,Nr.

2

7. årgang

Maj- juni- juli 2019

Side 1
Koltnyt nr. 2- 2019

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 2019 sendes på
mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk
eller afleveres i Caféen på Koltgården.
Koltnyt nr. 3 – 7. årg. udkommer i august 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.
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården
SIDEN SIDST…..
Det er tid til at få brugt noget af overskuddet fra MARKEDSDAGEN
og efter beboerne i ældreboligernes egne ønsker skal det omsættes
i middage i Caféen.
Den første middag, med 18 deltagere, fandt sted den 8. februar kl.
12.30 og bestod af forloren hare, dessert, kaffe, småkager og lidt
sødt. Vi sluttede af med et helt specielt bankospil, hvor næsten alle
fik gevinst
Den næste middag, også med 18 deltagere, løb af stablen den 14.
marts. Her blev der serveret kalvefrikassé, citronfromage, kaffe og
småkager. Dernæst blev der gætte sange som vi sang
Til begge middage blev der serveret rødvin og hvidvin efter behag
Den 12. februar var der foredrag af Kim Saggild om hans tur på
Caminoen m.m
Jeg kan ikke fortælle noget om den dag da jeg ikke selv var der
Der har været suppeaften med ca. 50 personer til gullaschsuppe og
aspargessuppe med hjemmebagt brød, kaffe og småkager. Som
sædvanlig dejlig mad fra Sandra´s køkken En aften hvor der er
meget social samvær på tværs
Vi har haft besøg af Poul Smedegård Andersen og der var god
tilslutning til hans foredrag og lysbilleder om Monica Wichfeld og
hendes indsats i den danske frihedskamp
Kelds Kulinariske Kapel ca. 15 musikere som underholdt med violin,
guitarer og harmonika og jo selvfølgelig kaffe og kage
Karsten Holm stod for underholdningen den 26. marts. Han sang
og fortalte meget om Kim Larsens liv og musik. Efter kaffen fik vi et
causeri af andre musikalske kunstnere. Alt i alt en dejlig
eftermiddag
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården
Men for at tirsdagsåben kan stille op med alle disse kunstnere, må
vi ikke glemme vore bankospil, for det er disse bankodage der
betaler kunstnerne.
Markedsdagen, som vi plejer at afholde en gang i løbet af
sommeren, kræver mange frivillige hænder og disse hænder
skal vi have fat i.
For vi ( Centerråd og Tirsdagsåben )har kun 2 hænder hver og
der er kun 24 timer i døgnet.
Vi skal bruge alle dem vi kan skaffe, helst ca. 20 personer til
mange forskellige opgaver og jo flere vi er jo mindre bliver
presset på den enkelte
SÅ KOM UD AF BUSKEN OG VÆR MED TIL AT SKABE DET
OVERSKUD DER KAN GIVE GLÆDE TIL VORE BORGERE PÅ
KOLTGÅRDEN
Inger Lise Casper
Formand for Centerrådet

Markedsdagen lørdag 7. september 2019
Der er et planlægnings møde onsdag den 15. maj kl. 9.00 på
Koltgården, hvor de der har lyst til at være med til at arrangere,
bedes møde op. Er der ikke
tilslutning nok, vil markedsdagen
ikke blive gennemført i år.
Hilsen Kirsten Hedegaard

