i Mellerup
Rengøring af forsamlingshus

Side 5

Nyt fra Fællesradet Kolt-Hasselager
Generalforsamling 21. marts 2018
En ny bestyrelse for Fællesrådet er klar til at tage fat efter
generalforsamlingen 21. marts 2018. Daværende formand Klaus
Jachobsen indledte generalforsamlingen med et minuts stilhed for
Fællesrådets mangeårige bestyrelsesmedlem Johannes
Christensen, der kort forinden var gået bort efter kort tids sygdom.
Valg af bestyrelse: På valg var Lars Nielsen (modtog genvalg), laus
Jachobsen (modtog ikke genvalg) og Karen Balling Radmer
(tidligere 1. suppleant). Den ny bestyrelse består både af erfarne og
nye kræfter og konstituerede sig umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Formand: Karen Balling Radmer, næstformand: Lars Nielsen,
kasserer: Kirsten Vork Nielsen, sekretær: Ulla Korsgaard og
bestyrelsesmedlemmerne Leo
Thinesen, Hans Karl Christensen og
Thomas B. Andersen samt
suppleant Mads Sørensen.
Tak for en meget flot og engageret
indsats af vores tidligere formand
Klaus Jachobsen, som valgte ikke at
genopstille.
Bestyrelsen valgt 21. marts: fra venstre er det Thomas B.
Andersen, Hans Karl Christensen, Kirsten Vork Nielsen (stående),
Karen Balling Radmer, Ulla Korsgaard, Leo Thinesen og Lars
Nielsen
Den ny bestyrelses første opgaver:
En af de første store opgaver bliver at sætte gang i en beskrivelse
af vores fælles område, Kolt-Hasselager. Beskrivelsen er en såkaldt
lokalsamfundsbeskrivelse som beskriver tanker og visioner for
vores lokalsamfund. Hvor vil vi gerne hen, hvad er vi for et område
og hvordan skal det udvikle sig? Fællesrådenes
lokalsamfundsbeskrivelser kan både berige den lokale debat frem
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Fællesradet
mod den næste kommuneplan, og ikke mindst så vil den være et
nyttigt værktøj, når vi skal samarbejde med kommunen, andre
fællesråd og os borgere imellem. En sådan beskrivelse kræver
selvfølgelig, at lokalområdet er inddraget. Derfor vil Fællesrådet
sammen med en arbejdsgruppe sætte gang i arbejdet, og målet er
at komme rigtig langt i 2018.
Hvad laver et fællesråd ellers? Vi er talerør for lokalsamfundet over
for kommunen, vi indgår i dialog og sørger også for at informationer
fra Aarhus Kommune hurtigt bliver bredt ud i vores lokalsamfund. I
løbet af et år kan et fællesråd uddele mindre tilskud til lokale
aktiviteter og tiltag. Samtidig sørger Aarhus Kommune for, at et
fællesråd altid bliver orienteret først, når der er planer om nye
lokalplaner, sti, vej m.v. i et lokalområde. Med andre ord - ingen sti
er for lille. Det er bare at tage fat i Fællesrådet.
Kontakt til Fællesrådet: Find kontaktoplysninger på
www.kolthasselager.dk eller skriv til formand@kolthasselager.dk Du
kan også altid ringe til bestyrelsen. Bestyrelsens næste møde er 16.
maj. Vi afholder møde hver måned (undtagen juli). Vi er også på
Facebook som Kolt Hasselager Fællesråd. 
Kolt-Hasselager Fællesråd, Aarhus
Kommune og Østjyllands Politi havde i
fællesskab inviteret til møde om nabohjælp den 24.04. Det blev et par
spændende timer, hvor der blev fortalt om
de muligheder, der er for at hjælpe
hinanden i et netværk af nabohjælp og
forebyggelse af indbrud.
Også det at blive snydt på nettet, sikker handel på nettet og falske
e-mails og sms’er blev gennemgået og der blev givet mange gode
råd. Der var også mange spørgsmål fra salen, så det blev en aften,
hvor de næsten 100 deltager fik noget at tænke over. Hvis man vil
vide mere kan hjemmesiden www.aarhus.dk/tryghed give svar på
mange spørgsmål.
Kirsten Hedegaard
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Koltgardens Venner:
17. maj kl. 11.00 Forårstur til
”Fristedet, Skæring
Årets tur til Skæring
Torsdag 17. maj går turen atter til
Skæring, hvor solen (næsten) altid
skinner, når Koltgårdens Venner er der!
Vi skal have frokost, og så bliver der mulighed til at gå en tur ud på
badebroen og nyde udsigten til Mols og ind over Aarhus. Eller man kan
slappe af på terrassen ved huset, inden der er eftermiddagskaffe, som
måske kan indtages udenfor.
24. maj kl. 18.00 Generalforsamling
21. juni kl. 9.00 Pensionade
Årets sportsbegivenhed – Pensionaden!
Torsdag 21. juni skal der atter dystes i de
mange forskellige konkurrenceformer, som der vanligt er på programmet
ved Pensionaden.
Efter fælles morgenkaffe skal deltagerne dyste i diverse
konkurrenceformer inden frokosten venter. Så bliver der sikkert en ny
runde konkurrencer inden den velfortjente kaffe skal indtages.
Vi plejer at have et enkelt bankospil og så bliver der overrakt præmier til
det vindende hold og til den bedste individuelle deltager. Her skal Inga
Lund forsvare titlen, som hun har vundet de to seneste år!
Neighbours
Publikum overgav sig!
Som det ses på fotoet, så måtte en fyldt
sals publikum overgive sig totalt, da
Neighbours gav en forrygende koncert.
Med en veloplagt Helge Engelbrecht som
frontfigur præsenterede det seks mand store band både kendte og
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Koltgardens Venner
mindre kendte sange, som man har hørt i tv-udsendelserne fra
Mariehaven. Der var især danske sange, men også enkelte på engelsk,
blandt andet countrymelodien Long Time Gone, hvor multimusikanten
Morten Husted var i front. Men ellers vakte det især lykke, da Ronnie
Flyvbjerg Olesen gav en lille solokoncert og der blev både sunget,
gynget, vinket og svajet med på bandets iørefaldende og varierede
repertoire.

