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Redaktionen: 

Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) 
Tlf. 2440 9352 
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 

Mariann Dalgas 
e-mail: mariann.dalgas@lite.dk 
 
 
Deadline for indlæg til næste nr. er 20. oktober 2019 sendes 

på mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 – 7. årg. udkommer i november 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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mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården 

Siden sidst …. 

 

Så er halvdelen af 2019 gået og vi står midt i sommeren og den har 
indtil nu været varm, 

Men inden vi kom hertil har vi haft mange glæder på Koltgården 

Vi har haft besøg af Sangpatruljen, en hyggelig eftermiddag med 
masser af sang og kaffe med en af Sandras dejlige kager 

Tøj Lars har været på besøg og jeg tror han som sædvane havde 
en god omsætning  

I år fejrede vi ikke Valborgaften, men om eftermiddagen havde vi 
besøg af Mor og Søn (jeg kan ikke huske hvad de hedder)der gav 
en fantastisk underholdning med violin og harmonika og den unge 
mand havde et væld af gamle slagere i hukommelsen og han 
gjorde en rigtig god figur.  

Nu er vi så nået til den dejlige maj måned og her havde vi besøg af 
BØGESKOVHUS ORKESTERET som også forstår at underholde. 

Vi har set en film om John Mogensen, som vakte stor begejstring 
hos nogle og mindre begejstring hos andre, men som altid fået 
kaffe og kage fra Sandras køkken 

I juni måned var der 
sæsonafslutning, som sædvanlig, 
med et veloplagt Promenade 
Orkester. Der blev serveret bobler, 
chips, kaffe og lagkage. En herlig 
måde at afslutte første halvår af 2019 
på.  

Vi har haft bankospil hver måned og 
de penge, vi der får i overskud, er 
dem vi bruger for at kunne købe 
underholdning til ” tirsdags åben” med kaffe og kage og fra disse 
overskud giver ”tirsdags åben” også tilskud til vore udflugter  
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården 

Løvspringsturen gik i år tværs over Djursland. Buschaufføren kørte 
ad de mindre veje og fortalte om de kendte og mindre kendte 
godser og herregårde. Første del af turen endte ved Gjerrild kro 
hvor vi fik en overdådig ” frokost” og på hjemturen drak vi kaffe i 
vejkanten. 

Beboerne på Koltgården var inviteret til middag for noget af 
overskuddet fra Markedsdagen 2018. 

Det var meget fornøjeligt, her får man talt med hinanden på en helt 
anden måde og Kirsten Hedegaard har lovet at pengene rækker til 
endnu en middag. 

Nu holder vi sommerferie indtil d. 13. august, der starter vi op med 
bankospil 

Håber vi ses igen.  

Hilsen Inger Lise Casper 

Formand for Centerrådet  

 

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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LØVSPRINGSTUR TIL GJERRILD KRO 

28. MAJ 2019 
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Mød den nye frivilligkonsulent 

 

Den 1. maj startede Camilla Steskow som ny 
Frivilligkonsulent i Område Syd under 
Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Hun 
tager over for Hanne Lykkeskov, der har søgt 
nye udfordringer. Camilla kommer fra en 
stilling som Frivilligkonsulent i Norddjurs 
Kommune og har selv mange års erfaring som 
formand, bestyrelsesmedlem og aktivitets-
frivillig med i rygsækken. Hun er uddannet 
cand.mag. i kommunikation med fokus på 
organisationsudvikling og har under sit studie 
været særligt optaget af, hvordan man skaber 
og understøtter et godt frivilligmiljø i foreninger 
og hvordan frivillige kommer ud over rampen 
med annoncering af arrangementer og 
rekruttering af nye frivillige. 

Camilla er efteruddannet i projektledelse, grafisk facilitering og ledelse af 
samskabelsesprocesser. Som Frivilligkonsulent vejleder hun bl.a. i hvordan 
man søger puljer til aktiviteter, starter en ny forening, motiverer flere frivillige 
til at være med og fjerner eventuelle sten på vejen, så det er sjovt at være 
frivillig. 

Lokalt i Kolt-Hasselager har hun fået en rigtig god start på samarbejdet med 
de søde frivillige i Centerrådet ved Lokalcenter Koltgården, hvor de blandt 
andet vil se nærmere på, hvordan der kan skabes flere fællesskaber for 
mænd. 

