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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. januar 2020 sendes på 

mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 1 – 8. årg. udkommer i februar 2020 

 

 
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
http://www.kolthasselager.dk/
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården 

Siden sidst …. 

Sommeren er overstået og vi står midt i efteråret med alle de smukke 

gyldne farver på træernes blade og tænker måske på, at nu har vi snart 

vinter med sne og frost. Dagene er blevet lidt kortere og mere mørke, så 

nu bliver der tid til indendørs sysler. Varme på radiatoren og måske lidt 

bagværk i ovnen, for selv om vi helst vil have sol og sommer er der 

alligevel en vis hygge ved vinteren og nu kan vi tænke tilbage på det der 

skete siden sidst.  

Vi startede efteråret op med bankospil og det er altid populært, ca. 100 

mennesker kappedes om at få råbt BANKO når Anders har råbt de rigtige 

tal.  

Vi havde besøg af Pia Voxtorp som fortalte og sang om revyerne under 

krigen.  

Det var en tirsdag i august, Jørgen Sølvsten sang og spillede og vi sang 

alle sammen med på alle de gamle melodier. Det holder næsten alle af 

når vi kan synge med.  

Nu er vi allerede nået til september og vi starter ud med bankospil, igen 

med mange glade gæster.  

Hver gang vi har bankospil og anden underholdning får vi kaffe og 

Sandras hjemmebagte kager. Det er ikk´ så ring endda 

Ole Christiansen kom og viste lysbilleder fra det østlige USA en 

underholdende eftermiddag. 

TØJ-LARS har solgt tøj og der var mange mennesker der købte 

Anna Mette Rasmussen, fhv. Statsministerfrue, kom og fortalte om sit liv 

som førstedame, vild med dans, mormor og farmor. 

Nu er vi kommet til oktober, som tiden dog går. Vi startede ud med 

bankospil, der som sædvane gav overskud. Dernæst har vi haft besøg af 

Anders Bonde, som causerede over ” Når livet ler er det sjældent kun for 

sjov ” Vi hørte om humoren på en anden måde. 

Det næste der sker er Løvfaldsturen den 15. oktober, den kan der læses 

om andet sted i bladet. 

Der har været markedsdag i strålende solskin, det meste af dagen og 

rigtig mange mennesker. Det er dejligt når folk støtter op om det  
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der sker på Koltgården. At der bliver overskud er der ingen tvivl om og så 

kan man diskutere hvad det overskud skal anvendes til. Dette 

arrangement bliver helt sikkert beskrevet andet sted i bladet. 

Når næste blad udkommer har vi krydset årsskiftet, men inden da skal 

der ske ændringer i CENTERRÅDET og vi har brug for mange flere 

hænder af de frivillige, gerne yngre og gerne mænd. Nogle af de gamle 

hænder er ved at være slidt op 

Det er i god tid, men jeg vil allerede nu ønske alle en god jul og et godt 

frivillig nytår 

Hilsen Inger Lise Casper, Formand for Centerrådet 

Nyt fra Café én 

Vi er efterhånden godt inde i efteråret, og dermed nærmere 
vintermånederne og juletiden sig. Vi vil som noget nyt i år sælge 
forskelligt juletilbehør til julemåneden, som du kan tage med dig hjem, der 
vil blandt andet være:  

Hjemmelavet rødkål, kirsebærsauce, marmelade, småkager, 
småkagedej og hjemmesyltede rødbeder m.m. 

    Ret til ændringer forbeholdes.  

Kig forbi Caféen i december måned, og smag vores lækre juletilbehør 
m.m. Vi håber i vil støtte op om vores projekt. 

Vi sælger forsat frisk og hjemmebagt rugbrød, franskbrød og kage hver 
uge.  

Tirsdag - rugbrød 20,00 kr, torsdag - franskbrød 15,00 kr.  
Fredag - kage 18,00 kr.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

Derudover har vi stadig vores udvalg af forskellige frost retter lige til at 
tage med hjem. God hjemmelavet mad til gode priser. Og husk at kigge i 
den lille fryser, der er frostmad til 10 kr.   

Hilsen Sandra  

Tlf. 21171415/ sanhe@aarhus.dk  

mailto:sanhe@aarhus.dk
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Koltga rdéns Vénnér 

Tirsdag 26. november kl. 13.30 Vinter Banko 

og lotteri, 15 spil + 2 ekstra spil, lotteri 26 serier 

Torsdag 5. december  

Frokost for beboerne 

 

Søndag 26. januar kl. 12.00 
Frokostkomsammen 
Opslag følger og billetsalg primo januar. 
 