Side 4
Koltnyt nr. 2- 2019

Præsentation af ny Viceomradechef i
Omrade Syd
Jeg, Anne Juul Sørensen, er tiltrådt som Viceområdechef i
Område Syd den 1. Januar 2019.
Jeg har 25 års ledelseserfaring fra kommunal regi, hvoraf 19
år har været som chef inden for velfærds-områderne
Sundhed og Ældre. Jeg har desuden undervist på Viborg
Sygeplejeskole i tre år. Min basisuddannelse er
sygeplejerske, og jeg har løbende opkvalificeret mig og
senest gennemført en master i offentlig ledelse.
Jeg kom til MSO, Aarhus kommune i 2017, først som ledelseskonsulent og
det sidste 1 1/2 år har jeg været viceområde-chef i Område Viby Højbjerg.
Forud herfor har jeg bla. været Områdechef i Vejle i 7 år og Ældrechef i
Odder kommune i 10 år.
Det var i Vejle kommune jeg først stiftede bekendtskab med EDEN-filosofien i
2004, hvor jeg var så heldigt at deltage i et 3 dags kursus med grundlægger
Bill Thomas og deltog i en studietur til USA. Derfor er derfor også med stor
glæde, at EDEN er den bærende kultur på plejehjem i Område Syd. Det vil
jeg glæde mig til at blive en del af!
I Odder kommune var jeg nærmeste kontaktled til kommunens Aktivitetshus
for ældre, og havde et fantastisk godt samarbejde med de mange frivillige
her.
Min ledelsesstil er dialogorienteret, involverende, åben og ligetil. Jeg har et
positivt livssyn og tror på, at vi ”sammen når længst”.
Områdechef Morten Ilsøe og jeg har en række fælles ansvarsområder, men
også delt nogle områder imellem os, hvor de nedenstående kan have
interesse for jer. Morten Ilsøe har den tætteste kontakt til råd på lokalcentre,
samt ansvar for bl.a. frivillighed, bygninger/lokaler og arealer, og jeg har det
social- og sundhedsfaglige ansvar, herunder forebyggelsesindsatsen.
Jeg ser frem til et givende og frugtbart samarbejde i hele Område Syd og kan
træffes på telefon: 2913 2644 eller på mail saj@aarhus.dk
Mange venlige hilsner
Anne Juul Sørensen
Viceområdechef, Område Syd.
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Kunst og kultur
Kunst og kultur afholder generalforsamling torsdag d. 2. maj kl.
19.00 på Koltgården. Husk at vi udlodder den indkøbte kunst
denne aften. Det bliver vores kirkesanger og organist som
underholder denne aften.
I maj udstiller Lene Daugaard malerier og tegninger.
Med venlig hilsen
Susanne Eske

Hvor heldig kan man være, jeg fik chance for at
komme på bustur for første gang med ”min bus ”.
Turen gik til Jelshøj hvor vi så en fantastisk udsigt, derefter til
Sydhavnen, hvor der er mange nye firmaer og store containere. Så
gik turen til Århus Ø med alle de store bygninger, den ene større
end den anden og et meget tæt byggeri. Utroligt at der bor så
mange dernede uden indkøbs muligheder. Men de kommer jo når
Generationernes hus bliver færdigt, hvor der både er plejehjem
børnehaver, boliger og supermarked. Kaffe og kage blev indtaget
på Ega Marina i flot solskinsvejr. En rigtig dejlig tur. Det er skønt at
der er frivillige chauffører og hjælpere der vil arrangere ture for de
borgere der ikke selv kan komme ud og se naturen og alt det der
sker i vores skønne by. En stor tak til jer.
Kirsten Hedegaard

Husk
Når I låner lokalerne på Koltgården, skal der være ryddet op og gulvet gjort
rent, når I forlader det. Der er en håndstøvsuger, kost og fejeblad i rummet
med stole og borde.
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Tirsdagsaben fra kl. 13.30 – 15.30
MAJ
07.05.2019

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

14.05.2019

Musikunderholdning m/
Bøgeskovhus Orkestret
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

21.05.2019

Film om John Mogensens liv m/
Bl.a. Rasmus Bjerg og m.fl.
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

28.05.2019

LØVSPRINGSTUR, kl. 10.00-17.00
Turen går til Gjerrild Kro, hvor vi spiser frokost.
Derefter ud i det blå
Pris kr. 150,00 – max 50 personer
Billetsalg 7/5 og 14/5 fra kl. 12.30

JUNI
04.06.2019

11.06.2019

JULI
02.07. 2019

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00
SÆSONAFSLUTNING med Århus
Promenadeorkester
Pris kr. 50,00 incl. 1 gl. vin, chips, kaffe og lagkage

