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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. januar 2019 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 1 – 7. årg. udkommer i februar 2019 

 

 
NB  

”Koltnyt” kan læses på : 

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

 

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 om torsdagen 
sammen med andre borgere, der er tilknyttet 
lokalcentret 
Klippekort kan købes i cafeen.  

 

 

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården 

Hvor tiden dog flyver afsted, nu er der igen snart gået et år og 
Centerrådet skal igen have valg og på årsmødet fortælle, hvad 
der er sket i årets løb.  
 
Det er ikke småting der bliver arrangeret, så kom og hør vores 
beretning. Vi vil gerne have nye borgere med i vores Centerråd, 
nye øjne kan komme med nye input.  
 
I øjeblikker sidder vi 6 personer i Centerrådet og 7 personer i 
tirsdagsåben. Men vi bliver jo ikke yngre, så derfor vil vi gerne 
have friske kræfter på banen. 
 
I år stiller jeg ikke op til Centerrådet, Efter 16 år trænger jeg til en 
pause, men jeg ved også, at jeg vil komme til at savne arbejdet 
og omgangen med alle de skønne mennesker, der er på 
Koltgården, Men jeg har tænkt mig at fortsætte som frivillig, så 
jeg slipper det ikke helt. Det er af personlige årsager jeg stopper, 
er ved at sælge hus og flytte, så der er meget at se til lige nu.  
Jeg fortsætter dog som redaktør af Koltnyt. 
 
Med de nye tiltag der er kommer fra Sundhed og Omsorg på 
Rådhuset, er der jo åbnet op for, at alle borgere fra 18 år og 
opefter kan være en del af centerrådet, og det er ikke længere 
forbeholdt den ældre generation, så alle kan være med. Det 
giver også en større mangfoldighed, at der er en spredning i 
aldersklasserne. 
Har I brug for at høre lidt mere om, hvad det betyder at være i 
Centerrådet, slår I bare på tråden, så kan vi mødes og I kan høre 
mere om dette givtige arbejde. Man giver meget, men får endnu 
mere igen. Det bliver virkelig værdsat, det vi gør. 
  
Så kom frit frem, vi har brug for jer.  
 
På Centerrådets vegne 
Kirsten Hedegaard, formand  
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INVITATION TIL ÅRSMØDE 

Mødet finder sted på Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, 
Kolt, 8361 Hasselager 

Torsdag den 6. december kl. 17.00 – 19.00 
 

Ung, gammel, kvinde, mand – alle borgere i Kolt-Hasselager er 
velkomne! 

Kom og hør hvad der allerede nu sker på Koltgården og vær med til at 
sætte dit præg på, hvad der skal ske i fremtiden. Ved at komme med 
forslag og gode ideer, er du med til at skabe mulighed for flere lokale 
fællesskaber og dermed gøre Kolt-Hasselager til et endnu bedre sted 
at bo. 
Centerrådet på Koltgården er et formelt valgt organ, bestående af 
engagerede mennesker fra lokalområdet. Centerrådet varetager 
borgernes interesser på lokalcentret og samarbejder med foreninger, 
organisationer og andre i lokalområdet samt med Aarhus kommune, 
Område Syd.  
På mødet vælges medlemmer til centerrådet – medlemmer som det 
kommende år skal være med til at føre aftenens forslag ud i livet. 
Efter mødet spiser vi sammen. Maden er gratis. Drikkevarer vil kunne 
købes i cafeen.  Vi glæder os til at se dig.  
Spørgsmål kan rettes til centerrådsformand Kirsten Hedegaard,  
tlf: 2440 9352  
   Venlig hilsen 
Centerrådet på Koltgården og repræsentanter for Aarhus Kommune, Område Syd 

Tilmeldin g ikke nødvendig 
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Kunst og kultur  

I november udstiller Freddy Kjeldahl sine meget farverige billeder. 
Freddy Kjeldahl er selvlært og har cykling som sin anden store 
hobby. 

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

Kunst og kultur ønsker alle en rigtig glædelig jul. 