DAGHØJSKOLEN pa Koltgarden
DEN 3 - 4. og 5. OKTOBER 2018
Reserver venligst ovenstående dage til
DAGHØJSKOLEN
Onsdag den 3 oktober torsdag den
4 oktober og fredag den 5 oktober.
TILMELDING.
TIRSDAG den 04 september fra 12 - 13
TIRSDAG den 11 september fra 12 - 13
TIRSDAG den 18 september fra 12 - 13
TIRSDAG den 25 september fra 12 - 13
Med venlig hilsen
Daghøjskolen
Svend Erik Juve Poulsen
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Markedsdag
Lørdag den 25. august 2018 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.






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. 09.30 i cafeen.
Hele overskuddet fra markedsdagen går til ”oplevelser” for
de ældre på 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, Inger Lise
Casper, tlf. 2622 1427, e-mail: inlijeca@gmail.com
eller Kirsten Hedegaard, tlf.2440 9352, e-mail:
kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Markedsdag
Vi er allerede langt med planlægning af den kommende
markedsdag. Dejligt at så mange vil være med og tage ansvar for,
at det kan blive en god og minderig dag for alle.
Som vanligt er tombolaen et af de store trækplaster og derfor vil vi
høre om der er nogen, der gerne vil donere nogle gevinster til os.
Måske har du købt noget som viste sig at være en fejlkøb og aldrig
er blevet brugt, så modtager vi gerne, intet er for stort eller for småt.
Vi ved, at der er mange der syr og strikker og derfor mødes vi
onsdag den 23. maj kl. 10,00 på Koltgården, hvor vi syr og strikker
til tombolaen, alle er velkomne, men giv lige et ring så vi ved, hvor
mange der kommer, (tlf. 2480 8349) vi giver en let frokost.
Vi har også haft stor held med at sælge de kager som områdets
borgere bager til os, så få gerne gang i kagerullen og ovnen.
Har du ”lopper” du ikke selv vil sælge, modtager vi dem gerne.

Flittige damer – travle hænder
I Kolt Hasselager er der mange ”damer”
der sidder og strikker lapper til tæpper.
Når de har en stak, afleverer de dem til
Ruth Gaba på Koltgården, som kender
en dame, der sætter dem sammen, og
derefter kommer der de skønneste
3 forskellige tæpper
tæpper ud af det. Det meste af garnet
får vi foræret. Så har du garn i overskud modtager vi det gerne.
Tæpperne bliver doneret til de hjemløse og afleveres hos Blå Kors
eller Kirkens Korshær. Et meget prisværdigt arbejde, som vækker
meget glæde hos modtagerne.
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Tirsdagsaben fra kl. 13.30 – 15.30
MAJ

08.05.2018

Fra kl. 10,00 til kl. 16.00
LØVSPRINGSTUR til Jelling (udsolgt)