SOMMERBANKO
Vi ønsker alle en rigtig god sommer og på gensyn

AUGUST
13.08.2019

Banko
Pris for kaffe kr. 20,00
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Fra LOKAL arkivets gemmer
Fortsættelsen af lokalhistorikeren Gunnar Foghs beretning om
blandt andet Ormslev præstegårds jorde.
Nu er den gamle præstegård borte og er erstattet af en moderne
præstebolig.
Ormslev præstekald var en af de største i Jylland. Der måtte jo
være en stor tiendeydelse af korn efter katitalstakst af den store
kommunes jord. I 1903 var jeg, som bestyrer for en
gårdsmandsenke, med til et tiendegilde i præstegården hos provst
Gudme. Efter tilsendt tiendeseddel, mødte vi i præstegården og i
provstens kontor betalte vi tiendeydelsen. Provsten sagde så: Vær
så god, at gå ind og få noget at leve af. Vi gik ind i den næste stue,
og ved de veldækkede borde forsynede vi os så med mad, og en
snaps fik vi vel også. Derfra kom vi ind i en anden stue, hvor vi fik
kaffe og piben stoppet med Wolleknaster eller Schmalfelds
Melange. Det var forskelligt hvor meget hver tiendeyder skulle
betale, lig fra 13 øre til flere hundrede kroner.
På præstegårdsmarken lå en stor kæmpehøj kaldet præstehøjen,
den er nu sløjfet.
På Svaneborgs mark nær Edslev skel ligger Karens Høj. Det er en
stor fredet høj, der ligger højt med en vid udsigt, hvorfra man kan se
følgende kirker: Ormslev, Kolt, Bering, Astrup, Blegind, Hørning,
Adslev, Storring, Skivholme, Framlev, Harlev og Aarslev.
Navnet Karenshøj, har den efter en gammel fortælling om en pige
fra Edslev, der fødte i dølgsmål og derfor blev halshugget på denne
høj og derefter begravet i et trebundet skel ikke langt fra højen ved
Svanlev Mose, hvor Aabo og Ormslev by skel mødtes med Edslev
by skel. Så var man sikker på, at hun ikke gik igen.
Ikke langt fra Karens Høj, men også på Olaf Foghs mark, lå en
anden kæmpehøj. Den er nu sløjfet.
Lærer J. Kr. Bertelsen i Ormslev oprettede i firserne (1880`erne) en
højskole, men da den kun var beregnet på hjemmeboende elever,
var dens levetid ret kort. Højskolen havde til huse, der hvor slagter
Poulsen nu bor. Tæt nord derfor er en meget stor grusgrav, hvor
der er grus af en særlig art, der er meget efterspurgt.
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Fra LOKAL arkivets gemmer
Ormslev Skole lå midt i byen. Den er flere gange blevet ombygget
og udvidet, men efter der er blevet bygget centralskole i
Hasselager, benyttes den ikke mere til skole. Før 1880, da der var
læbælter omkring købstæderne, måtte der ikke være
købmandsforretninger inden for den afstand. Der blev derfor
oprettet en brugsforening med Rasmus Madsen som uddeler. Den
ophørte dog efter et kort åremål. Der blev nu oprettet et bageri i
ejendommen, og skomager N. r. Nielsen flyttede også ind. Huset
brændte i 1898 og gav betydelige tab for brandlidte.
Omkring ved samme tid brændte fattighuset, der lå lige over kroen.
Da branden opstod, var der en meget tæt tåge over byen, så
beboerne kunne nok lugte der var brand, men kunne ikke finde hvor
det brændte. I huset boede Stine i fattighuset, slagter An, der gik
rundt og solgte hvedebrød og Stabejser Metmari. Hun var særlig
glad for, at det ikke var i hendes ende, det begyndte. Ved siden af
fattighuset havde Ferdinands hustru en høkerhandel, som hun
passede godt, mens hendes mand Ferdinand Bertelsen, der var
murer, var på arbejde.
Næste gang: Fortsættes med høkeren, kappellanerne, de lagde
krykkerne ved Ormslevs hellige kilde og meget andet.
Hanna Thinesen, Ormslev Kolt Lokalhistoriske Samling

Kolt Genbrug holder åbent
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 12.00 – 17.00
Alle er velkommen til at kikke ind.