Med venlig hilsen Susanne Eske 

  

 

Julemarked den 8. december 2018 

Kl. 10.00-14.00 
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Koltgå rdens Venner: 

Koltgårdens Venners Julebanko 

Selv om man ikke lige tænker mest på jul endnu, 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! 

Rita Laursen er ny formand for Koltgårdens Venner  
mobil: 51 50 63 02 og mail: rita.laursen@gmail.com 

 
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 😊 

Mange hilsner og på forhåbentligt snarligt gensyn  

Sandra i caféen 😃 tlf. 2117 1415 e-mail: sanhe@aarhus.dk 

 

Bering Vålgmenighed  

 Måned Klokken Aktivitet  Medvirkende  
04.11 10.00 Højmesse  Margrethe Barfoed 
04.11 18.30 Spis sammen  Køkkenholdet/teaterafdelingen 
18,11 10.00 Højmesse  Margrethe Barfoed 
22.11 19.30 Syng sammen  Filt/Marianne 
02.12 10.00 Højmesse  Margrethe Barfoed 
16.12 14.00 Børnegudstjeneste Margrethe Barfoed 
24.12 15.00 Juleaften  Margrethe Barfoed 
25.12 10.00 Højmesse (jul) Margrethe Barfoed 
06,01 15.00 Nytårsgudstjeneste Margrethe Barfoed 
06.01 16.00 Nytårskur  Valgmenigheden 
20.01 10.00 Højmesse m kirkekaffe Margrethe Barfoed 
  

mailto:rita.laursen@gmail.com
mailto:sanhe@aarhus.dk


Side 7 
Koltnyt nr. 4 - 2018 
 

Nyt frå Fællesrå det Kolt-Håsselåger 

Efter sommerferien har bestyrelsen haft temmelig travlt. Vi har 

deltage i forskellige møder, bl.a. et tryghedsnetværksmøde, møde 

med Teknik og Miljø samt møder og indsigelse angående 

budgetbesparelser for skolerne. 

  

Ligeledes har vi deltaget i en del møder vedrørende Bering-Beder 

Landevejen. Det seneste møde er netop afholdt den 24. oktober i 

Grønløkke-hallen i Tranbjerg.  

De 5 fællesråd i Syd byen indkaldte til et borgermøde, hvor Aarhus 

kommune deltog med planer og forklaring for projektets 

gennemførelse. Det drejede sig især om anlæg af cykel- og 

gangstier langs vejen, støj samt jordfordeling til de berørte 

lodsejere. Der deltog ca. 250 interesserede i mødet og der var en 

stor spørgelyst. Kommunen lovede frem over en god dialog og 

kommunikation. 

 

Her i Kolt-Hasselager har bestyrelsen netop indkaldt til et info-møde 

på Lokalcenter Koltgården. Det afholdes den 30. oktober, kl. 19.00 

og emnet drejer sig om ”Lokalområdebeskrivelse”.   

Kommunen deltager med et oplæg om planer og tanker for 

udviklingen i vores område. Herefter bliver der debat og der 

nedsættes en arbejdsgruppe for det videre forløb. Bestyrelsen 

håber på et godt fremmøde og ser frem til at modtage nogle gode 

og spændende input.  

Efterfølgende vil man på vores hjemmeside følge det videre 

arbejde.  

Kirsten V. Nielsen 
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Tirsdågså ben frå kl. 13.30 – 15.30 

NOVEMBER 
 
6.11.2018 Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Billetsalg til julefrokost 
 
13.11.2018 Sangkoret GOOD OLDIES 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,00 
 Billetsalg til julefrokost 
 
20.11.2018 Koltgårdens Venner holder BANKO 
 Billetsalg til julefrokost 
 Billetsalg til Juletræsfest 
 
27.11.2018 Fra kl. 12.30 
 Cafeens Julefrokost,  
 Kr. 120,00 - opslag følger 
 Billet salg 6/11 og 20/11 
 
DECEMBER 
4.12.2018 JULEBANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Billetsalg til Juletræsfest 
 Billetsalg til Nytårskur 
  