”Jeg glæder mig meget til at understøtte alle de gode frivillige kræfter i Kolt-
Hasselager, og jeg ser frem til at være med til udvikle nye indsatser, der hvor 
I lokalt ser nye muligheder. Det kan være alt fra små til store fællesskaber, 
aktiviteter eller ture, og alle er velkomne til at kontakte mig med henblik på 
samarbejde.” 

Camilla er vant til at arbejde sammen med civilsamfund, plejehjem, skoler, 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og hun opfordrer alle nysgerrige til at 
tage kontakt til hende for at høre mere om mulighederne og hvad hun kan 
hjælpe med. 

Camilla er 31 år og bor med sin kæreste Jacob og deres søn August i Viby J. 

Kontakt Frivilligkonsulent Camilla Steskow på caws@aarhus.dk eller 
4185 4171.  

 

 

mailto:caws@aarhus.dk
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Flyttevenner 
Sundhed og Omsorg har indgået en 
samarbejdsaftale med Ældresagen  
om hjælp til flytning. 
Ældre der skal flytte i Ældre- eller 
plejebolig og ikke har nogle pårørende, 
der kan hjælpe, kan få hjælp til flytning, ophængning af billeder 
og andet. 
Henvendelse kan ske til Ældresagens Flyttevenner på  
Tlf.  86 13 09 26  
 

Nyt fra Cafeen 

Jeg har her i marts måned endelig fået noget fast hjælp, og der er blevet 

ansat en fleksjobber. Esther er blevet ansat for 1 år, og er allerede godt i 

gang med at lære alle opgaver og klar til at tage fat, når der er travlt. Hun er 

blevet taget godt i mod i de første 3 måneder og vi håber selvfølgelig at det 

fortsætter.    

Udover Esther har køkkenet, i samarbejde med plejehjemmet fået en elev, 

Mathilde, som har været her i foråret og som kommer tilbage til efteråret. 

Mathilde er en meget dygtig elev, og er optaget på Aarhus Techs talentspor. 

Ligeledes skal hun repræsentere sit fag i Skills, som er DM for 

erhvervsuddannelser.  

Med denne ekstra hjælp i køkkenet vil vi fremadrettet kunne tilbyde lidt flere 

af vores hjemmelavet produkter til salg i caféen. Fx vil vi hver tirsdag kunne 

tilbyde vores hjemmelavet rugbrød til 20 kr. og hver torsdag hjemmelavet 

franskbrød til 15 kr.  

Og husk at vi stadig har vores udvalg i hjemmelavet frost mad til gode priser 

fra 20 til 30 kr.  

Der er også vores udsalgsfryser hvor mad og overskydende boller sælges 

billigt. Så kom forbi og kig.  

Hilsen Sandra  

Tlf. 21171415/ sanhe@aarhus.dk  

 

 

mailto:sanhe@aarhus.dk
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Koltga rdens Venner 

Kalender: 

22. oktober: Årets Pensionade 

Da der ikke er olympiske lege i år, så afholder vi Pensionade 

tirsdag 22. oktober. 

Så det er nu, du skal begynde at træne og øve dig i de mange 

forskellige og vanskelige discipliner, der konkurreres i! 

Der kommer opslag med tilmelding, men husk der er begrænset 

deltagerantal. 

 

 

 

 

 

 

 

26. november Bankospil 

 

 

 

5. december Frokost for 

beboerne 
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Koltga rdens Venner 

 

 

 

 

 

 

Vi sejlede op ad åen! 

Vi kom også nedad igen, da Koltgårdens Venner 6. juni var på 

bustur til Silkeborg og derefter sejlede en tur ud på Julsø, hvor der 

var kig til Himmelbjerget. 

Det meste af turen foregik i strålende solskin, dog fik vi lige en 

vejromskiftning det sidste kvarters tid, hvor vi sejlede ind i en 

tordenbyge.  

Så der var mulighed for at se de mange flotte, store og sikkert 

”halv-dyre” villaer, der ligger helt ned til Gudenåen og søerne. 

Mange af dem med egen bådebro og båd, og med mange flotte 

haver, især med mange kæmpestore flotte blomstrende 

rododendron. 

Se evt. mange fotos på Koltgårdens Venners facebookside. 

