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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. oktober 2018 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 – 6. årg. udkommer i november 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 om torsdagen, 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.  

 

 

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Centerråd for lokalcenter Koltgården 

 
Hvert år sukker vi efter varme i sommerperioden, og man må 
sige vi har fået vores ønske opfyldt i år. Det er næsten for meget 
når temperaturer sniger sig op over de 30 g. Men vi håber at der 
har været tid til at nyde det gode vejr.  
Nu er vi så klar til at trække i arbejdstøjet igen og har planlagt 
mange aktiviteter, så der er ingen der behøver at kede sig. Kom 
ud af døren og deltag sammen med andre borgere og få rørt 
lattermusklerne. Vi har alle brug for at være en del af 
fællesskabet.  
 
Centerrådet har nu virket i over et halv år og snart skal vi igen til 
have valg da vi kun sidder for et år ad gangen. Er der nogen der 
har lyst til at være med, så kontakt os og få en snak. 
 
Vi håber der i efteråret kommer til at ske lidt på Koltgården, vi 
afventer stadig en ny informationsskærm, og vores foyer skal 
have en tur med malerkosten og møblerne skal skiftes ud. I 
cafeen håber vi at vores lounge kommer på plads med et 
hyggehjørne, hvor der kan arrangerer forskellige events. Nogle 
vil gerne arrangere oplæsning og kaffemix. Så det vil vi glæde os 
til.    
 
Det er glædelig at så mange borgere efterhånden har fået 
øjnene op for at Koltgaarden kan bruges til mange ting, især i 
aftentimerne er der mulighed for at låne lokalerne, så måske er 
det en mulighed for jeres foreninger.  
 
På Centerrådets vegne 
Kirsten Hedegaard, formand  

  
Vi optager gerne indlæg fra borgere i Kolt Hasselager, som har 
almen interesse. Her kunne dit indlæg havde været  
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Område Syd inviterer ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom, til at 

komme og være med til fællesspisning hvor god mad, hygge og samvær med 

ligestillede er i fokus. 

Fællesspisningerne løber over 3 torsdage fra kl. 17.00-19.00: 

20. september, 25. oktober og 22. november 

Efter de tre gange tager deltagerne stilling til, om de fortsat ønsker at mødes. 

Vi mødes i cafeen på Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, 8361 Hasselager 

Da der ydes tilskud til arrangementerne koster maden kun 50 kr. pr. person. 

Drikkevarer er for egen regning. 

Med venlig hilsen 

Lone Ø. Kristensen Annette Hermann Gitte Sand Hanne Lykkeskov 
Demensnøgleperson Medarbejder/dagcentret Forebyggelseskonsulent Frivilligkonsulent 

 

Senest torsdagen inden til Lone Ø. Kristensen på  

telefon 51 71 54 28 eller lok@aarhus.dk 

Der er et begrænset antal pladser, så det er først til mølle.  

 

 

  

Fællesskab 
om  

DEMENS 

 

for  
ægtepar 

 

TILMELDING: 

mailto:lok@aarhus.dk
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Kunst og kultur  

Kunst og kultur afholdt generalforsamling d. 8. maj. Vi havde et 
pænt fremmøde, men desværre måtte vi tage afsked med to 
bestyrelsesmedlemmer. Vi var dog så heldige at få valgt to andre 
medlemmer. Det var dejligt at nye kræfter vil tage over. Det betyder 
at vores Formand/kontaktperson nu er Ruth P. Iversen telefon 28 
74 25 47. 

I september får vi en udstilling med billedkunstner Birgit Mørk som 
henter inspiration i naturen og eksperimenterer meget med farver. 

I oktober har vi en dobbeltudstilling med Orla Mikkelsen fra Farsø. 
Han er autodidakt og henter inspiration fra sine mange rejser rundt i 
verden. Den anden kunstner er Hanna Mathiasen fra Søften som 
udstiller Raku keramik. 

I november har vi en udstilling med billedkunstner Freddy Kjeldahl, 
Kolt. Freddy Kjeldahl har tidligere udstillet på Koltgården. Hans 
billeder er meget farverige. 

