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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. april 2020 sendes på mail
til kirstenhedegaard@post.tele.dk
eller afleveres i Caféen på Koltgården.
Koltnyt nr. 2 – 8. årg. udkommer i maj 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.
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården
Centerrådet har holdt årsmøde. Områdechef Morten Ilsøe bød velkommen og
fortalte lidt om, hvorfor der holdes årsmøde og valg til Centerrådet, der jo nu foregår
hvert år.
Derefter fortalte det nuværende Centerråd om de opgaver der er og hvilke udvalg de
deltager i. Tirsdagsåben fortalte om alle de arrangementer der er i årets løb, men
efterlyste også nye medlemmer, da der ikke er så mange kræfter tilbage.
Alternativet vil blive at der kun er arrangement hver anden tirsdag mod nu hver
tirsdag. Frivillige kan der også altid bruges, og der var heldigvis nogle der meldte
sig, rigtig dejligt.
Frivillig konsulent Cammilla Steskow var ordstyrer og uddelte nogle skemaer hvorpå
man kunne skrive om der var ønsker om nye tiltag. Det kom der meget ud af, her er
nogle eksempler:
foredrag, mandeklub, dameklub, malehold, strikkegruppe, værkstedsgruppe,
musikarrangementer, ture i lokalområdet, familie aktiviteter, motion, petanque, mini
krolfbane, hæklegruppe, genbrugsbazar, blomsterbinding, filmfremvisning.
Ja ønsker var der mange af, Så er der nogen der har lyst til at være tovholder og
starte noget op, er vi meget behjælpelige. Bare kom frit frem.
Morten Ilsøe takkede Centerrådet for deres store arbejde i årets løb og ønskede alle
et godt år.
Efterfølgende har Centerrådet, konstitueret sig som følger:
Formand Kirsten Hedegaard, Næstformand, Mariann Dalgas, Kasserer Kirsten Vork
Nielsen, Lea Mains, Anders Kjær Jensen, Rita Bommer.
Tirsdagsåben består af:
Agnes Nielsen, Erla Hovvang, Mariann Dalgas, Anders Kær Jensen, Lea Mains.
Så nu trækker vi i arbejdstøjet og alle ønsker at det bliver et godt år med mange
aktiviteter og liv på vores dejlige aktivitets- og lokalcenter.
På Centerrådets vegne
Kirsten Hedegaard

Side 3
Koltnyt nr. 1 - 20209

Nyt fra Caféén
Godt nytår til alle og tak for et par hårde, men gode måneder i november og
december. Vi havde meget travlt i køkkenet, med mange arrangementer. Og herfra
skal der siges en tak til alle de frivillige, der hjalp, det var en stor hjælp.
Vi havde en overvældende succes med salg af syltede produkter plus det løse, og
det er dejligt at høre tilbagemeldinger på, at det smagte godt. Med den succes vil vi
prøve, at have et salg af forskellige syltede produkter, samt det løse på andre
tidspunkter af året. Så hvis i har et ønske om noget vi kan sylte eller lave til salg, så
kom med det og vi skal se hvad vi kan gøre 🙂
Vi har stadig vores brød salg og det holder vi ved.
Tirsdag har vi rugbrød til 20 kr, torsdag har vi franskbrød til 15 kr og fredag har vi
kage til 18 kr.
Her fra midt februar skal Matilde på skole og derefter på plejehjemmet, og hun
kommer først tilbage til os i august. Så det er Esther og mig der holder køkkenet i
foråret/sommeren.
Hilsen Sandra fra Caféen