Kunst og kultur  

Julematiné    

Lørdag d. 16. november kl. 13. 

I år prøver Kunst og Kultur noget nyt, som vi kalder julematiné. 

Fra kl.13 vil der være mulighed for at handle ved de få boder vi har i forhal og i 

dagcenteret. I salen vil der være mulighed for at købe kaffe, småkager, æbleskiver 

og glögg og der kan købes et glas rosé. Alt dette kan nydes til hyggemusik. Kl. 

14.30 åbnes for salg af lodder til kinesisk lotteri og bankoplader. Kl. ca.15.00 vil vi 

afslutte med udlodning af premier til kinesisk lotteri og 10 bankospil. 

Vi ses til en hyggelig eftermiddag! 

I november har vi udstilling med Conny Sørensens Raku keramik, som hun har 

arbejdet med i en del år. 

I januar udstiller Kirsten Gomard sine akrylbilleder. Kirsten har i flere år arbejdet 

med akrylmaling under hjerneskadeforeningen og får en masse inspiration der. 

I februar udstiller Anette Olesen sine akvarelbilleder, Anette har i flere år malet 

akvarel. 
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Daghøjskolén pa  Koltga rdén 2. 3. og 4. 
oktobér 2019 

Dejlig mange personer valgte i år at følge det program, der var blevet lagt for 

Daghøjskolen 2019  

Alle foredragsholdere havde succes. Det kan være lidt svært når 100 mennesker 
skal synes lige godt om alt, men de tilbagemeldinger vi har fået, har været positive. 
 
Onsdag morgen startede Jesper Grønkjær, også kaldet ”Smilets 
Ambassadør ”, med trylleri og imellem tryllekunsterne fortalte Jesper 
om sit liv ude i verden hvor den hvide mand ikke før havde sat sit 
fodaftryk. Jesper er optaget i ”Eventyrernes Klub ” i Danmark. 
Både rejserne og trylleriet vakte jubel. Jesper præsenterede 3 af 

sine bøger. Jeg tror der var god omsætning. 

 

Efter middagen overtog Margaret Lindhardt mikrofonen og fortalte 

om sine mange år i Danmarks Radio, bl.a. Go´morgen P3, P4 aften og ikke mindst 

ønskeprogrammet Giro 413. Margaret Lindhardt har desuden fortalt flere hundrede 

historier om Danmark og danskerne i programmet Danmark Kort og lagt stemme til 

mange udsendelser i radio og TV.  

Margaret Lindhardt fik fortjenstmedaljen for 40 år i det offentlige. 

Torsdag morgen kom pastor Christian Væver på banen. Christian fortalte levende 

om sine oplevelser med danskerne og sit liv som sømand og det kom der mange 

sjove historier ud af. Tilhørerne morede sig højlydt. 

 Da han fyldte 50 år sagde en af hans konfirmander ” Nå Væver, nu har du nået 

hastighedsgrænsen!” 

Derfor blev han ved med at fejre 50 års dagen de næste 10 år.  

Efter middagsmaden fortalte Mimi Jakobsen om sit liv og virke, både det politiske og 

privatlivet med mange skift. Mimi Jakobsen er i gang med at 

skrive sine erindringer, den er ikke udgivet endnu. 

Så blev det fredag og afslutning på Daghøjskolen for denne 

gang  ---- og hvilken afslutning   

Sussi og Leo Trio (Thomas) optrådte for os, så det var en fornøjelse.  

De sang og spillede og Sussi dansede. Tak til Sandras´ køkken, Tak til de frivillige, 

Tak for musik til morgensang af Dan Funza, Tak til alle sponsorer 

Styregruppen siger tak for i år. Vi ses måske igen. 
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Kender du dit Lokalcenter? 
Kom til årsmøde og hør nærmere! 

 

Vi inviterer til et par hyggelige timer og håber at se både børn og voksne. 

Ved du hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i? 

Bliv klogere på hvad huset har af muligheder både inde og ude. Byd gerne ind med 
nye forslag. Huset kan bruges af alle på tværs af alder og køn.  

 

 

 

Vi byder på en bid mad, og drikkevarer kan købes i caféen. 