Vi afholder Julemarked lørdag d. 8. december fra kl. 10 til 14. Hvis 
der nogen, der er interesseret i stadeplads skal man kontakte Rita 
Laursen tlf. 51 50 63 02 

Med venlig hilsen Susanne Eske 

  

 

Foreningen Kunst og Kultur har på deres 

generalforsamling besluttet at den gamle 

tradition med et julemarked på 

Koltgården skal fortsætte. Vi forsøger med 

en anden dato, så vi ikke ramler ind i 

mange andres arrangementer i 

lokalområdet. Vi håber på jeres opbakning 

til denne tradition kan bestå, og vi som 

forening, kan tjene lidt penge til kassen til 

at betale kommende kunstnere. 

Huskehilsen: Skriv allerede nu i 

kalenderen Julemarked den 8. december. 

Venlig hilsen bestyrelsen i Kunst og Kultur. 

 

Julemarked den 8. december 

Kl. 10.00-14.00 
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Koltgå rdens Venner: 

Pensionaden afgjort på en dag. Mens verdensmesterskaberne i fodbold trak 
ud uge efter uge før man kunne finde en afgørelse, så kunne Pensionaden 
finde sine vindere på en enkelt dag! 

Der deltog seks hold, som alle kæmpede hårdt for at komme øverst på 
sejrsskamlen.  

Her er slutstillingen: 

Nr. 1 –  Hold 4 - 34 point 
Nr. 2/3  -  Hold 5 og 6 deler 2. pladsen med  
 33 point 
Nr. 4 –  Hold 3 - 32,5 point 
Nr. 5 –  Hold 1 - 20 point 
Nr. 6 –  Hold 2 - 17,5 point   

          Vinderholdet bestod af Anna A, 
                 Finn, Elsebeth og Bente  
 

Desuden var Finn bedst individuel og fik overrakt vandrepokalen, 
som mest scorende deltager.  

Tur ud i det blå? 

Vi planlægger en tur, måske til Trend? 
Men se opslag, når alle brikker er faldet på plads. 
** 

Koltgårdens Venners Julebanko 

Selv om man ikke lige tænker mest på jul i disse varme 
sommerdage, så kan I sætte kryds i kalenderen tirsdag 20. 
november. 

Da afholder vi årets store Julebanko med de sædvanlige 15 spil 
plus to ekstraspil og en mængde lotteri serier. 

** 

Julefrokost for beboerne 

Den traditionelle julefrokost for Koltgårdens beboere bliver i år 
afholdt torsdag 29. november.  

Der bliver jo ”sikkert” serveret en stykke brød med sild og med en 
lille ”skarp” til! 
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Koltgå rdens Venner: 

 
Generalforsamlingen Koltgårdens Venner 24/5 2018 på Koltgården 

Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent:  Kirsten Nielsen blev valgt og konstaterede at 
Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Og gav ordet til Formand Knud 
Nielsen.  
 

2.  Formandens beretning: Knud Nielsen fortalte om KV aktiviteter i det 
forløbne år og nævnte også nogle af de større arrangementer som 
foreningen har støttet. (resten fremgik af regnskabet) Beretningen blev 
vedtaget. 
 

3.  Kasserer Hans Rasmussen fremlagde et detaljeret regnskab, og fortalte 
om foreningens problemer med ny investering af midlerne, Regnskabet 
blev godkendt og fik rosende ord med på vejen fra medlemmer. 

4. Der var ikke indkommet forslag. 

5. Valg til bestyrelsen: Ilse Boldreel Koldste, Hans Rasmussen, Jes 
Pedersen og Per Dyrholm, alle blev genvalgt. 

6. Suppleant: Ole Andreasen blev genvalgt. 

7. Revisor: Otto Wolin blev genvalgt  

8.  Revisorsuppleant :Kirsten Hedegaard genvalgt 

 9. Lodtrækning af tre gaver. 

10. Eventuelt – intet. Formanden takkede for god ro og orden og tak til Kirsten 
V. Nielsen 

 

Årets tur til Skæring foregik som vanligt i dejligt vejr, hvor man både 
kunne være inde og især ude. 
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Nyt frå Fællesrå det Kolt-Håsselåger 

Ved Fællesrådets sidste møde inden sommerferien blev meddelelser og 
igangværende sager gennemgået. 

En ny støjhandlingsplan er blevet fremsendt fra Teknik og Miljø. Planen blev 
diskuteret og Fællesrådet fremsender et høringssvar vedrørende vores 
lokalområde inden den 3. august, som er sidste frist. 