6.12.2018 FRA KL. 17.00 – TIL KL. 19.00 

ÅRSMØDE/ VÆLGERMØDE 
Kom og hør hvad vi laver i Centerrådet, byd gerne 
ind med forslag 
Stil op til rådet og gør også din stemme gældende 

   
CENTERRÅDET ER VÆRT VED ET LETTERE 
TRAKTEMENT 

 Der kan købes drikkevarer i cafeen. 
Se side 4 

 
16.12.2018 JULETRÆSFEST fra kl. 14.00-16.30 
 Se side 10 
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Tirsdågså ben frå kl. 13.30 – 15.30 

JANUAR 2019 
08.01.2019 BANKO  Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 Billetsalg til Nytårskur 
 
15.01.2019 NYTÅRSKUR kl. 13.00-15.30 

KUNSTNER ??? (En dejlig overraskelse) 
 Pris for champagne, chips – kaffe med brød kr. 75,- 
 Billetter sælges den 4/12 samt den 8/1 
 (Opslag følger) 
 
22.01.2019 CHRISTIAN FOGED 

 Fastelavn og det spirende forår 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 
29.01.2019 HOLME SPILLEMÆNDENE 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 
FEBRUAR 
05.02.2019 BANKO  Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 Billetsalg til Suppeaften 
 
12.02.2019 KIM OG CAMINOEN 
 Musik – billeder og fortællinger om Caminoen 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 Billetsalg til Suppeaften 
 
19.02.2019 SUPPEAFTEN KL. 17.30 
 2 lækre supper med hjemmebagt brød 
 Kaffe og lidt sødt 
 Pris voksne kr. 65,-  Børn til og med 12 år kr. 30.- 
 Billetsalg 5/2 og 12/2 
 
26.02.2019 POUL SMEDEGAARD ANDERSEN 

Hør om de kvindelige frihedskæmpere. Monica 
Wichfeld. Irsk født adelsdame og hendes indsats i 
den danske Frihedskamp under 2. verdenskrig 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
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Tirsdågså ben frå kl. 13.30 – 15.30 

MARTS 
 
05.03.2019 BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 
12.03.2019 KELDS KULINARISKE KAPEL 
 Pris for kaffe m/brød kr. 40,- 
 
19.03.2019 Koltgårdens Venner – BANKO 
 
26.03.2019 KARSTEN HOLM 

Fortæller historien om Kim Larsen og hans dejlige 
sange 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,- 
 

Kunnerupvej 196, Kolt, Hasselager 

Alle, store som små i Hasselager-Kolt området, indbydes til en 
gammeldags traditionel juletræsfest søndag den 16. 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   
Pris kr. 20,00 for børn 0-10 år og de får en godtepose med hjem. 
Tilmelding og køb af billetter 20/11 og 4/12 på Koltgården  
eller tlf/mail. Betaling på mobil Pay. efter først til mølle princip. 
Centerrådet Kirsten Hedegaard, tlf. 2440 9352 
e-mail kirstenhedegaard@post.tele.dk 
Juletræsfesten er støttet af Lions, Fællesrådet, Borgerforeningen og 

Super-Brugsen,  

 

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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LØVFALDSTUR til Måriåger 2018 

Med afgang fra lokalcentret kl. 13 tirsdag den 16. oktober, drog 48 
friske mennesker på tur ud i det blå, for at nyde det sidste af 
sommeren og begyndelsen af efteråret på dette års løvfaldstur. 

Chaufføren vidste ikke ved ankomsten, hvor vi skulle hen, men han 
var mere end villig til at fortælle om de ting, han havde kendskab til 
og valgte at køre gennem de smukkeste landskaber. Vi kørte fra 
Kolt og passerede på Ringvejen den igangværende ombygning af 
Gellerup, og det er et kæmpe projekt, som det bliver spændende at 
se færdiggjort. Herfra mod Skejby Sygehus som næsten er en by i 
byen. Så stort at patienter og personale bliver kørt rundt til 
afdelingerne på små motoriserede køretøjer. 