Vi ses! 

Mange hilsner Centerrådet ved Lokalcenter Koltgården 

 

--------------------------------------------------- 
Vi ønsker alle vore læser en god jul  
og et godt nytår 
med tak for de mange gode indlæg. 
Også stor tak til vore sponsorer. 

Hilsen redaktionen   

Hvornår: Lørdag den 18. januar 2020 kl. 11.30-14.00 

Hvor: Lokalcenter Koltgården, Kunnerupvej 196, Kolt 
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Tirsdagsa bén fra kl. 13.30 – 15.30 

NOVEMBER 
 
05.11.2019  Mortens BANKO 
  Pris for kaffe m/brød kr. 20,00 
 
12.11.2019        Fra kl. 9.30 til kl. 11.30 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 
 
 
DECEMBER 
 
03.12.2019 JULEBANKO 
 Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 
 Billetsalg til julefrokost 
 
 
07.12.2019 Juletræsfest kl. 14.00-16.30 (se side 18) 
 
10.12.2019       Fra kl. 12.00 JULEFROKOST incl. 1 øl eller vand eller vin 

og kaffe kr. 125,00 (opslag følger) 
 Billetsalg 19/11 - 26/11 og 3/12 2019 
 
 Fra kl. 13.30. JUL PÅ 
VIMMERSVEJ 

 Med René Jakobsen 
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Tirsdagsa bén fra kl. 13.30 – 15.30 

JANUAR 

07.01.2020 Banko – Billetsalg til nytårskur 

Pris for kaffe m/brød kr. 20.00 

14.01.2020 Nytårskur  

(opslag kommer senere) 

Billetsalg 07.01.2020 

 

18.01.2020 Centerrådets Årsmøde kl. 11.30-14.00 (se side 7) 

21.01.2020 Arrangement kommer senere 

28.01.2020 Arrangement kommer senere 

 

Centerrådets årsmøde. 

Som annoncen på side 7 fortæller, er der årsmøde lørdag den 18. januar. 

Her vil der blive fortalt lidt om, hvad der er sket i årets løb.  

Men det er også vigtigt, at der melder sig nogle til at deltage i 

Centerrådets og Tirsdagsåbent arbejde. Flere har været med i mange år, 

og trænger til en pause eller aflastning. Alderen begynder også at trykke, 

så der skal nye og gerne yngre kræfter til. 

Det håber vi så, at alle forstår, for hvis ikke der melder sig nogle nye, kan 

det blive svært fortsat at lave arrangementet om tirsdagen, og det ville 

dog være ærgerligt, hvis tirsdagsåben skal nedlægges.  

Vil du vide mere om hvad centerrådets arbejde består i, kan du henvende 

dig til formanden og høre mere.   
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 LØVFALDSTUR 2019 

 

Tirsdag den 15. oktober, startende kl, 10.30 fra 
Kolt Lokalcenter med 58 personer i bussen, gik 
løvfaldsturen så i gang. 

Denne gang var det ikke os der havde glemt 
kaffen, men chaufføren, så turen måtte lige 
begynde med et besøg på kontoret i Hasselager 
efter termokander, kaffe og krus. 

Så kom vi af sted og kørte over Hinnerup, 
Hadsten, Lerbjerg og videre til Bistrup Slot.  

Nedskrevne oplysninger findes fra 1300-tallet.  

Der er ca 1000 hektar skov og landbrug. 

Godset blev i 1749 købt af etatsråd Gehrdt Hansen de Lichtenberg som sammen 
med bygmester Rieman begyndte en større ombygning. Den eksisterende 
hovedbygning fra 1698 blev forbundet med agerumsladen fra 1590 til et stort 
symmetrisk gårdanlæg, som er det vi ser i dag. Byggestilen kaldes barok-rokoko 
eller jysk barok. De sidste 5-8 år er godsets hovedbygning restaureret med midler 
fra Real Dania, således at stuerne i hovedbygningen er som de oprindelige. Godset 
eksporterer egetræs-planker til brug ved restaureringer i kirker og lign, men dog ikke 
fra egne træer, men importeret træ fra Polen og Estland.  

Et smukt sted og en imponerende hovedbygning. 

Så videre i det efterårs-smukke landskab. En palet af farver i grøn – gul – orange og 
brun, og videre til Pøt Mølle, hvor vi skulle spise frokost. Og sikken dejlig oplevelse. 
Alt hvad hjertet og øjnene kunne kapere. Meget lækkert og veltilberedt. 