Vedrørende anlæg af stier langs Beder-Bering-vejen, deltager Fællesrådet i 
et samarbejde med de andre berørte Fællesråd. Bemærkninger og ønsker 
hertil modtages gerne på fællesrådets e-mail: formand@kolthasselager.dk 

Fællesrådet har videreformidlet et opslag fra Aarhus Kommune vedrørende 
forebyggelse af indbrud. Opslaget er lagt på Fællesrådets hjemmeside og på 
Facebook. 

Den 26. juni afholder Aarhus Kommune et møde angående 
belysningsstrategi for kommunen. Fællesrådet deltager. 

I samarbejde med Bavnehøj Skole vil Fællesrådet sætte en undersøgelse i 
gang, vedr. mødesteder for aldersgruppen på 13 – 18 år. 

Der planlægges en spørgerunde bl.a. på Facebook og f.eks. til elevråd og 
fritidsklubber.  

Opgaven med ”Lokalområdebeskrivelse ” er under planlægning, bl.a. med en 
inddragelsesproces her i lokalområdet efter sommerferien. 

Kirsten V. Nielsen 

 

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 😊 

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 
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UDFLUGT FOR BEBOERNE PÅ  KOLT 
PLEJEHJEM. 

Som de fleste sikkert husker, fik plejehjemmet i 2017 overskuddet fra 
sommerens markedsdag. 
Et beløb på kr. 15.000,-, som blev 
modtaget med stor taknemmelighed. 
Nogle af pengene blev brugt i efteråret 
til en tur til Hvidsten kro og den 15. juni 
i år skulle så beboerne – ægtefæller og 
personale på tur til Silkeborg med 
sejlads på søen. 
Liftbussen kom og det er et stort 
arbejde at få mange kørestole med, 
men ved fælles hjælp fik vi alle 
ombord, og turen gik så til Silkeborg. Vi havde vores egen båd, Mågen, 
da denne også har en lift, så kørestolene kunne komme med. Vi fik 
dejlige sandwich, kage, og diverse drikkevarer ombord. Helle, vores 
forstander, havde inviteret Anette, vores søde guitar spiller med på 
turen, så der blev sunget en del sange og humøret var højt. En meget 
smuk tur og i fantastisk vejr. Beboerne var begejstrede og syntes at det 
var spændende at se hvor Lars Larsen havde hus, hvilket kaptajnen 
udpegede for dem.  
En utrolig dejlig tur for alle, og vi siger hermed tak til brugerrådet for den 
flotte støtte. Uden den kunne turen ikke have ladet sig gøre.  
På personalets og beboer/pårørenderådets vegne  
Mariann Dalgas 

 

Vores gode vært på Kolt Forsamlingshus, Hans Skov er efter 
kort tids sygdom afgået ved døden. Derfor er Forsamlings-
husene i Kolt og Harlev lukket indtil Skifterettet har talt. 

Vi husker Hans som en altid smilende person, der med sin gode mad 
var med til at give en god stemning. Både når vi holdt Lions høstfest 
og i den periode hvor han leverede mad til plejehjemmet og til cafeen 
i weekenderne. Der er sikkert ikke mange familier i området, der ikke 
på et eller andet tidspunkt hat haft en god oplevelse i Forsamlings-
huset. Hans vil blive savnet i lokalområdet.  

Æret være Hans’s minde.  

 

 



Side 10 
Koltnyt nr. 3 - 2018 
 

 

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 

 

 

 

mailto:inlijeca@gmail.com
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Mårkedsdåg 

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 har også haft stor held med at sælge de kager som områdets 

borgere bager til os, så få gerne gang i kagerullen og ovnen.   