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen
Torsdag den 2. maj
kl. 13.45 – 15.00
Torsdag den 6. juni
kl. 13.45 – 15.00
Juli og august ingen gudstjenester
Efter gudstjenesten er der kaffe.
Alle er velkommen
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Damemadholdet
besøgte sidste år Friplejehjemmet i Tranbjerg/Slet, der drives af
Danske Diakoner.
Fornylig var vi igen ude på besøg - denne gang Bøgeskovhus, der
drives af Forenede Care.
Besøget indledtes med en introduktion til, hvorledes hjemmet er
drevet i dag. Derefter fik vi en rundvisning i huset, var endda inde
og se en lejlighed. Vi spiste stjerneskud og blev underholdt af
Carsten Hjorth, der var "altmuligmand " på hjemmet med det formål
at sætte lidt kolorit på hverdagen for beboerne.
På vores rundgang så vi bl.a. en genbrugsbutik spækket med
alverdens ting, hvoraf noget var doneret fra butikker, vi så en klinik,
hvor man kunne få massage og ordnet sine fødder af en fodplejer
(alle, også os fra Kolt kunne frit benytte sig af tilbuddene- blot ring
og aftale tid ). Kunne det være inspiration til at oprette noget
lignende her på Koltgården ???
Det var for os alle en meget positiv oplevelse - set i lyset af tidligere
tiders negative omtale. Det skal lige nævnes, at deres frivillige
koordinator stod for besøget, og det gjorde hun rigtig godt, så det
skal hun ha` stor tak for.
Ruth Iversen.

Bering Valgmenighed maj- august 2019
05.05 kl. 10.00
Gudstjeneste MB - Kirkekaffe
11.05 kl. 10.00
Markedsdag
11.05 kl. 11.00
Musikandagt MB
26.05 kl. 10.00
Gudstjeneste KH
02.06 kl. 08.00
Menighedsudflugt til Christiansfeld
09 06 kl. 10.00
Pinse MB
23.06 kl. 10.00
Gudstjeneste
23.06 kl. 19.00
Sct Hans Båltaler Anette Rod
07.07 kl. 10.00
Gudstjeneste MB - Kirkekaffe
04.08 kl. 10.00
Gudstjeneste KH - Kirkekaffe
18.08 kl. 10.00
Gudstjeneste MB
MB Margrethe Barfoed, KH Kjeld Holm,
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Kolt Kirke

Lørdag
Søndag
Søndag
Fredag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag

04.05
05.05
12.05
17.05
17.05
19.05
26.05
30.05
02.06
09.06

kl. 12.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 07.30

Dåbsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Bededag
Bededag
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kr. Himmelfart
Gudstjeneste
Morgenvandring og
Gudstjeneste
Søndag
16.06
kl. 14.00
Dåbstræf
Søndag
23.06
kl. 19.30
Sct. Hans m/bål
Søndag
30.06
kl. 10.30
Gudstjeneste
Lørdag
06.07
kl. 12.00
Dåbsgudstjeneste
Søndag
14.07
kl. 10.30
Højmesse
Søndag
21.07
kl. 10.30
Højmesse
Søndag
28.07
kl. 10.30
Højmesse
JTJ= Jakob Thorup Jensen, GA= Gitte Adelgaard

GA
GA
GA
JTJ
JTJ
JTJ
GA
JTJ
JTJ
GA
JTJ
JTJ
GA
GA
GA
JTJGA

Arrangementer i Kolt Kirke
Søndag 26.05
Efter gudstjeneste – Frokost
Tirsdag 11.06
Sommerkoncert med ny kammerkor
Søndag 23.06
kl. 17.00 Sankt Hans Bål for børn/voksne
The Grandfætters underholder