Kunst og kultur  

Vi har vores første udstilling efter ferien i august, det er Annie 
Klithav Jensen som udstiller Decoupage-billeder. 
I september udstiller Gloria Jensen tegninger, malerier og keramik. 
I oktober udstiller Klaus Kramer igen. Han udstiller smykker og sidst 
var der meget stor interesse for hans kunst. 
 

Med venlig hilsen 
Susanne Eske 
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 – 15.30 

AUGUST 
 
13.08.2019       BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
20.08.2019     PIA VOXTORP underholder m/ Revyen under 

besættelsen. Pia inddrager citater og anekdoter fra 
aviser m.m. og vi skal høre nogle af de meste 
kendte viser fra tiden. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
27.08.2019     Syng med – nye og gamle sange m/JØRGEN 

SØLVSTEN. Blandet med lidt sjov og vitser synger 
vi sammen danske sange. 

 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
SEPTEMBER 
03.09. 2019       BANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 Billetsalg til Lionsfest 
 
07.09.2019 Markedsdag kl. 10.00-14.00. (se side 18) 
 
10.09.2019       Lysbillede og foredrag om en rundtur i det østlige 

USA fortalt af Ole Christiansen.  
 Kaffe og brød kr. 20,00 
 Billetsalg til Lionsfest 
 
17.09.2019        Fra kl. 10.00 til kl. 14.00 
 TØJ-LARS 
 Gratis kaffe og småkager. 
 
24.09.2019       Foredrag med forh. Statsministerfrue 

Anne Mette Rasmussen  
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
28.09.2019      LIONSFEST fra kl. 12.30 

Pris kr. 150,00. Billetsalg 3/9 og 10/9 
fra kl. 12.oo, MAX 110 personer, (se side 19) 
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 – 15.30 

OKTOBER 
 
01.10.2019       Banko 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
08.10.2019 ”Når livet ler er det sjældent kun for sjov”  

Foredrag med Anders Bonde, præst 
på landet, provst og bonde.    

 Pris for kaffe med brød kr. 40,00 
 
15.10.2019  Løvfaldstur, Opslag følger 
 
22.10.2019        Koltgårdens Venner, Pensionade (se side 8) 
 
29.10.2019        Sang og musik med Anja Maindal og Gorm Øland 
  m/bl.a. Birthe Kjær sange 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
NOVEMBER 
 
05.11.2019  BANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
12.11.2019        Fra kl. 10.00 til kl. 12.00 vaccinationsdag 
  Kl. 13.30 ingen arrangement 
 
19.11.2019        Foredrag om Højbjergmordet  
  v/Carsten Hjorth 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 Billetsalg til julefrokost 
 Billetsalg til juletræsfest 
 
26.11.2019       Koltgårdens Venner, Banko 
 Billetsalg til julefrokost 
 Billetsalg til juletræsfest 
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 – 15.30 

 
DECEMBER 
 
03.12.2019 JULEBANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
  
 
07.12.2019 Juletræsfest kl. 14.00-16.30 (se side 20) 
 
10.12.2019       Fra kl. 12.00 JULEFROKOST, opslag følger 
 Billetsalg 19/11 - 26/11 og 3/12 2019 
 Fra kl. 13.30. JUL PÅ VIMMERSVEJ 
 Med Rene Jakobsen        

 
Fra LOKAL arkivets gemmer 

Vi fortsætter, hvor vi slap sidste gang, nemlig ved Høkeren i 
Ormslev. 

Det var meget begrænset, hvad en høker måtte handle med, kun 
de mest almindelige varer var tilladt at have i butikken, såsom 
skråtobak, snus, kandissukker, salt og deslige. Brændevin måtte 
kun tages hjem i dunke, ikke i ankre.  

Næst efter høkerhandlen lå enkesædet. Det var beregnet til boliger 
for præsteenker og hørte til præsteembedet. Det blev dog mest 
brugt til kappelanbolig. Ormslev præstekald var jo meget stort, og 
derfor var det kun ældre, veltjente præster, der kunne få det. Derfor 
var der ofte kappelaner i Ormslev, og derfor ligger der så mange 
præster på Ormslev kirkegård. Af kappelanerne i Ormslev blev 
adskillige senere ret kendte præster. P. Pedersen tog ivrig del i det 
kirkelige vækkelsesarbejde på Aarhus egnen i 1850-1870. Jørgen 
Teilman blev præst ved Bering valgmenighed. C.A. Sølling blev en 
kendt præst ved Sct. Pouls kirke i Roskilde. End videre kan nævnes 
Jeppesen, der blev gift med en af provst Gudmes døtre, og han  
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Fra LOKAL arkivets gemmer 

 

blev desuden præst i Rødding i Salling, og Rumbuch og Gunnar 
Borch. 