NB: Desværre har min telefon 2440 9352 været ude af drift, så de 

der har indtalt beskeder eller bestilt stande via sms, må gerne 

lige kontakte mig igen. Venlig hilsen Kirsten Hedegaard  

 
DAGHØJSKOLEN på Koltgården  
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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Tirsdågså ben frå kl. 13.30 – 15.30 

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 
 
25.08.2018 Markedsdag kl. 10.00-14.00 (se side 10) 
 
28.08.2018 Sanger, spillemand og gøgler 
 Ole Nurdug Jensen. 
 Gøgl, sang og musik. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00  
 

SEPTEMBER 
04.09.2018 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
11.09.2018 H.C. Vartenberg underholder med 
 MIT LIV SOM SHOWBIZZE. 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
18.09.2018  Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
 TØJ/LARS Gratis kaffe m/småkager 
 
25.09.2018   
 
 
 
 
 
 
 
29.9.2018      LIONS FEST   kl. 12.30 
 Pris kr. 150,00 for spisning underholdning m.m. 
 Billetsalg 11/9 og 18/9 fra kl. 12.30 

 

 

 

Alle tiders Evergreen v/Nils 
Adrian Espersen.  Med en 
dansk evergreen pr. årti 
bevæger vi os gennem tiden 
– fra Ludvig Brandstrup til 
Kim Larsen. 
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 

http://dmf-aarhus.dk/wp-content/uploads/2014/07/640x640-hcvartenberg.jpg
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Tirsdågså ben frå kl. 13.30 – 15.30 

OKTOBER 
2.10.2018 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
9.10.2018    Influenzavaccination kl. 10. til kl. 12. 
  
9.10.2018 AARHUS HARMONIKAKLUB 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
16.10.2018 LØVFALDSTUR  Opslag følger 
 
23.10.2018 Foredrag med tidligere rådmand  

Dorthe Laustens. Der fortæller 
om sit liv før og efter ulykken. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
30.10.2018 Program kommer senere. 
 
NOVEMBER 
6.11.2018 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
13.11.2018 Sangkoret GOOD OLDIES 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 
20.11.2018 Koltgårdens Venner holder BANKO 
 
27.11.2018 Fra kl. 12.30 
 Cafeens Julefrokost, opslag følger 
 Billet salg 6/11 og 20/11 
 
DECEMBER 
4.12.2018 JULEBANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
16.12.2018 JULETRÆSFEST fra kl. 14.00-16.30 
 Opslag følger 
 

 

 

 

https://stiften.dk/article_gallery/251476
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Kolt Kirke 

 
 
 
Søndag 12.08 kl. 10.30 11. S. e.Trinitatis GA 
Søndag 19.08 kl. 1030 Højmesse JTJ 
Torsdag  30.08 kl. 20.00 Efterårs sang GA 
Lørdag 01.09 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag 02.09 kl. 10.30 Højmesse GA 
Søndag 09.09 kl. 10.30 Højmesse JTJ 
Søndag 16.09 kl. 10.30 Høstgudstjeneste GA 
Søndag 23.09 kl. 10.30 Højmesse JTJ 
Torsdag 27.09 kl. 20.00 Mindfulness GA 
Lørdag 06.10 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste JTJ 
Søndag 07.10 kl. 10.30 Højmesse JTJ 
Søndag 14.10 kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag 28.10 kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Lørdag 03.11 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste JTJ 
  
JTJ= Jakob Thorup Jensen, GA= Gitte Adelgaard 
 

Arrangementer i Kolt Kirke august/oktober 2018 

Tirsdag 14.08 kl. 19.15 Konfirmandindskrivning 
Onsdag 15.08 kl. 19.15 Kolt Koret Sæsonstart 
Mandag 20.08 kl. 19.00 Strikkecafe 
Torsdag 23.08 kl. 19.00 Frivilligmøde 
Torsdag 30.08 kl. 10.00 Babysalme sang starter 
Torsdag 30.08 kl. 16.00 Børnekor starter 
Tirsdag 02.10 kl. 19.30 Koncert med Aarhus 