15.05.2018

Ingen Arrangement

22.05.2018

”Trækfuglene”
Harmonikatrio fra Djursland
Pris for kaffe m/brød kr. 40,00

23.05.2018 kl. 10.00
Alle der har lyst er velkommen til en sydag, hvor vi syr til
tombolaen til markedsdagen.
Vi giver frokost.
Tilmelding nødvendig til Agnes tlf. 2480 8349
29.05.2018

Banko
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

JUNI

12.06.2018
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Sæsonafslutning
Aarhus Promenadeorkester
Pris kr. 50,00 for 1 glas vin, kaffe + kage.
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Tirsdagsaben fra kl. 13.30 – 15.30
JULI
03.07.2018

SOMMERBANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

Vi ønsker alle en rigtig god, solrig og varm sommer
AUGUST
14.08.2018

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

21.08.2018

Annemarie Hessellund Beanland vil
underholde os med: ”Hvad er humor,
kan den købes på tilbud”, og meget mere.
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

28.08.2018

Sanger, spillemand og gøgler
Ole N. Jensen.
Gøgl, sang og musik.
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

Forår er oprydningstid.
I kælderen på Koltgården står der en
væv, som har stået der i hvert fald i
12 år, og jeg har aldrig set nogen
bruge den. Er der nogen der gerne vil
købe den, hører vi gerne. Giv et bud
på tlf. 2440 9352.
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Kolt Kirke

Torsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag

10.05
13.05
20.05
27.05
02.06
03.06
10.06
17.06
23.06
01.07
08.07
15.07
22.07
29.07
04.08
05.08
12.08
19.08

kl. 10.30 Kristi. Himmelfart
GA
kl. 10.30 6. s. e. påske
GA
kl. 10.30 Pinse
JTJ
kl. 10.30 Trinitatis
GA
kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste
GA
kl. 09.00 1. S.e. Trinitatis
NN
kL.14.00 Dåbstræf
JTJ
kl. 10.30 Frokost og Flygel /Kolt Koret JTJ
kl. 19.30 Skt. Hans
GA
kl. 10.30 5. S. e.Trinitatis
JTJ
kl. 10.30 6. S. e.Trinitatis
JTJ
kl. 10.30 7. S. e.Trinitatis
JTJ
Ingen gudstjeneste
kl. 10.30 9. S. e.Trinitatis
GA
Ingen Dåbsgudstjeneste i juli og august
kl. 10.30 10. S. e.Trinitatis
GA
kl. 10.30 11. S. e.Trinitatis
GA
kl. 1030 12. S. e.Trinitatis
JTJ

JTJ= Jakob Thorup Jensen, GA= Gitte Adelgaard

Arrangementer i Kolt Kirke maj-juni 2018
Torsdag 07.06
Lørdag 23.06

Efter gudstj
Efter gudstj

Lørdag 23.06

Kl. 17.00
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Sommerkoncert med Jazz og salmer
Sct., Hansbål og underholdning for
voksne
Sct. Hansfest med leg, snobrød og bål for
børn/børnefamilier
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Kolt Kirke KIRKEBIL / TAXA
Ældre og gangbesværede i Kolt Sogn er velkommen til at bestille
en kirkebil både til gudstjenester og til andre kirkelige
arrangementer i Kolt Kirke. Bestil kirkebilen ved at rette
henvendelse til Kirkekontoret på tlf.: 3050 2716 senest
torsdag kl. 10.30.
Kolt Kirkes menighedsråd.

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen
Torsdag den 7.juni
kl. 13.45 – 15.00
Torsdag den 6.september kl. 13.45 – 15.00
Efter gudstjenesten er der kaffe.
Alle er velkommen
.

Nyt fra Cafeen
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 😊

Vi har i caféerne, i område Syd, fået lavet et spørgeskema, som vi
gerne ser at I udfylder. Om I bruger caféen meget eller lidt, så skriv
gerne hvad vi kan gøre bedre og hvad vi kan gøre mere af.
Spørgeskemaerne ligger i forhallen, og skulle der være tomt, så
kom ind i caféen, så finder vi et til jer.
Svarene vil blive samlet og evalueret, så vi kan se om der er noget,
der skal laves om eller gøres anderledes.
Mange hilsner og på forhåbentligt snarligt gensyn
Sandra i caféen 😃 tlf. 2117 1415
e-mail: sanhe@aarhus.dk
Koltnyt nr. 2 – 2018
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Et lille stemningsbillede fra Fritidshjemmet Koltvej
i starten af 80erne.
Fritidshjemmet blev startet i 1979 på initiativ fra en
gruppe borgere i Hasselager, anført af den tidligere
skoleinspektørs Aaes `s kone.
Det hele boblede af energi, godt humør og glade børn, forældre og
personale fra starten. Alt kunne lade sig gøre.
Dengang var der ikke mange regler, pædagogerne røg deres smøger
mens de spiste morgenmad med børnene, og ofte med et barn på
skødet.
Og så en dag fik vi en ny havemand. Han var ung, snakkesalig og så
rigtig godt ud. De kvindelige pædagoger vimsede omkring ham og bød
på kaffe, vand og frugt.
Ja en af de kvindelige pædagoger valgte endda at smide bh og vimsede
topløs omkring ham Men ak- han var ikke lige til at score.
Han hed Jens Zacho Boye og fik senere en rolle som prins Valentin i
julekalenderen ”jul på slottet” (1986).
Det var en sommer vi alle husker – ikke kun kvinderne, men i høj grad
også børnene.
Ulla Korsgaard