Efter frokosten gik turen mod Frijsenborg gods som ejes af Bendt Wedel, som dog 
bor på Wedellsborg på Fyn det meste af året. Begge disse godser er med i ”DE 5 
GÅRDE” sammen med Constantinsborg, Gyllingnæs og Schackenborg slot. 

På Frijsenborg opdrættes og udsættes fasaner til jagt, en af de største jagter i 
Danmark. Mange mindre godser i nærheden er opkøbt af Frijsenborg, blandt andet 
Fuglsang gods og Jernit gods. På det sidstnævnte har man hele maskinparken, og 
den er også avlsgård med rugeri og kyllingeopdræt til ”DE 5 GÅRDE”. 

Sidste stop blev ved godset Fuglsang, hvor vi fik kaffe og trøfler fra Sandra inden vi 
igen kørte mod Kolt. En dejlig tur med skønt vejr, fantastiske naturoplevelser og 
flotte efterårsfarver, god stemning og dejlig mad. 

Tak til Tirsdagsåbent for en skøn tur. 

Mariann Dalgas 

 

Bidstrup Gods 
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Fra LOKAL arkivéts gémmér 

Vi bliver stadig i Ormslev.  

Jens Carlsen var en mand fra Ormslev, der som lidt ældre aldrig havde fast 
beskæftigelse. Han betlede oftest, men en gang imellem gik han i skovene og 
skar birkeris, som han bandt koste af og solgte til bønderne. Han havde været 
soldat, og når den var særlig høj, kunne vi se ham standse på vejen med sin 
knortekæp i hånden og kommandere: ret, gevær på skulder, gevær ved fod og 
deslige. Og så kom knortekæppen i sving. 

Da rigsdagen ved århundredskiftet behandlede lovforslaget om 
spiritusbeskatning, blev der fra en vis side råbt højt og skrevet meget om, at 
nu ville de store tage den fattige mands snaps fra ham. Sandheden er dog vist 
den, at sjældent har en lov været til så stor gavn for den fattige som denne. 

I Smedegyden, der førte hen til en stor fællesdam, var smeden og 
sprøjtehuset. Da tyskerne i 1864 var her, brugte de sprøjtehuset til 
soldaterarrest. I 1892 opførte borgerne et forsamlingshus. Da præsten 
Andreas P. J. Teilmann kom til Ormslev fra Bøvling ved Lemvig i 1867 havde 
han en karl med, som var af de stærke. Engang han gik over 
Præstegaardstoften, blev han overfaldet af en tyr. Han tog den i hornene og 
drejede halsen om, så den måtte lægge sig. Da præsten kom til, udbrød han ” 
Du må minstro ikke knække halsen på tyren”. Denne karl blev aldrig kaldt 
andet end Store Kristian. Han kunne gå over gården med en tønde rug under 
hver arm (en tønde 100 kg). Han hjalp ofte hestene med at trække vognen, 
når de kørte fast. Store Kristian købte lidt jord, og sled med det i fritiden og ved 
flere tilkøb fik han en lille gård på 22trd. Land ud af det. Den ligger ved vejen til 
Aabo og hedder Petersminde. Nu ejer Aage Jørgensen den. 

Den sidste gård efter Aabo kaldes Ormslev Møllegaard. Navnet fik den, fordi 
der har været en husmølle på laden. Den er udflyttet fra byen 1867, hvor den 
lå lige over for enkesædet på den anden side af gaden. Den daværende ejer 
hed Søren Pedersen. I 1887 overtog sønnen Peder Sørensen gården efter 
faderen. Peder Sørensen blev sognefoged og Dannebrogsmand. Hustruen 
Karen Marie Sørensen blev valgt ind i sognerådet på Venstres liste, som det 
første kvindelige medlem. Hun var i sognerådet under hele første Verdenskrig.  

I næste nr. af Kolt Nyt, fortsætter vi med familien Sørensen, der tog navnet 
Spanner, som stammede fra moderens slægt. 

Snart nærmer vi os den søde juletid, så derfor ønsker jeg en glædelig jul til 
alle. 