I enkesædet blev Ormslev børnehjem oprettet i 1881, men da der 
krævedes mere plads, blev det flyttet til Lemming i 1886. 

Ormslev kro lå på hjørnet af Bygaden og Trinballevejen, der går 
ned af den ret stejle bakke, forbi en del huse, svinger ved det hus 
Niels Sønderskov boede i, til den lidt fra den store grusgrav 
svingede ret mod nord, til den mødte Ballevejen  Ballevejen går fra 
Harlevholm forbi Ormslev Station nord for Ballemarkerne forbi 
Constantinsborg. Forbi Storskoven til Stautrup St. og traktørstedet 
Constantia. Da Ormslev kro ophørte som kro, blev bevillingen flyttet 
til Constantia, som nu også er ophørt. Forannævnte Niels 
Sønderskov var vandingsmester, men han var også fører for 
arbejderne, således var hans ord ofte afgørende i deres 
overvejelser. Sammen med husmand Chr. Bruun, der boede nede 
ved engene, foranstaltede han socialdemokratiske grundlovsmøder 
i Bruuns lille granplantage, hvor redaktørerne for Demokraten talte. 
 
 
Til Ormslev kro hørte ikke så lidt landbrug både nord og syd for 
byen. I 1884 gik den daværende kromand fallit, men kroen blev, og 
man kan ikke sige det var til gavn for beboerne.  
Brændevinen var billig og en lille rus gav glemsel for de trange kår, 
tillige betragtedes brændevin som en livsnødvendighed. Fra min 
barndom husker jeg, at vi fra mit hjem uden for byen ofte så en fuld 
mand dingle forbi. Særlig om søndagen så vi adskillige dingle ud ad 
vejene til Edslev og Aabo. At gå til kroen var vel imellem fattigfolks 
søndags fornøjelse. En kumpen var ofte benævnelsen for en fuld 
mand.    
Fortsættelsen følger……. 

Hanna Thinesen, Ormslev Kolt Lokalhistoriske Samling 

  



Side 14 
Koltnyt nr. 3- 2019 
 

Nyt fra Fællesra det 

af Karen Balling Radmer, formand for Kolt Hasselager Fællesråd 

3000 blomsterløg skal i jorden 5. oktober - 

kom og vær med 

Kolt-Hasselager er et af fem lokalsamfund, som 
er blevet udvalgt til at modtage 3000 forårsløg fra 
Aarhus Kommune. Fællesrådet spurgte på vores 
facebookside, hvor de skal plantes, og det bliver i 
rundkørslen på Kolt-Østervej, langs græsrabatten 
på Koltvej (så børnene kan se dem på vej til skole) og overfor ind- og 
udkørsel til Super-Brugsen og Netto. Ned gravningen af løgene er 
noget, vi alle skal gøre i fællesskab, og vi håber derfor, at rigtig mange 
vil møde op lørdag 5. oktober kl. 10. Mange har allerede sat et kryds i 
kalenderen og al hjælp er velkommen, både til at brygge kaffe, bage 
kage eller stikke en skovl i jorden :-  

Du tilmelder dig formiddagens "vi-graver-løg-ned" hos Fællesrådets 
bestyrelsesmedlem Tom Samsøe Hansen på mail 
tomshansen@outlook.dk  

 

Fællessted for alle - bygget i fællesskab 

Hen over sommeren og ind i september vil et nyt fællessted invitere til at 
slå sig ned i området på Kolt Østervej, hvor der før lå en rideskole. 
Området er især lavet for at unge i Kolt-Hasselager har et sted at mødes 
og selvfølgelig er alle andre også velkomne til at bruge det.  
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Nyt fra Fællesra det 

22. juni mødtes en stor flok og byggede fællesstedet. Ideen var og er at 

bygge midlertidigt som et forsøg og derfor også i genbrugsmaterialer. 