Med køerne på marken foran bygningerne kunne vi betragte Arlas 
store forskningscenter. Turen fortsatte gennem Lisbjerg, hvor vores 
nye letbane på nuværende tidspunkt har endestation. Vi fortsatte 
mod Randers og kom til broen mod Randers Centrum. Broen er 
Jyllands mest befærdede bro og danner grænsen mellem 
Gudenåens ophør og Randers fjords begyndelse. Vi fik et lille kik på 
Værket, som nu danner ramme om mange musikalske og kulturelle 
oplevelser for borgerne. Turen fortsatte gennem Hvidsten, som de 
fleste kender fra Hvidstensgruppen. Så kom vi til Mariager, hvor vi 
skulle indtage vores eftermiddagskaffe. Og sikke et bord. Boller 
med smør, lun kringle, lækker lagkage og endelig småkager. 

Hele turen nordpå var fantastisk med strålende sol, som gjorde, at 
alle farver på træer og buske trådte tydeligt frem, og turen var 
utrolig smuk. Desværre ændrede vejret sig, da vi skulle hjemad. Det 
blev tåget og der kom mange skyer så vi fik ikke set ret meget mere 
af det farverige landskab. 

En helt igennem dejlig dag, hvor alle hyggede sig.   

Tak til Tirsdagsåbent for endnu en dejlig tur.  

Mariann Dalgas   
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Frå LOKAL årkivets gemmer 

Ormslev by ligger højt med vid udsigt over Aarhus dalen. Øst for 
Ormslev præstegård har ligget en herregård, kaldes Buggesgaard. 
Der boede ridderen af Ormsløff, Jens Bugge. Fra Ormslev Kirke 
skulle der efter sagnet gå en underjordisk løngang til Buggesgaard. 
Ved den nu begyndte restaurering af Ormslev kirke vil det vel vise 
sig, om det er rigtig med løngangen. 

Den østligste gård i byen hedder Bernstorn, fordi der yderst i 
marken mod øst lå en skov med megen torn i, og jorden deromkring 
hed Bernsjorden. Jorden hørte til Ormslev bymark, men fra 
Stadsgaards blev der gjort mange forsøg på at tilegne sig den. 

Bernstorn var tvillingegård med Hesselballegaard, således at 
Bernstorns nordligste hus og Hesselballegaards sydligste hus var et 
hus og fælles for dem begge. Det tidligere smed Jens Lauersens 
hus var stuehus for Hesselballegaard. Berntorns udhuse brændte i 
1896. Den daværende ejer Anton Povlsen var født på gården, og 
havde fået den efter faderen Poul Sørensen. 

Hesselballegård blev købt fra Constantinsborg i 1797 af Peder Jul. 
Rasmus Kristensen fik gården i 1812. Derefter fik Jens Sørensen 
fra Hasselager gården ved giftermål. Han gik under navnet 
Hasselager. Han var gift to gange. Første gang medMette 
Rasmusdatter, anden gang med søsteren Maren. 

Søren Jensen Jul fik gården i 1870 og samme år blev den flyttet ud 
på marken. Jens Jul fik Hesselballegaard i 1915. Øst for gården 
hed markerne Lomballekær,Herballegyde, Katballekær og 
Hesselballekær. 

Hesselballegård brændte i 1920. Branden opstod ved, at en pige 
bar aske med gløder i. 

Den anden gård fra øst hedder Fruensminde. Navnet ved jeg ikke 
hvor stammer fra, men det store bakkedrag nord for byen hed 
Fruens Bakker, og da der var en hellig kilde lidt nordvest for gården, 
der hed Fruenskilde, må der vel være en forbindelse her. 

Jens Juls bedstefar måtte en nat i 1848 ud af sengen for at vise 
tyskerne vej til Constantinsborg, og da det hastede, fik han ikke lov 
til at få tøj på, men måtte i de bare underbukser vise dem vej.  



Side 13 
Koltnyt nr. 4 - 2018 
 

Frå LOKAL årkivets gemmer 

Ormslev Præstegård ligger lige syd for kirken og kirkegården. Før 
1863 var dens jordtilliggende 127 tdr. land En stor firlænget 
stråtækt gård. Efter et gammelt sagn skulle der efter sigende have 
ligget et menneskekranie i en krog, og hvis det blev flyttet blev der 
stor uro deroppe, så præsten skulle nok få det på plads igen.  I 
1863 blev Nødskov, der ligger langt fra Ormslev, Øst for Dall, lige 
op af Lemming skel, skilt fra præstegården idet P.J. Teilmanns søn, 
Samsø Teilmann købte de 47 tdr. land. Betalingen blev erlagt til 
bispekontoret, dels i kontanter og dels i en årlig afgift af et vist antal 
tdr. byg efter kapitals takst. Bispekontoret administrerede 
købesummen, som stadig skulle komme præsteembedet til gode.  

Hanna Thinsen 

De følgende kronikker som Gunnar Fogh har skrevet i 1958 – 1960 
vil omhandle følgende: Præsten gav en snaps og stoppede piben, 
de lagde krykkerne ved Ormslevs hellige kilde, 18 beboere i 
Stautrup advarede mod at indføre fri forfatning og Simon Peter i 
Enslev strøg fiolen for os. 
Kronikkerne kan læses i de næste udgivelser af Kolt nyt.   
 

Arkivets Dag d 10. november fra 13.00-17.00 På 
Bavnehøjskolen Hasselager 
 
Der er foredrag kl. 13.30 med Byrådsmedlem Marc Perera 
Christensen, der vil fortælle om livet i Stavtrup. 

Der vil være fotoudstilling om Stavtrup, og desuden vil vi finde 
spændende arkivalier frem fra vores arkiv. Der serveres kaffe og 
kage. Alle er velkommen.  

 

 

 

  

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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Kolt Kirke 

 
 
 
Lørdag 03.11 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste JTJ 
Søndag 04.11 kl. 16.00 Allehelgens JTJ  
Lørdag 10.11 kl. 18.00 Mortensaften GA 
Torsdag 15.11 kl. 20.00 Mindfulness GA 
Søndag  18.11 kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Søndag 25.11 kl. 10.30 Sidste søndag i kirkeåret GA 
Søndag 02.12 kl. 10.30 1. s. i advent JTJ 
Søndag 09.12 kl. 16.00 2. s. i advent GA 
Torsdag 13.12 kl. 17.00 Lucia gudstjeneste JTJ 
Søndag 16.12 kl. 10.30 3. s. i advent JTJ 
Søndag 23.12 kl. 10.30 4. s. i advent GA 
Mandag 24.12 kl. 11.00 og 12.30    Juleaften Børnegudst. JTJ 
           Kl. 14.00 og 15.30  Juleaften GA 
Tirsdag  25.12 kl: 10.40 Juledag JTJ 
Mandag  31.12 kl. 15.30 Nytårsaften GA 
Søndag 06.01 kl. 17.00 Hellig 3 konger  GA 
Søndag  13.01 kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ  
Søndag  20.01 kl. 10.30 Gudstjeneste GA 
Søndag  24.01 kl. 10.30 Gudstjeneste JTJ 
Lørdag 02.02 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste GA 
Søndag  03.02 kl. 16.090 Kyndelmisse GA  
 
JTJ= Jakob Thorup Jensen, GA= Gitte Adelgaard 
 

Arrangementer i Kolt Kirke  
Torsdag 22.11 kl. 19.00 Foredrag om misbrug v/Glenn Kühlmejer. 
Søndag 02.12 kl. 12.00 Julefrokost og flygel 
Tirsdag 18.12 kl. 19.30 Julekoncert 
Søndag 06.01 kl. 18.00 Suppe i Sognegården 
Mandag 04.02 kl.19.00 Foredrag med Ann-Maj Lorenzen, 
Dåbskludens ophavsmand.   
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Kolt Kirke 

 

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. 
 
Julegudstjeneste på Koltgården  
Torsdag, den 13.december kl. 13.45 afholdes der julegudstjeneste 
med Luciaoptog. Det plejer at være meget højtideligt, så jeg kan 
kun opfordre så mange som muligt til at deltage. Efter tjenesten vil 
der blive serveret æbleskiver, gløgg, kaffe med hjemmebagte 
småkager. Alt er gratis. 
På gensyn Ruth Iversen.  
 

 

 

 Vi ønsker alle vore læsere en glædelig jul og et godt nytår 

  

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 13. december kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 3. januar kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 7. februar 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 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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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 16 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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Mårkedsdågen 

Vi havde en forrygende markedsdag i august måned, Vejret var 

med os og det væltede ind med mennesker.  

Især var der mange børnefamilier 

der kom på besøg og prøvede 

hoppeborgen og ikke mindst fik en 

ridetur på den lille pony. Den måtte 

dog give op efter 2 timer, blev hurtigt 

træt. 

Tombolaen blev totalt udsolgt og alle boderne meldte om et 

rigtig godt salg.  

Så vi kan kun være tilfredse med dagens forløb. 

Det resulterede også i et pænt overskud, som vil blive doneret 

til vore borgere i Ældreboligerne på Koltgården.  

Der vil blive udleveret et skema til 

hver beboer, som så kan melde 

tilbage, hvilke ønsker de har til nye 

oplevelser, så ser vi om vi kan 

opfylde dem.  

En stor tak til alle de frivillige 

hjælpere der var med til at gøre dagen festlig, uden jer kunne 

det ikke lade sig gøre at gennemføre så stort et arrangement. 

TAK.  
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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

3. november Damefrokost  12.30 

6. november Mortens Banko TÅ 13.30-15.30 

9. november Ølsmagning CR 18.30-21.30 

10. november Arkivets dag Bavnehøj sk.   13.00-17.00 

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 

6.december Centerrådets Årsmøde/valg CR 17.00-19.00 

8. december Julemarked KK 10.00-14.00 

13. december Gudstjeneste Lucia  13.45-15.00 

16. december Juletræsfest CR 14.00-16.30 

2019    

3. januar Gudstjeneste  13.45-15.00 

8. januar Banko TÅ 13.30-15.30 

15. Januar Nytårskur TÅ 13.30-15.30 

22. januar Chr., Foged TÅ 13.30-15.30 

29. januar Holme spillemænd TÅ 13.30-15.30 

5. februar Banko TÅ 13.30-15.30 

7.februar Gudstjeneste  13.45-15.00 

12. februar Kim og Caminoen TÅ 13.30-15.30 

19. februar Suppeaften TÅ  

26. februar Poul Smedegaard 
Andersen 

TÅ 13.30-15.30 

5. marts Banko TÅ 13.30-15.30 

7.marts Gudstjeneste  13.45-15.00 

12. marts Kelds Kulinariske Kapel TÅ 13.30-15.30 

19. marts  Banko KV 13.30-15.30 

26.marts Karsten Holm TÅ 13.30-15.30 

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

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet   



Side 20 
Koltnyt nr. 4 - 2018 
 

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 16 00 
Sundhedsklinikken 8.00-9.00 tlf. 87 13 16 00 
Hjemmeplejen tlf. 87 13 30 36 
Forstander Plejehjemmet Helle Z. Jensen tlf. 41 87 24 94 
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, Rita Laursen tlf. 51 50 63 02 
Kunst og Kultur, Ruth Iversen, Koltgården tlf. 28 74 25 47 
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 (Tirsdagsåben) tlf.  26 22 14 27  
Kirsten V. Nielsen, tlf. 42 38 71 04  
Anders Kjær Jensen (Tirsdagsåben) tlf. 86 28 32 92 
Lea Mains (Tirsdagsåben) tlf. 22 13 50 28 
Mariann Dalgas (Tirsdagsåben) 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