Hanna Thinesen, Ormslev Kolt Lokalhistoriske Samling 



Side 12 
Koltnyt nr. 4 - 2019 
 

Nyt fra Fællésra dét 

af Karen Balling Radmer, formand for Kolt Hasselager Fællesråd 

Stor lyst til at plante blomsterløg 

3000 krokusløg blev plantet af de mange, der mødte op den 

første lørdag i oktober. Det foregik på rundkørslen på Kolt 

Østervej, der ellers er en kedelig græshøj. I det tidlige forår 

vil I forhåbentlig kunne se et stjerneformet mønster i lilla/blå 

og hvid. Tusind tak til alle der deltog i dagen og kom forbi.  

 

Nu vil vi plante spiseligt 

Det er nu blevet muligt at søge støtte til at plante spiseligt - lige fra rabarberbede til 

spiselige blomster og urter, frugttræer eller bærbuske. Det vil vi i Fællesrådet søge 

og inden da vil vi spørge på vores facebookside, hvor I mener, det vil give bedst 

mening at plante. Vi sørger for at søge midlerne til planterne, så længe det er til 

glæde for hele fællesskabet i Kolt-Hasselager.  

Færre indbrud i Kolt-Hasselager 

Fællesrådet deltager i Tryhedspartner-netværket i Aarhus Kommune, hvor 

Østjyllands Politi også er med. Her deler vi informationer, som kan skabe og bevare 

tryghed og forebygge indbrud og anden kriminalitet. I Kolt Hasselager Fællesråds 

område er der 3142 private husstande. I 2018 blev der anmeldt indbrud i 33 

husstande. Det svarer til 1,05% pr. 100 husstande i området. I 2015 var det 1,6 %. 

Det er en meget positiv udvikling, selv om der bliver flere og flere husstande i 

området. De mest udsatte boliger er en-familie-huse. Den mørke tid vi går i møde er 

højsæson (bortset fra sommerferien). Sørg for at have aktiv nabohjælp, lav 

tryghedsvandringer, hvor I nogle stykker i fællesskab holder øje med huse, der står 

tomme. Husk at din bolig skal se beboet ud, få nogen til at bruge skraldespanden, 

tømme postkasse, og hold øje med hinandens boliger. Du kan læse mere på 

tryghed.aarhus.dk.  

 



Side 13 
Koltnyt nr. 4 - 2019 
 

Nyt fra Fællésra dét 

Trafiksikkerheden lidt bedre 

Fællesrådet har i 2019 drøftet trafiksikkerhed med Aarhus Kommune. Vi har især 

peget på overgangen over Bavnegårdsvej, hvor børn der skal i skole krydser fra 

stien over til Koltvej. Vi er nu blevet lovet et torontoblink i 2020. Samtidig har vi 

peget på, at der køres for hurtigt på Kolt Østervej hvor mange børn også krydser 

ved rundkørslen. Vi har fået lovning på, at hastigheden sættes ned til 50 km/t i 

stedet for 60 km/t før og efter rundkørslen, og krydsningsstedet ved Vangsbovej 

kommer også i byzone, ligesom der vil blive lavet en ny dobbeltrettet sti. Tilbage er 

så hastigheden på Kolt Skovvej, hvor der fortsat må køres 60/t. Det så Fællesrådet 

gerne sat ned til 50 km/t også, og det vil vi fortsat arbejde for. Samtidig har vi fået 

forbedret trafiksikkerheden i og omkring Lemming ret betragteligt. Det kan man læse 

om på www.kolthasselager.dk  

Skov på vej 

I sidste nummer fortalte vi om et kommende boligområde ved Lemmingvej, syd for 

Genvejen i det nordlige Hasselager. Vi kan nu oplyse, at Aarhus Kommune ønsker 

at rejse skov inden for området, som på billedet er markeret med "udvidelse af 

området".  I forbindelse med ny skov, vil vi arbejde med forbindelserne mellem 

landskab, natur, dyreliv, veje, byudvikling og at værne om miljø og grundvand og 

forbindelser. Området vil blive bebygget om 3-5 år. 

 

Måske nyt boligområde på Bygma-grunden 

Ejeren af "Bygmagrunden", DUAS Bolig, overvejer i samarbejde med Aarhus 

Kommune at få ændret erhvervsgrunden til boligområde. Der blev derfor afholdt 

orienterende møde den 20. august om boliger på Hasselager Stationsvej 16. Rigtig 

mange deltog. Efter mødet har Fællesrådet afsendt høringssvar, hvor vi peger på, at 

der max kan bygges i tre etager ned mod jernbanen. Hver etage svarer til 3 meter. 