Tlf. 21171415/ sanhe@aarhus.dk
NYTÅRSKUR

Så fik vi i Tirsdagsåbent taget hul på 2020 med
nytårskuren.
Vi havde engageret Bo Young (søn af Jodle Birge) og
han underholdt os med både egne og faderens sange på
bedste vis.
En god og hyggelig måde at starte det nye år med.
Tak for det flotte fremmøde og den dejlige stemning.
Billedet viser Bo sammen med Hanne og Benny, som på
dagen havde været gift i 53 år.
De fik en sang og lykønskning fra os alle.
Med håbet om, at I alle vil støtte op om vore arrangementer i 2020, ønskes I
alle godt nytår.
På tirsdagsåbents vegne
Mariann Dalgas
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Kunst og kultur
Kunst og kultur foråret 2020.
I februar udstiller Anette Olesen sine akvareller. Hun har malet akvarel siden 1996
og har deltaget i kurser flere steder i Danmark. Udstillingen viser et udvalg af
Himmel og hav, Blomster, Landskaber og Storm P's vagabondtegninger.
I marts har vi en dobbeltudstilling. Kirsten Gylling udstiller billeder, hun bliver
inspireret af naturen og forskellige materialer.
Kirsten Thayer udstiller både akvarel og akryl. Hun er også inspireret af naturen og
bruger stærke farver.
I marts har vi vores forårsbanko lørdag d. 14. marts kl. 13.30 og igen kan vi stille op
med fine præmier. Der kan købes kaffe og kage i pausen.
I april udstiller Hanne Rogild sin keramik som er en blanding af traditionelle former
og moderne grafiske udtryk.
I maj udstiller Anette Nymark hun arbejder med mange forskellige materialer akryl,
bronze og stenkunst.
OBS! vores generalforsamling bliver tirsdag d. 12. maj og ikke som tidligere
annonceret d. 14.

Juletræs festen blev også i år et tilløbsstykke.
Der var over 125 deltagere store som små, og alle de små fik udleveret en
godtepose, som Super-Brugsen havde doneret. Den store nissefamilie gav igen i år
en dejlig underholdning, med mange gode sange,
Det er dejligt når så mange slutter op om det vi arrangerer.
Stor tak til vore sponsorer, Lions, Super Brugsen, Hasselager Borgerforening og
Fællesrådet. Der gør det muligt at booke den store nissefamilie fra DUI. Også tak til
alle de frivillige der støttede op om det og hjalp med borde, stole og mad, både før
og efter juletræsfesten. Uden jer var det ikke muligt at gennemføre det.

Kirsten Hedegaard
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Koltgardéns Vénnér
Torsdag 27. februar kl. 18.30 er der Vinsmagning på Koltgården
Pris 75 kr. - Der serveres oste- pølse-bord efter vinsmagningen.
Salg af billetter tirsdag 4. februar og tirsdag
18. februar, begge dage kl. 12.00 - 13.30.
**
Tirsdag den 24. marts kl. 09.00 – 15.00 er der sightseeing ”det
nye Århus” og Tur til ”Tartelet-land”!
Kan du lide tarteletter? Så må du ikke snyde dig
selv for turen til Café Alrø. Tilmelding 18/2 og 3/3
pris kr. 150,00.
**
Lørdag 25. april er der Koncert med Sussi og Leo
Da kommer de populære nordjyder til Koltgården.
Mere om billetsalg senere på opslag på Koltgården
og på Facebook.
**
Torsdag 14. maj skal vi atter en tur til Skæring med
frokost og kaffe på programmet, samt forhåbentlig med
godt vejr så vi kan komme en tur på badebroen.
Også her følger nyt om billetsalg senere.
**
Torsdag den 28. maj er der Generalforsamling
**
Den 23.-28. august. Kan I komme med på ferie til
Bornholm.
**
Har du Facebook?
Så søg efter Koltgårdens Venner, og følg os der.
Alle datoer og klokkeslet bliver slået op på Facebook,
når vi har dem klar.
Desuden kan du se fotos fra vore arrangementer.
Så søg om at få adgang til vores side på Facebook.
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Fasté aktivitétér pa Koltgardén
MANDAG:
KROLF
Tidspunkt:
Kl. 10.00
Kontakt Jes Pedersen, tlf.: 8628 4004.
GYMNASTIK
Tidspunkt:
kl. 8.45 – 9.45 og kl. 10.00 – 11.00
Kontakt
Agnes Sørensen - Tlf.: 27 51 40 81
PATCHWORK
Tidspunkt:
Kl. 14.00 - 16.00 Kontakt: Aase Pedersen, tlf.: 8692 4901.
MADKLUB FOR KVINDER
Tidspunkt:
Kl. 15.00 - 22.00. Lige uger. Kontakt Ruth Iversen, tlf.: 2874 2547.
MADKLUB FOR MÆND
Tidspunkt:
Kl. 15.00 - 21.00. Ulige uger. Kontakt: Ole Andreasen, tlf. 5048
3901
PATCHWORK
Tidspunkt:
Kl. 19.00 - 21.00. Sidste mandag i hver måned.
Kontakt:
Aase Pedersen, tlf.: 8692 4901.
TIRSDAG:
SIDDENDE GYMNASTIK
Tidspunkt:
Kl. 9.00 - 10.00.Kontakt: Lisbeth og Ruth Gaba, tlf.: 5054 7664
TIRSDAGSÅBEN, Centerråd
Tidspunkt:
Kl. 13.00 - 16.00 Kontakt: Agnes Nielsen, tlf.: 2480 8349.
ONSDAG:
KORTSPIL
Tidspunkt:
BRIDGE
Tidspunkt:
BILLARD
Tidspunkt:

Kl. 13.00 - 14.00. Kontakt Ingrid Kjær, tlf.: 8628 3218.
Kl. 13.00 - 14.00. Kontakt: Alice Kehlet - Tlf.: 20 47 53 99
Kl. 14.00 - 16.00 I kælderen Kontakt: Jes Pedersen, tlf.: 8628 4004.

TORSDAG:
STRIKNING og KNIPLING
Tidspunkt:
Kl. 9.00 - 12.00. Kontakt: Ingrid Kjær, tlf.: 8628 3218.
GUDSTJENESTE
Tidspunkt:
Kl. 14.00 - 15.00. 1. torsdag i måneden i Cafeen.
Kontaktperson: Ruth Iversen, tlf. 2874 2547.
FREDAG:
KROLF
Tidspunkt

kl. 10.00 Kontakt: Jes Pedersen, tlf.: 8628 4004.

SELVTRÆNERE alle dage – kontakt Lars Jacobsen tlf. 4252 8361
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Tirsdagsabén fra kl. 13.30 – 15.30
FEBRUAR
04.02.2020

18.02.2020

MARTS
03.03.2020

17.03.2020

APRIL
07.04.2020

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00
Den lille Lysegrønne sang.
Musik og sang m/Lisa Kock Nielsen
Pris m/kaffe og brød kr., 30,00
BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00
Musik m/Ole Nørskov
Tidl. Sportsudøver nu musiker m/bl. andet
Dansktop, ældre og yngre danske sange m.m.
Pris for kaffe m/brød kr. 30,00
BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

14.04.2020

Fra kl. 14.oo til kl. 16.oo
TØJ-LARS
Kaffe, brød, frokost m.m. kan købes i cafeen.

28.04.2020

Sangkoret GOOD OLDIES
Pris for kaffe m/brød kr. 30,00

MAJ
05.05.2020

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

26.05.2020

LØVSPRINGSTUR
Opslag følger

JUNI
02.06.2020

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 20,00

16.06.2020

Sæsonafslutning, Opslag følger
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Nyt fra Kolt Hassélagér Fællésrad
af Karen Balling Radmer, formand for Kolt Hasselager Fællesråd

Gener når arbejdet med Bering-Beder vejen begynder
Denne artikel er udformet af Aarhus Kommune
Kommunen går i løbet af foråret i gang med
anlægsarbejdet til Bering-Beder Vejen. Anlægsarbejdet
vil påvirke lokalsamfundet her i Kolt-Hasselager og den
overordnede trafik i området.
I slutning af februar er der licitation på det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder
Vejen. Efter en planlægningsperiode på omkring en måned, går det største
anlægsarbejde i Aarhus Kommunes historie i gang.
Både omfanget og placeringen af anlægsarbejdet vil få indflydelse på mange
menneskers dagligdag. Særligt på Torshøjvej og Hovedvejen, vil det medføre
forlængede rejsetider og væsentlige gener, når trafikken skal omlægges. I en
periode vil det for eksempel være nødvendigt helt at lukke krydsområdet ved
Torshøjvej, Hovedvejen og Hovvejen.
Det forberedende arbejde på Hovedvejen skal munde ud i en udvidelse af vejen, så
der blandt andet kan laves svingspor til en ny Beringvej. I den forbindelse vil det
eksisterende stiforløb på den vestlige side af Hovedvejen blive rykket længere ud.
Arbejdet vil naturligt foregå i flere etaper, som foruden en fornuftig trafikafvikling skal
sikre en tilstrækkelig sikker forbindelse for brugerne af cykelstierne.
Når de forberedende arbejder er afsluttet, og krydset lukkes, vil den primære
trafikafvikling ske ad Hovedvejen, Hovvejen og Beringvej tilbage til Hovedvejen.
Herfra fordeles trafikken mod hhv. Aarhus via Brunagervej-Bøgekildevej og mod
motorvejene via Kolt Kirkevej og Svanlevvej.
Konsekvenserne ved at lukke krydset blev gennemgået på borgermødet d. 28
januar i Koltcenteret. Her blev der også præsenteret en løsning for, hvordan
lukningen vil blive håndteret, så det fortsat er muligt at komme til og fra området. En
af løsningerne bliver for eksempel, at der gives mulighed for gennemkørsel via
nogle stiforbindelser, som selvfølgelig vil kræve, at bilisterne tager særligt hensyn til
de øvrige brugere.
Der er i projektet arbejdet meget med at gøre perioden med de største gener så kort
som muligt. Her er det lykkedes at indskrænke den til forventeligt ca. 3 måneder,
hvilket er et absolut minimum for et anlægsarbejde af denne størrelse.
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Nyt fra Kolt Hassélagér Fællésrad
Bilister der benytter Hovvejen vil derimod opleve en længere omvej i en længere
periode. Denne fastlægges dog først endeligt i samarbejde med entreprenøren, men
modellen er valgt, da Enslev kan friholdes for gennemkørende trafik. Så snart det er
muligt, vil der blive åbnet en midlertidig vej fra Hovvejen over den nye banebro til
den nye del af Bering-Beder Vejen frem til Hovedvejen-Torshøjvej. Denne periode
kan dog risikere at løbe helt frem til sommeren 2021.
Det er planen, at Bering–Beder Vejen skal stå færdig i slutningen af 2022.
Aarhus kommune vil løbende opdatere tidsplanen for alle arbejdere på strækningen,
der vil være tilgængelig på https://bering-bedervejen.aarhus.dk/
Du kan løbende følge projektet og stille spørgsmål på
https://www.facebook.com/groups/BeringBederVejen/
Ny hjemmeside www.kolthasselager.dk
Fællesrådet har bygget ny hjemmeside. Vores mål er, at alle borgere og erhvervsliv
kan følge med i, hvad der foregår i Kolt-Hasselager og omegn. Vi lægger derfor
også op til, at vi gerne giver vores medlemmer mulighed for at gøre reklame for
deres aktiviteter via hjemmesiden. Medlemmer kan både være institutioner,
foreninger, husstande og virksomheder. Aktiviteterne vil komme til at ligge under
menupunktet "Det sker i Kolt-Hasselager".
Man skal sende kort beskrivelse af aktivitet, tid, sted og et foto til
formand@kolthasselager.dk
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Nyt fra Kolt Hassélagér Fællésrad
Se video om Kolt-Hasselager
Kolt-Hasselager Fællesråd kan nu præsentere en video om Kolt-Hasselager.
Videoen er finansieret af erhvervsvirksomheder i Kolt-Hasselager området. Det er
første video om området, og den er lavet, fordi det er vigtigt at give alle et indblik i,
hvor meget vores fælles område kan byde på. Videoen er både til helt nye beboere,
folk der overvejer at flytte hertil og ikke mindst alle os, der allerede bor her. Og det
er helt fantastisk at så mange af vores virksomheder og forretninger ville være med.
Find videoen i toppen af www.kolthasselager.dk

Skal vi plante spiseligt?
Vi har mulighed for at søge økonomisk støtte til at plante mere spiseligt i vores
område. Det kunne fx være en spiselund - et fællesområde - hvor alle gratis kan
plukke det, de gerne vil spise. Spiseligt kan både være frugttræer, bærbuske eller
lignende. Vi skal selv plante (ligesom vi selv satte blomsterløg) og vi skal selv
vedligeholde området. Derfor foreslår Fællesrådet, at vi planter spiseligt i områder,
som er forholdsvis vedligeholdelsesfri. Før vi sender en ansøgning af sted, vil
Fællesrådet gerne høre din mening og forslag til, hvad der skal plantes, og hvor vi
skal plante. Det er også vigtigt, at nogen vil være med til at tage sig af områderne.
Placeringerne kan både være på privat og offentlig grund. Send din mening til
fællesrådets bestyrelsesmedlem Tom Samsø Hansen på tomshansen@outlook.dk
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Nyt fra Kolt Hassélagér Fællésrad
Interesseret i kogræsserlaug eller fåregræsserlaug?
Et kogræsserlaug er en sammenslutning af personer, der sammen har kvæg eller
får gående på et område. Dyrene græsser området af, og dermed sikres det, at
området ikke bare består af det hurtigstvoksende ukrudt, men i stedet bliver grosted
for mange forskellige planter - til stor glæde for vores insekter og bier. På den måde
bidrager dyrene til at sikre biodiversitet. Dyrene bliver slagtet i efteråret og herefter
får dem, der er med i lauget kød til fryseren. Velsmagende kød fra dyr, der har nydt
forår og sommer på åbne vidder. Med andre ord - man hilser på maden. Vi har nu
mulighed for at lave flere kogræsserlaug.
Laug nr. 1: En privat lodsejer på Fuglekærvej vil gerne lægge jord til. Kommunen vil
gerne sætte hegn. Her skal dyrene på græs allerede i maj 2020.
Laug nr 2: Ved den nye skov vil der også være åbne arealer med buske og
bevoksning. Det kræver afgræsning. Området bliver placeret for enden af
Kildeagervænget op mod Genvejen.
Vil du gerne være med, så kontakt hurtigst muligt Fællesrådet. Fællesrådet sætter
interesserede i kontakt med hinanden. Kommunen kan give sparring og henvise til
eksisterende kogræsserlaug for tips til at komme
igang.

Skov på vej - 15000 træer i april
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
rejser skov inden for 300 meters radius af to drikkevandsboringer i området.
Allerede i marts går arbejdet med at anlægge stier og søer i gang. I april sætter
kommunen 15.000 træer. I november 2020 plantes 5000 træer, og i november
2021 bliver der sat 10.000 træer. Området er i alt på 15 hektar. Cirka halvdelen
bliver plantet med træer og den anden halvdel bliver lysåbent med skovbryn,
buske og lav bevoksning. Det er muligt for os borgere at pege på, at der også
kan plantes spiseligt, ligesom vi kan ønske borde-bænke og stiforløb. 14. januar
indbød Aarhus Kommune til markvandring i området, hvor skoven skal være, og
den 21. januar afholdt kommunen borgermøde på Lokalcenter Koltgården
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Nyt fra Kolt Hassélagér Fællésrad
Mange mødte op til begge begivenheder, og der er stor lydhørhed overfor lokale
ønsker. Træerne finansieres af møbelvirksomheden Holmriis B8 og er plantet
sammen med Growing Trees Network. Peter Søgaard fra kommunen var guide
på markturen og vært for borgermødet. Han fortalte, at kommunen vil anlægge
skov på arealerne for at beskytte drikkevandet i området. Skov- og naturområdet
giver nye muligheder for naturen og friluftslivet. I starten vil træerne blive
indhegnet for at beskytte dem mod at blive spist af dyr. Træerne vil ikke fungere
som støjværn mod Genvejen, men kan forskønne udsigten.

Kontakt til FÆLLESRÅDET:
Email: Formand@kolthasselager.dk
Se mere nyt på www.kolthasselager.dk eller følg os på Kolt Hasselager Fællesråds
facebookside.
Bestyrelsen i Fællesrådet: Lars Nielsen, Leo Thinesen, Hans Karl Christensen, Tom
Samsøe Hansen, Tina Petersen (kasserer), Thomas Bent Andersen (næstformand),
Karen Balling Radmer (formand)
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Kolt Kirké
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag

01.02
02.02
09.02
16.02
23.02
01.03
08.03
15.03
22.03
24.03
29.03
04.04
05.04
09.04
10.04
12.04
19.04
26.04
28.04
03.05

kl. 12.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 12.00
kl. 10.30
kl. 19.30
læ-10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.30

Dåbsgudstjeneste
GA
Højmesse
GA
Højmesse
JPJ
Højmesse
GA
Fastelavn
JPJ
Aftengudstjeneste
GA
Højmesse
JPJ
Højmesse
GA
Højmesse
JPJ
Spaghetti gudstjeneste
JPJ
Aftengudstjeneste
GA
Dåbsgudstjeneste
JPJ
Højmesse
JPJ
Skærtorsdag aftengudstjeneste GA
Langfredag Højmesse
JPJ
Påskedag Højmesse
GA
Højmesse
JPJ
Højmesse
GA
Spaghetti gudstjeneste
JPJ
Aftengudstjeneste
GA

Det sker i Kolt Kirke februar-marts 2020
Søndag den 2. februar kl. 15:00
KONCERT MED MANDIPIRA/LAURITSEN/GADE/FROST
Miriam Mandipira, vokal – Kjeld Lauritsen, Hammond orgel – Per Gade, guitar –
Søren Frost, trommer. 3 af landets bedste musikere er teamet op med sangerinden
Miriam Mandipira. Sammen har de skabt en musik, der præsenterer gospel, jazz,
blues og soul ved en koncert i absolut topklasse. Billetter på koltkirke.safeticket.dk
[
Søndag den 23. februar kl. 14:00
FASTELAVNSGUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING
Torsdag den 27. februar kl. 19:30
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS ARBEJDE I NEPAL
Øjenvidneberetning ved Jytte Madsen og Birgit Riis Vestergård, der i efteråret
besøgte landet.
Onsdag den 11. marts kl. 19:00
SYNG SAMMEN-AFTEN I SOGNEGÅRDEN
Vi synger fra Højskolesangbogen.
Fri entré. Øl, vin og vand kan købes.
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Kolt Kirké
Fredagene den 13. 20. og 27. marts kl. 10
MUSIKALSK LEGESTUE
For de 1- til 4-årige i følge med en voksen
Tirsdag den 24. marts kl. 17:00
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Husk tilmelding!
Der kan læses mere herom på kirkens hjemmeside www.koltkirke,dk

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
Gudstjeneste på Koltgården i Caféen
Torsdag den 6. februar
kl. 13.45 – 15.00
Torsdag den 5. marts
kl. 13.45 – 15.00
Torsdag den 2. april
kl. 13.45 – 15.00
Efter gudstjenesten er der kaffe.
Alle er velkommen

Strikkedamer
Så kunne vi igen aflevere strikkede tæpper til de
hjemløse på Værestedet i Jægergårdsgade. Denne
gang 24 tæpper nogle sokker, halstørklæder,
vanter og huer, Ja sågar et par trøjer/jakker var der
med. Utrolig flot. Og det hele blev modtaget med
glæde og taknemmelighed. Der kom mange smil
frem denne kedelige efterårsdag.
Også en stor tak til alle dem der donerer garn til
strikkedamerne, dejligt at de ikke skal have udgifter til materialer, når de gør så stort
og uegennyttigt arbejde.
Hvis du har garn i overskud kan det afleveres på Koltgården.
Side 15
Koltnyt nr. 1 - 20209