I hele Aarhus mødes man og spiser sammen, det gør de også på
Koltgården hvor ”Koltgårdens Spisevenner” inviteret de ældre til at
spise sammen den sidste lørdag i måneden og godt 30 borgere
tager hver gang imod invitationen. Flot at der er frivillige, der stiller
op hver gang.
Et dejligt initiativ til glæde for mange.
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Omrade 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.
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Omrade 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.
Centerrådet på Koltgården
Formand: Kirsten Hedegaard, mob.: 24 40 93 52
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk
Næstformand Anders Kjær Jensen, tlf. 86283292
e-mail: elsebethanders@gmail.com
Centerrådet er et aktivt organ, som selvstændigt og i
samarbejde med frivilligkonsulenten 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.
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ARRANGEMENTSOVERSIGT:
Dato Tekst
8. maj
8. maj
17. maj
22. maj
23. maj
24. maj
29, maj
7. juni
12. juni
21. juni
3. juli
14.
August
21. august
25. august
28. august
6. september
3-4-5. oktober
9. oktober
3. november
15.
December

Løvspringstur
Generalforsamling
Frokost Skæring
Trækfuglene
Harmonikatrio
Syning til Markedsdag
Generalforsamling
Banko
Gudstjeneste
Sæsonafslutning Musik
Pensionade
Sommerbanko
Banko
Humør AnneMarie
Markedsdag
Spillemand Ole Nielsen
Gudstjeneste
Daghøjskole
Vaccinationsdag
Damefrokost
Juletræsfest

Arr.

Kl.

TÅ
KK
KV
TÅ

10.00-16.00
18.30
12.00
13.30-15.30

TÅ
KV
TÅ

10-00-??
18.00
13.30-15.30
13.45-15.00
13.30-15.30
09.00-16.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-14.00
13.30-15.30
13.45
10.00-16.00
10.00-12.00
12.30
14.00

TÅ
KV
TÅ
TÅ
TÅ
CR
TÅ

CR

TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, CR-Centerråd, KK=Kunst og kultur

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet
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Nyttige telefonnumre:
Lokalcentrene Syd – Administrationen
Dagcenter kl. 8.00 - 9.30
Demensnøgleperson Lone Ø. Kristensen
Sundhedsenheden kl. 8.00-15.00
Sundhedsklinikken 8.00-9.00
Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand
Cafeen Sandra Hinze
Frivilligkonsulent Hanne Lykkeskov
Pedel Bjarne
Lea Bonde – booking lokaler
Selvtrænerne, Hans Rasmussen
Koltgårdens Venner, Knud Nielsen
Kunst og Kultur, Koltgården
Fællesrådet, Karen B. Radmer
Hasselager Borgerforening, Torben Meisner
Hasselager Kolt Vandværk, Allan Jensen
Sognepræst Gitte Adelgaard
Koltgårdens Lokalcenterråd:
Kirsten Hedegaard,
Inger Lise Casper
Kirsten V. Nielsen,
Anders Kjær Jensen
Lea Mains
Mariann Dalgas
Tirsdagsåben:
Agnes Nielsen
Lis Guldborg Thomassen
Erla Hovvang

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

87 13 16 00
21 17 11 26
51 71 54 28
87 13 43 00
87 13 43 00
51 18 06 29
21 17 14 15
51 64 89 77
51 57 60 69
41 87 35 36
40 76 95 59
86 28 43 33
86 95 04 79
86 28 71 66
86 28 11 55
86 28 31 32
86 28 00 27

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

24 40 93 52
26 22 14 27
42 38 71 04
86 28 32 92
22 13 50 28
51 73 98 99

tlf. 24 80 83 49
tlf. 40 17 80 76
tlf. 22 10 81 16

Tak til bladets sponsorer: Centerrådet, 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
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