Strygeensemble  

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. 
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LØVSPRINGSTUR TIRSDAG DEN 8. MAJ 2018.  
Med afgang fra Kolt lokalcenter tirsdag den 8. maj skulle 50 borgere 
på tur i det blå. 
Solen skinnede og alle var i godt humør, og stemningen blev ikke 
ringere, da vi i centerrådet forlod lokalcentret uden kaffe og kage. 
Det stod solidt plantet på en bænk og ingen opdagede det, før 
vores pedel Bjarne ringede til mig og spurgte, hvad de skulle gøre 
ved det. Suk en fadæse, men grinet blev der. 
Turen gik til Vingsted Hotel og konferencecenter, hvor vi skulle 
spise middag. En meget smuk tur og et lille kik til landets højest 
beliggende kirke – Ousted kirke ved Ejer Bavnehøj. 
På Vingsted Hotel blev vi pænt modtaget og middagen bestod af en 
forret: tunmousse med groft hjemmelavet brød og middag: 
karbonader med dejligt tilbehør, små gulerødder, selleri, grønne 
asparges, nye små kartofler og sovs. Der var rigeligt af alt og det 
smagte pragtfuldt. 
Efter middagen gik turen så videre mod Jelling, hvor vi var ude at 
se både kirken og Jellingestenene. 
På museet var der en gratis udstilling med gamle fund, blandt andet 
guld og sølvmønter. 
Mange valgte at købe is, da vi nu ikke 
kunne tilbyde kaffe før ved hjem-
komsten. 
Hjemturen gik videre op fra Uldum via 
Brædstrup, og vi fik så et lille stop og 
en dejlig gåtur til den forsvundne bro, 
som nu er flot restaureret. 
Hjemme igen kl. 17 og alle der havde lyst, kunne så gå i kantinen 
og få kaffe og kage. 
En rigtig dejlig og solrig tur. Tak til alle deltagere. 
Mariann Dalgas 

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 6. september kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 11. oktober kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 1. november kl. 13.45 – 15.00 
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Lions Kolt/Hasselager 
 

Inviterer i samarbejde med  
 Tirsdagsåben/Centerrådet          

 
 til høstfest på Koltgården. 

 
Alle pensionister og efterlønner i  

Kolt-Hasselager området er velkommen 
 

Lørdag den 29. september 2018 
Kl. 12.30 – 17.00 

Menu: 

Der serveres en dejlig 3 retters menu 
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 11.  og 18. september 2018 

fra kl. 12.00 – kl. 13.30 - efter først til mølle princip. 
 
   Med venlig hilsen 

   Lions Festudvalg og Tirsdagsåben/Centerrådet 
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Hatte damefrokost 
På Koltgaarden lørdag den 

3. november 2018 kl. 12.30 

 

Så er det nu damer - tag mor, datter, svigermor, 
svigerdatter, naboen eller veninden under 
armen og få en dejlig oplevelse. 
 

Vi bliver serviceret af nogle dejlige 
mænd, der vil gøre dagen til en 
uforglemmelig oplevelse. Musik er der 
også, så måske  
en svingom kan lokke 
Overraskelse er der måske også.  

 

Vi får et glas vin og spiser en 
lækker frokost og hygger med  
kaffe og småkager til en pris af 
kun kr. 125,00 

 
Billetter kan købes/bestilles den 2/10 og 23/10 kl. 12-13.00 på 

Koltgården eller på tlf. 2343 2676 (Mobilpay) og på  

e-mail jyttera45@gmail.com  

Efter først til mølle princippet.  

Sidste frist for tilmelding er 23/10 2018 

På gensyn – ingen adgang uden hat  
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Fredag den 9. november kl. 18.30 – 21.30 

På Lokalcenter Koltgården. Kunnerupvej 196, Kolt, 

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. 
 
Så tag naboen, kammeraten, far 
eller svigerfar med og få en hyggelig aften i gode venners lag  

Billetter kan købes for kr. 100,00 på Koltgården den 24. og 30. 
oktober kl. 12.00-13.30 eller bestilles hos: thinesen@email.dk, 
eller på tlf. 3512 8397 

Bilkørsel og øl passer ikke sammen, så tag bussen, 1A kører til 
Kolt. 
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Dame madholdet lever stadig. 

I november 2011 startede 15 kvinder en madklub på Koltgården. 
Dvs. vi mødes hver anden mandag kl.16, hvor vi inspirerer 
hinanden med at lave nye og anderledes retter. Der opstod hurtigt 
at fællesskab, et fællesskab der er blevet udbygget gennem årerne. 
Vi har også været uden for huset, har bl.a. besøgt Danish Crown i 
Horsens, været på rundvisning i Langenæs Bageriet, hørt alt om 
kaffesorter hos BKI kaffe og senest besøgt Aarhus Friplejehjem i 
Holme, et plejehjem under Danske Diakonhjem.    