Midler til at bygge for kom fra Hasselager Borgerforening, Lions Club 

Hasselager og Fællesrådet samt sodavand og 

paller fra Super-Brugsen Kolt og tæpper fra 

Hammelsvang.  

 

Stormen tog desværre første udgave af Fællesstedet, men det lykkedes 

at mødes i starten af juli og genopbygge stedet, nu i en endnu mere 

stormsikker udgave. 

Ideen til stedet opstod på et borgermøde i maj, hvor der mødte både 

voksne og unge op. I to grupper og uafhængigt af hinanden fik vi 

samme ide: At bygge noget i fællesskab netop i midten af vores område 

- og det er der, hvor rideskolen lå. Mange unge mødte også op for at 

deltage i byggeriet. Samtidig efterlyste de unge, at de hurtigt kunne 

komme i kontakt med voksne. Derfor er der oprettet facebookgruppen 

Fællesstedetkolthasselager. Her kan de unge skrive, hvis de gerne vil 

have, at nogle voksne kigger forbi. Har du lyst til at være med i gruppen 

og være en af dem, der bare lige siger hej, når du går forbi fællesstedet, 

så meld dig ind i gruppen. Der er allerede over 100 medlemmer. Det 

foregår på Facebook.  

Drømmen er derfor, at vi på sigt kan søge fonde og måske bygge 
noget, vi alle kan nyde at bruge. Fællesstedet i år er derfor et forsøg 
bygget så billigt som muligt.  Indtil videre går forsøget rigtig godt. Der 
bliver holdt pænt og ordentligt, skrald har de unge selv fundet en 
ordning på, og de skruer ned, hvis det larmer for meget.  

 

 

Skrald og oprydning på Fællesstedet står man selv 

for - der er lavet såkaldte kærlighedsregler for 

stedet, som kræver, at man rydder op efter sig 

selv, ikke spiller for høj musik og passer på stedet. 

Og det er i høj grad lykkedes. Dette foto er taget 

en tilfældig dag i juli. 



Side 16 
Koltnyt nr. 3- 2019 
 

Nyt fra Fællesra det 

Nyt boligområde syd for Genvejen 

I foråret blev Fællesrådet hørt om et kommende boligområde ved 

Lemmingvej, syd for Genvejen i det nordlige Hasselager.  Mod syd 

afgrænses området af boligområderne nord for Kolt Østervej og nord for 

Kolt Skovvej. Mod nord grænser området op til åbent land, mod nordøst 

op til Genvejen og mod sydøst op mod jernbanen. Ideen er at bruge 

området til lav boligbebyggelse i op til to etager. Fællesrådet pegede på, 

at man skal være opmærksom på at afvikle trafik til så stort et 

boligområde og på støj for beboerne.  

 

 

Nyt boligområde ved Fuglekærvej i Kolt 

Der er planer om et nyt boligområde ved Fuglekærvej i Kolt. Området 

skal anvendes til tæt-lav bebyggelse og der arbejdes med at opføre 

cirka 40 boliger i to etager. Området er på ca. 11.200 m2. Visuelt vil 

bygningerne blive opført i bæredygtige og ensartede materialer og i 

stilen klassisk gårdbyggeri. Fællesrådet har peget på, at det max bør 

være i to etager og at der skal være særlig opmærksomhed på 

trafiksikkerhed og fortove - og at det kommer til at hænge sammen med 

eksisterende stisystemer.  
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Nyt fra Fællesra det 

 

 

Fælles Lokal udviklingsplan 

På borgermøder i efteråret 2018 gav rigtig mange deres mening til 

kende om, hvordan vi skal udvikle Kolt-Hasselager fremover. Det er endt 

i en lokal udviklingsplan. Du skulle prøve at læse den. Du finder den på 

www.kolthasselager.dk Det helt grundlæggende og gennemgående er, 

at der var bred enighed om, at vi er ét fællesskab, et lokalsamfund.  

 

HVEM ER FÆLLESRÅDET:  

Paraplyorganisation for fællesskabet Kolt Hasselager og 

omkringliggende bysamfund. Alle foreninger, institutioner, 

virksomheder kan være medlem. Husstande kan også tegne 

medlemskab. Vi kæmper for vores fællesskab. Kontakt: 

Formand@kolthasselager.dk  

Se nyt på www.kolthasselager.dk eller følg os på Kolt Hasselager 

fællesråds facebookside.  
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DAGHØJSKOLEN på Koltgården  
DEN 2. - 3. og 4. OKTOBER 2019 

Reserver venligst ovenstående dage til  
DAGHØJSKOLEN 
 
Onsdag den 2. oktober, torsdag den 
3. oktober og fredag den 4. oktober. 
 
TILMELDING. 
 
TIRSDAG den 03. september fra 12 – 13.30 
TIRSDAG den 10. september fra 12 – 13.30 
TIRSDAG den 24. september fra 12 – 13.30 
 
Med venlig hilsen 
Daghøjskolen 
Rita Laursen 
 

 
 

 

 

  

 

 

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 5. september kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 10. oktober kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 7. november kl. 13.45 – 15.00  
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
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. 

 



Side 21 
Koltnyt nr. 3- 2019 
 

 



Side 22 
Koltnyt nr. 3- 2019 
 
  

 



Side 23 
Koltnyt nr. 3- 2019 
 

Kolt Kirke 

 

Søndag 04.08 kl. 10.30 Højmesse  JTJ 

Søndag 11.08 kl. 10.30 Højmesse  JTJ 

Søndag 18.08 kl. 10.30 Højmesse  GA 

Søndag 25.08 kl. 10.30 Højmesse  JTJ 

Søndag 01.09 kl. 10.30 Højmesse  GA 

Lørdag 07.09 kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste  JTJ 

Søndag 08.09 kl. 10.30 Højmesse  JTJ 

  m/ frokost, foredrag og fællessang 

Søndag 15.09 kl. 19.30 Aftengudstjeneste  GA 

Søndag 22.09 kl. 10.30 Høstgudstjeneste  JTJ 

  m/frokost i Sognegården 

Søndag 29.09 Ingen 

Torsdag 03.10. kl. 19.30 Kim Larsen musik-gudstjeneste 

  Off-Beat og Torben Hein medvirker 

 
FEDE FILM I FÆLLESSKAB: 

Tirsdag den 10. september kl. 19.00 samt den 7. oktober og den 12. november. 

Ved vores film aftener i Kolt Sognegård vil Gitte Adelgaard give en kort 

introduktion til en god film, som derefter ses på storskærm og efterfølgende 

drøftes over et glas vin.  

 

Marianne Østergaard, Danish knitwear besøger strikkecafeen mandag den 

30. september.  

 

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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Omra de Syd 

Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J 
Tlf.: 87 13 16 00 / E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
http://www.aarhus.dk/omraadeSyd 

 
Lokalcenter Koltgården 
Kunnerupvej 196, Kolt, 8361 Hasselager 
Faciliteter: café, dagcenter og sundhedsklinik 

Caféen Koltgården 
Åbningstider: Hverdage kl. 9.30-12.45.  
Tlf.: 21 17 14 15 
Caféen tilbyder: morgenmad, middagsmad, eftermiddagskaffe 
og et mindre udvalg af kioskvarer. 
 
Dagcenter, Område Syd 
Åbningstider: 
Mandag og onsdag  kl. 10.00-15.00 
Tirsdag.   kl. 10.30-15.00 
Torsdag og fredag  kl. 10.00-13.00 
Tlf.: 21 17 11 26 (telefontider: hverdage kl. 8.00-9.30) 
Dagcentret er et aflastningstilbud til ægtefæller/samlevere. 
Formålet med dagcentret er at hjælpe borgerne til at kunne 
blive længst muligt i eget hjem. Læs mere om dagcentret på 
hjemmesiden. 
 

Sundhedsklinik Koltgården 
Åbningstider: tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00 
Tlf.: 87 13 43 00 (telefontider: tirsdag og fredag kl. 8.00-9.00) 
Sundhedsklinikken henvender sig til: ældre, som har brug for 
råd, vejledning eller lægeordineret behandling; borgere med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne; pårørende og 
personale. 
 
Demensnøgleperson Lone Ø. Kristensen tlf. 51 71 54 28 

  

mailto:omraade-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/omraadeSyd
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Omra de Syd 

Frivilligkonsulent – Camilla Steskow  - caws@aarhus.dk  
Mobil nr.: 41 85 41 71. Som frivillig lærer du både nye 
mennesker at kende og får mulighed for at yde en indsats for dit 
lokalsamfund. Kontakt frivilligkonsulenten, 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 80 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:caws@aarhus.dk
mailto:gsa@aarhus.dk
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Bering Valgmenighed   

04.08 kl.  10.00 Kjeld Holm  Gudstjeneste Kirkekaffe 
18.08 kl.  10.00 Margrethe Barfoed  Gudstjeneste   
01.09 kl. 10.00 Margrethe Barfoed Højmesse 
15.09 kl. 10.00 Margrethe Barfoed Højmesse 
15.09 kl.  11.30 Kirkefrokost og foredrag v/professor Søren B. 

Christensen ”Lægemidler, der ændrede verden” 
26.09 kl.  19.30 Foredrag v/biskop Kjeld Holm:  
   ”Har valgmenighedsideen en fremtid” 
29.09 kl. 10.00 Margrethe Barfoed Højmesse 
03.10 kl.  19.30 Syng Sammen Kirke og Forsamlingshus 
13.10 kl. 10.00 Margrethe Barfoed Højmesse 
27.10 kl. 10.00 Kjeld Holm  Højmesse 
 

Søndag, den 3. november kirkekoncert: Michala Petri og Lars 
Hannibal 

 

 

Nyt  

Vi skrev i sidste nummer at Rådmand Jette 
Skive havde bestemt at Lokalcentrene 
skulle have nyt navn. 

Det blev så sendt i høring, og efter denne 
høring blev konklusionen, at vi beholder det 
nuværende navn ”Lokalcenter”. 

Der var ikke stemning for at ændre navnet til 
folkehuse eller andet. 

Og det er vi godt tilfredse med   
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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

13. august Banko TÅ 13.30-15.30 

20 august Pia Voxtorp revy fra besæt. TÅ 13.30-15.30 

27. august Jørgen Sølvsten Musik TÅ 13.30-15.30 

3. september Banko TÅ 13.30-15.30 

5. september Gudstjeneste  13.45-15.00 

7. september Markedsdag CR 10.00-14.00 

10. september Kommer senere TÅ 13.30-15.30 

17. september Tøj Lars TÅ 10.00-14.00 

24. september Anne Mette Rasmussen TÅ 13.30-15.30 

28. september Lionsfest TÅ 12.30-16.30 

1. oktober Banko TÅ 13.30-15.30 

2-3-4. oktober Daghøjskole  08.30-16.00 

8. oktober Anders Bonde, humor TÅ 13.30-15.30 

10. oktober Gudstjeneste  13.45-15.00 

15. oktober Løvfaldstur TÅ 10.00-15.00 

22. oktober Pensionade KV  

29. oktober Birthe Kjær sange TÅ 13.30-15.30 

2. november Damefrokost m/hatte  12.30-? 

5. november Fællesrådet Blomsterplantning  10.00-? 

5. november Banko TÅ 13.30-15.30 

7. november Gudstjeneste  13.45-15.00 

12. november Vaccination  10.00-12.00 

19. november Carsten Hjort TÅ 13.30-15.30 

26. november Banko KV 13.30-15.30 

3. december Julebanko TÅ 13.30-15.30 

5. december Julefrokost beboerne KV  

7. december Juletræsfest CR 14.00-16.30 

10. december Julefrokost 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  
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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 16 00 
Sundhedsklinikken 8.00-9.00 tlf. 87 13 16 00 
Hjemmeplejen tlf. 87 13 30 36 
Forebyggende hjemmebesøg Gitte Sand tlf. 51 18 06 29 
Cafeen Sandra Hinze tlf. 21 17 14 15 
Frivilligkonsulent Camilla W. Steskov tlf. 41 85 41 71 
Pedel Bjarne tlf. 51 57 60 69 
Lea Bonde – booking lokaler tlf 41 87 35 36 
Selvtrænerne, Lars Jacobsen tlf.  42 52 83 61 
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.  51 56 25 31 
Hanna Thinesen, Ormslev, Kolt Lokalarkiv    tlf. 41 66 27 04 
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 
Forstander Helle Z. Jensen tlf. 41 87 24 94 
 
Koltgårdens Centerråd og tirsdagsåben:   
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 
Agnes Nielsen tlf. 24 80 83 49 
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