Dermed bliver bygningerne ikke højere end den nuværende bygning  
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Nyt fra Fællésra dét 

Fællesrådet vurderer, at det vil være en forbedring af hele området, at der i stedet 

for en stor, tom og nedslidt erhvervsejendom bliver bygget nye boliger med grønne 

arealer imellem. Vi holder også skarpt øje med processen - at hensyn til alle der bor 

i området. Der vil gå mindst et år, før der sker noget mere konkret i processen.   

Fællesstedet blev en succes 

I forsommeren mødtes en stor flok og byggede fællesstedet i området på Kolt 

Østervej, hvor der før lå en rideskole. Området blev især bygget af unge så de 

havde et sted at mødes. Fællesrådet har nu holdt evalueringsmøde med Gadeplan 

Aarhus. I løbet af sent forår og sommer har Gadeplan Aarhus jævnligt møder med 

politi, SSP og får rapporter fra institutioner om, hvordan det går med et lokalsamfund 

og eventuelle "situationer" som skal håndteres. En situation kan både være noget 

politimæssigt, hærværk osv. Sidste år lå Kolt-Hasselager ifølge Gadeplan Aarhus 

ret højt på listen over "situationer" hen over sommeren. I år har der været meget få 

meldinger. Gadeplan Aarhus er meget imponeret over Kolt-Hasselager som 

lokalsamfund var i stand til meget hurtigt at stable et fællessted på benene, at der 

var så stor lokal opbakning fra foreningslivet og at mange hjalp med at bygge. Vores 

metode bliver nu givet videre til andre lokalsamfund. I Fællesrådet går vi nu i gang 

med at tænke over, hvordan vi skaber noget mere blivende næste år.  

Kontakt til FÆLLESRÅDET:  

Email: Formand@kolthasselager.dk  

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

facebookside.  

Chauffører  

Vi har en rigtig dejlig bus, som vi gerne vil have ud at køre noget mere. 

Men vi mangler chauffører. Så har du lyst til at komme og køre med vore 

ældre borgere, som gerne vil komme til arrangementer på Koltgården, 

især om tirsdagen, ville det være rigtig dejligt. 

Så kom frit frem og vær med i et dejligt fællesskab.  
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Lions féstén 

Igen i år blev det en stor succes, Det var en slags jubilæumsfest da det 

var 20. gang Lions inviterede efterlønner og pensionister i Kolt 

Hasselager til høstfest. 

Der var 106 tilmeldt – ny rekord – og der blev spist, hygget og dansen, så 

alle var tilfredse. 

Tak til Lions folkene for en dejlig servering, der blev rundhåndet skænket i 

glassene, der var ingen smalle steder. Også tak til den dejlige musik og 

Sandra lækre mad. 

Vi glæder os allerede til næste års høstfest.  

 

Markédsdag 

Igen i år blev markedsdagen et tilløbsstykke, der var rigtig mange 

mennesker. Tombolaen blev helt udsolgt og ”lopperne” gav også et pænt 

overskud. Blomsterne, som Irene Hedegaard havde lavet, blev også 

solgt.  

Bjarne og lirekassemanden sørgede for en god stemning. Og der blev 

solgt mange pølser, lige indtil kl. 13.00 hvor himlen åbnede sine sluser og 

satte ind med en stor skylle.  

De dejlige kager som nogle damer havde bagt og doneret blev også 

udsolgt. De mange boder meldte også om et pænt salg 

Så alt i alt en vellykket dag. 

Overskuddet vil blive fordelt mellem Plejehjemmet, Dagcenteret og 

Beboerne i ældreboligerne.  

En stor tak til alle de frivillige, der gjorde denne dag til noget særligt, uden 

jeres hjælp ingen markedsdag. 

Tak for i år, og måske på gensyn.   
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Kolt Kirké 

 
 
Lørdag 2. nov. kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste  JTJ 
Søndag 3. nov. Kl. 16.00 Allehelgens   JTJ 
Søndag 10. nov. kl. 18.00 Mortensaften- arrangement. 
Søndag 17. nov. Kl. 10.30 Gudstjeneste  JTJ 
Søndag 24. nov. Kl. 10.30 Gudstjeneste  GA 
Torsdag 28. nov. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste JTJ 
Søndag 1.dec. Kl. 10.30 1. s. i advent- Børnekor JTJ 
Søndag 8.dec. Kl. 16.00 De 9 læsninger  GA 
Torsdag  12. dec. Kl. 17.00 Lucia m/minikonfirmander GA 
Søndag 15.dec. Kl. 10.30 3. s. i advent  JTJ 
Søndag 22. dec. Kl. 10.30 4. s. i advent  GA 
Tirsdag  24. dec. Kl. 11.00 Juleaften- Børneguds. JTJ 
  Kl. 12.30 Juleaften   JTJ 
  Kl. 14.00 Juleaften   GA 
  Kl. 15.30 Juleaften   GA 
Onsdag 25. dec kl. 10.30 1. juledag   JTJ 
Søndag  29. dec.  Kl. 10.30 Julesøndag  GA 
Tirsdag  31. dec. Kl. 15.30 Nytårsaften  JTJ 
Søndag 5. jan. Kl. 10.30 Hellig 3 konger  GA  
Søndag 12. jan. Kl. 10.30 Gudstjeneste  JTJ 
Søndag 19. jan. Kl. 10.30 Gudstjeneste  GA  
Søndag 26. jan. Kl. 10.30 Gudstjeneste  JTJ 
 

Øvrige arrangementer. 

Torsdag 7. november kl. 19.30 Foredrag om Benny Andersen (GA) 

Onsdag 11. december kl. 19.30 Julekoncert med Laura Kjærgaard og pianist 

 

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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JULEGUDSTJENESTE  2019 
 

Julegudstjenesten i år med ledsagelse af Luciaoptog finder sted på 
Koltgården 
           TORSDAG den 12.12. kl.13:45. 
 
Efter gudstjenesten serveres der gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager. 
Alle er velkomne til denne højtidelige gudstjeneste. 
 
Ruth Iversen.  
  

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 7.november kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 12.december kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 2. januar kl. 13.45 – 15.00  
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
 

 

 

Kørsel med Koltbussen ud i det grønne, det blå og dejlige 
efterårsfarver. 

Siden medio august har vi hver anden torsdag kørt med en busfuld glade og 
tilfredse borgere fra lokalområdet. Vi er kommet vidt omkring, bl.a. Randers, 
Fussingø, Østbirk, Hovedgård, Sondrup strand, Randers, sejltur med 
Mellerupfærgen og endnu venter Gjern, Plantorama, byrundtur i Aarhus 
m.v. og det har alle været nogle rigtige gode oplevelser, vi har fået med os 
hjem. Er vejret godt har vi altid fundet en skøn plet, hvor vi har kunnet nyde 
vores medbragte kaffe og hjemmebagt kage. 

Sidste tur i 2019 finder sted den 12.12., hvorefter vi indstiller kørslen og 

begynder igen - alt efter vejret- i marts/april måned. 

Tak for i år og glædelig jul til alle. 

Ruth Iversen.   
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Samtalécafé  

Ja, hvad er nu det for noget? 

Sådan en fredag eftermiddag kunne det være hyggeligt at mødes i vores 
café og få en god snak, måske synge lidt og ikke mindst få grinet lidt. 

Måske er der nogen, der vil fortælle en historie eller en anekdote fra det 
virkelige liv, hvad har man oplevet og hvad ens arbejdsliv har givet en. 

Der er meget vi kan snakke om og det er kun fantasien, der sætter 
grænser. Det kunne være en god start på en 
lang weekend. 

Der er ingen tilmelding, så kom glad, så giver jeg en 
kop kaffe.   

Og hvornår skal vi så mødes? det skal vi fredag  
den 22. november kl. 14.00-16.00 

Glæder mig til at se jer, både mænd og kvinder, alle er velkomne. 

På gensyn Kirsten Hedegaard 
Ps. Hvis dette tiltag har interesse gentager vi det fredag den 13. 
december kl. 14.00-16.00 

 

Markedsdagen 2018: 

Overskuddet fra markedsdagen sidste år er næsten brugt, men der kan 
lige blive til en sidste spisning med beboerne i ældreboligerne, og det 
foregår torsdag den 19. december kl. 12.30 hvor vi byder på andesteg 
med det hele og risalamande, håber mange vil deltage og ønske 
hinanden god jul. Tilmelding hos Sandra.  
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Béring Valgménighéd   

Dato Klokken Aktivitet   

03.11 10.00 Højmesse MB  Alle Helgen 
03.11 19.30 Kirkekoncert   Michaela Petri ,  
10.11 18.30 Spis-sammen-aften   
17.11 10.00 Højmesse KH 
01.12 10.00 Højmesse MB 
15.12 14.00 Børnegudstjeneste MB 
24.12 15.00 Juleaftensgudstjeneste MB 
25.12 10.00 Højmesse KH  Julegudstjeneste 
2020 
05.01 16.00 Højmesse MB  Efterfølgende nytårskur 
19.01 10.00 Højmesse MB   
23.01 19.00 Syng Sammen  Kirke og Forsamlingshus,   
02.02 10.00 Højmesse 
Præster: KH – Kjeld Holm. MB – Margrethe Barfoed 

 

Nissebanden i Julemandens land 
Fra Odense Teaters udgave af Nissebanden i Julemandens land. Copyright: 

flemmingjensen.com  

Det er nostalgi for de voksne og ren hygge for 

børnene, når Bering Amatør Teater byder 

velkommen til årets store børnejuleforestilling. 

Denne teater-version er skrevet af over-nissen 

himself, Flemming Jensen (Lunte) og Hans Dal 

og det er med afsæt i den elskede julekalender 

”Nissebanden i Grønland”. Forestillingen har det 

hele: En skøn historie, fremragende sange, nisser, julehygge og magi. 

Julen nærmer sig i Holme-Olstrup, men ikke alt er, som det skal være. Hvor er 

glæden blevet af? For ikke at tale om Hr. Fiffig-Jørgensen og hans barnebarn Puk? 

Har det måske noget at gøre med de stjernesten, der er faldet ned oppe i 

Julemandens land? Nissebanden må pakke ris og huer og tage nordpå for at løse at 

det også i år kan blive en glædelig jul. 

Det er et gensyn med alle de kendte figurer og sange, krydret med enkelte nye og 

lidt ekstra knas. 

Kom med, Nissebanden og resten af Bering Amatør Teater byder velkommen i et 

julepyntet forsamlingshus, hvor julefreden sænker sig. 

Premiere lørdag den 30. november klokken 10.00. Billetter bestilles på 

www.beringat.dk, hvor du også efterhånden kan læse meget mere. Billetsalget 

starter den 1. oktober. 

 

http://www.beringat.dk/
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Omra dé 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 dé 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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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

1. november Damefrokost m/hatte  12.30-? 

5. november Mortensbanko TÅ 13.30-15.30 

7. november Gudstjeneste  13.45-15.00 

12. november Vaccination TÅ 9.30-11.30 

16. november Julematiné KK 13,00-16.00 

19. november Carsten Hjort TÅ 13.30-15.30 

22. november Samtalecafe CR 14.00-16.00 

26. november Julebanko KV 13.30-15.30 

December 3.  Julebanko TÅ 13.30-15.30 

6. december Julefrokost beboerne KV 17.00 

7. december Juletræsfest CR 14.00-16.30 

10. december Julefrokost TÅ 13.30-15.30 

12. december Luciaoptog gudstjeneste  13.45-15.00 

13. december Samtalecafe CR 14.00-16.00 

19. december Spisning ældre i ældrebolig. CR 12.30-15.00 

2. januar Gudstjeneste  13.45-15.00 

7. januar Banko TÅ 13.30-15.30 

14. januar Nytårskur TÅ 13.30-15.30 

18. januar Centerrådets årsmøde CR 11.30-14.00 

26. januar Frokostkomsammen KV 12.00 
 
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, CR-Centerråd, KK=Kunst og kultur 

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet  
 

EDB – IT – UHA, det er besværligt når det ikke virker. 

Min PC har haft en nedbrud, så alle mine mail adresser er forsvundet og 
de kunne ikke genskabes. 

Så derfor har jeg et problem. Alle dem der plejer at få Koltnyt på mail, 
dem har jeg ingen adresser på, så hvis du fortsat gerne vil have bladet på 
mail, må du lige sende mig en mail med din adresse. 

Bladet kan stadig læses på Fællesrådets hjemmeside, og afhentes på 
Koltgården. 

Beklager, men er der noget vi ikke er herre over, så er det EDB 
problemer. 

Kirsten Hedegaard, mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk.  
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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