Vi var inviteret til middag, hvor vi spiste en lækker 3retters menu. 
Køkkenlederen og forstanderen deltog sammen med os, og de 
fortalte med stolthed i stemmen om "deres plejehjem". Prisen for et 
ophold der, var den samme pris, som der hersker på kommunens 
plejehjem i Århus. Vi blev vist rundt i de smukke og anderledes 
bygninger, hvor der var en behagelig atmosfære. Vi fik endog at 
vide, at plejehjemmet gav overskud !!!!!!! 
En delegation fra Kina havde været på besøg, og det har resulteret 
i, at Danske Diakonhjem i samarbejde med kineserne har opført et 
kæmpe plejehjem i Kina. Det var en stor opgave, idet den kinesiske 
kultur i forhold til ældreomsorg er ganske anderledes end vores. 
Dansk personale har været med derude i opstarten. Det er blevet 
så stor en succes, at man planlægger at bygge endnu et stort 
plejehjem og drive det efter danske principper.  
Vi har også igennem årene inviteret beboerne i ældreboligerne til 
aftensmad og friskbagt kage. Et arrangement, hvor hyggen er i 
højsæde. 

Vi er pt 12 personer, der fortsætter og værdsætter vores madklub. 
Vi er glade for, at vi stadig kan få lov at benytte køkkenets faciliteter 
- tak for det. 

Vi holder nu sommerferie, og er frisk igen til september. 

Ruth P. Iversen. tovholder.    

Kolt Genbrug holder åbent 

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12.00 – 17.00 

Alle er velkommen til at kikke ind.   
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Områ 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
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Områ 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. 
 

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. 

  

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Har du lyst til at danse med beboerne og hygge over 

eftermiddagskaffen? Vil du derudover evt. også hjælpe med 

at dække et hyggeligt bord og rydde op bagefter? Så er det 

nok DIG, vi leder efter! 

Vi påtænker opstart i september og ønsker at danse                     

én TIRSDAG eftermiddag om måneden.                                     

Tidspunkt: 14-16.30 (inkl. borddækning og oprydning)

Oplevelsesmedarbejder Malene Melbye  

memal@aarhus.dk el på tlf.: 41 85 95 65  

 

 

mailto:memal@aarhus.dk
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ÅRRÅNGEMENTSOVERSIGT: 

 
Dato Tekst Arr. Kl.  

14.  August Banko TÅ 13.30-15.30 

21. august ”Humor” Anne Marie TÅ 13.30-15.30 

25. august Markedsdag CR 10.00-14.00 

28. august Spillemand Ole Jensen TÅ 13.30-15.30 

4. september Banko TÅ 13.30-15.30 

6. september Gudstjeneste  13.45-15.00 

11. september H.C. Vartenberg TÅ 13.30-15.30 

18. september Tøj Lars TÅ 10.00-14.00 

20. september Fællesspisning Dagcenter  17.00-19.00 

25. september Nils A. Espersen TÅ 13.30-15.30 

29. september Lions fest CR 12.30-17.00 

2. oktober Banko TÅ 13.30-15.30 

3-4-5. oktober Daghøjskole  10.00-16.00 

9. oktober Vaccination  10.00-12.00 

9. oktober Aarhus Harmonikaklub TÅ 13.30-15.30 

11. oktober Gudstjeneste  13.45-15.00 

16. oktober Løvfaldstur TÅ 10.00-16.00 

23. oktober Dorthe Laustens TÅ 13.30-15.30 

25. oktober Fællesspisning Dagcenter  17.00-19.00 

30. oktober Kommer senere TÅ 13.30-15.30 

1. november Gudstjeneste  13.45-15.00 

3. november Damefrokost  12.30 

6. november Banko TÅ 13.30-15.30 

9. november Ølsmagning CR 18.30-21.30 

13. november Sangkoret Good Oldies TÅ 13.30-15.30 

20.november Banko KV 13.30-15.30 

22. november Fællesspisning Dagcenter  17.00-19.00 

27. november Cafeens julefrokost TÅ 12.30 

29. november Julefrokost for beboerne  KV 12.30 

4. december Julebanko TÅ 13.30-15.30 

8. december Julemarked KK 10.00-14.00 

16. december Juletræsfest CR 14.00-16.30 
 
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 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. 21 17 14 15 
Frivilligkonsulent 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, Karen B. Radmer tlf.  86 28 71 66 
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 
Koltgårdens Lokalcenterråd: 
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: 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 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk