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.
Læs mere om Kolt Kirke på www.koltkirke.dk
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Herrefrokost lørdag den 13-04-2019
kl 12.30 pa Koltgarden.
Det blev et brag af en herre frokost – 25 glade mænd mødte op og
satte sig til et veldækket bord, med meget mad og mange våde
varer, det blev en eftermiddag som de sent vil glemme. Og der var
ingen tvivl om at det skulle gentages, så der var straks nogle mænd
der meldte sig til at arrangere det næste gang. Rigtig
positivt.

Skønne
serveringsdamer

God stemning
og højt humør
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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.

51 71 54 28
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Omrade Syd
Frivilligkonsulent – endnu ingen ansat
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: Inger Lise Casper, mob.: 26 22 14 27
e-mail: inlijeca@gmail.com
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.
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ARRANGEMENTSOVERSIGT:
Dato Tekst
2. maj
2. maj
7. maj
10. maj
14. maj
21. maj
23. maj
28. Maj
4. juni
6. juni
11. juni
21. juni
2. juli
13. august

Gudstjeneste
Generalforsamling
Banko
Skæring
Bøgeskovhus orkester
Film om John Mogensen
Generalforsamling
Løvspringstur Gjerrild kro
Banko
Gudstjeneste
Sæsonafsl. Promenadeork.

Arr.
KK
TÅ
KV
TÅ
TÅ
KV
TÅ
TÅ
TÅ

Spisning for beboer i ælderboliger.

Sommerbanko
Banko

TÅ
TÅ

Kl.
13.45-15.00
19.0 13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
18.00 10.00-17.00
13.30-15.30
13.45-15.00
13.30-15.30
12.30
13.30-15.30

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

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet

Nyt
Så er vi snart i mål med indretning af vores skønne lokalcenter.
Møbler til foyen skulle gerne komme i uge 18 eller 19.
Vores lounge, håber vi bliver møbleret i slutningen af maj.
Vores rådmand Jette Skive finder hele tiden på noget nyt. Nu
skal det ikke længere hedde ”Lokalcentre” men ”Folkehuse”.
Måske vi kan kalde vores for ”Kolt Folkehus og aktivitetscenter”,
det får vi se, om vi får lov til.
Motiveringen for at ændre navn er, at så signalerer det ikke, at
det kun er for ældre, og så bliver der mange flere yngre, der vil
bruge lokalerne !!!!!!!!!!!!!!
Kirsten Hedegaard
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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
Hjemmeplejen
Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand
Cafeen Sandra Hinze
Frivilligkonsulent Hanne Lykkeskov
Pedel Bjarne
Lea Bonde – booking lokaler
Selvtrænerne, Hans Rasmussen
Koltgårdens Venner, Rita Laursen
Kunst og Kultur, Ruth Iversen, Koltgården
Fællesrådet, Karen B. Radmer
Hanna Thinesen, Ormslev, Kolt Lokalarkiv
Hasselager Borgerforening, Torben Meisner
Hasselager Kolt Vandværk, Allan Jensen
Sognepræst Gitte Adelgaard
Forstander Helle Z. Jensen

tlf.
tlf.
tlf.
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 16 00
87 13 16 00
87 13 30 36
51 18 06 29
21 17 14 15
51 64 89 77
51 57 60 69
41 87 35 36
40 76 95 59
51 50 63 02
28 74 25 47
86 28 71 66
41 66 27 04
86 28 11 55
86 28 31 32
86 28 00 27
41 87 24 94

Koltgårdens Centerråd og tirsdagsåben:
Inger Lise Casper
Kirsten V. Nielsen,
Anders Kjær Jensen
Lea Mains
Mariann Dalgas
Agnes Nielsen
Erla Hovvang
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26 22 14 27
42 38 71 04
86 28 32 92
22 13 50 28
51 73 98 99
24 80 83 49
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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