Side 16
Koltnyt nr. 1 - 20209

Side 17
Koltnyt nr. 1 - 20209

Kolt Rejseklub v/Ruth Iversen
tilbyder i tiden 2.6. - 5.6. 2020 en anderledes
ferietur. I samarbejde med NATOURS v/ John
Simoni går turen til Øland. Vi skal bo I Kalmar,
men er det meste af tiden på Øland, hvor vi skal
ud i den enestående natur, kikke på øens unikke
flora med masser af orkideer i fuld flor, enorme
fugle- og dyreliv. Der knytter sig også en hel
speciel kulturhistorie til øen. Vi skal besøge
slotsparken til Solidens slot (det svenske
kongepars sommerresidens), se hvor de store
ølandsbrud udvindes, se Sveriges største og
ældste fyr m.m. Der vil være tre rejseledere med
på turen, og der vil blive taget hensyn til vores
fysiske formåen (vi vil blive delt op i hold) Vi har
egen bus med på hele turen.
Turen koster kr. 4.450,00 med fuld forplejning.
Tillæg for eneværelse.
John Simoni samarbejder bl.a. med FOF,
Naturhistorisk museum og er guide i
Nationalpark Mols Bjerge. Program vil snarest blive udfærdiget og kan findes i folder
på Koltgården under skærmen v/indgangspartiet.
Alle er velkomne og kan deltage.
/ RUTH IVERSEN.

Møde med alle frivillige:
Onsdag den 11. marts kl. 9.00-11.00 i Cafeen, hvor vi udveksler erfaring og
fremtidige tiltag, bl.a. Markedsdag.

Frivilligfejring
Når vi rammer foråret 2020, er det tid til fejring af jeres gode hjerter og alt det, I
gør for jeres medmennesker. Derfor vil vi gerne invitere jer til en hyggelig
frokost/eftermiddag mandag den 23. marts kl. 13.00-16.00
Til begge arrangementer vil alle modtage invitation på mail og på opslag i
foyen.
Hilsen Frivilligkonsulent Camilla W. Steskow
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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 21. februar, fredag 27. marts og fredag
den 24. april 2020 kl. 14.00-16.00
Vi har allerede mødtes 2 gange og der var højt humør og smil blandt alle
deltagerne.
Glæder mig til at se jer, både mænd og kvinder, alle er velkomne.
På gensyn Kirsten Hedegaard

Lokale Generalforsamlinger i 2020 for foreningernes
medlemmer:
Hasselager – Kolt Vandværk,
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30 på Hostel
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 på Hostel – ekstraordinær generalf.
Hasselager Borgerforening,
Torsdag den 12. marts kl. 19.30 på Hasselager Kro.
Fællesrådet,
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Hasselager Hallens
Cafeteria
Kunst og Kultur
Tirsdag den 12. maj kl. 18.30 på Koltgården
Koltgårdens Venner
Torsdag den 28. maj kl.18.00 på Koltgården
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Omradé 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, aktivitetsrum, træningslokale, værksted
dagcenter og sundhedsklinik.
Caféen Koltgården
Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-13.30.
Tlf.: 21 17 14 15
Caféen tilbyder: morgenmad, middagsmad, eftermiddagskaffe og et
mindre udvalg af kioskvarer. Bestil gerne forplejning til
arrangementer uden for åbningstiden
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. 9.00-12.00
Tlf.: 87 13 16 00 (telefontider: alle hverdag kl. 8.00-15.00)
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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Omradé 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: Kirsten Hedegaard, mob. 2440 9352
E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk
Næstformand: Mariann Dalgas, mob. 51 73 98 99
E-mail: mariann.dalgas@lite.dk
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.
Sundhed- og omsorgslinjen
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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Béring Valgménighéd
Dag

Dato

Klokken

Aktivitet

Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Søndag
Fredag
Mandag

02.02
16.02
27.02
01.03
12.03
12.03
29.03
05.04
09.04
10.04
12.04
26.04
02.05
04.05

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 20.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 09.00
kl.

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Foredrag
Gudstjeneste
Generalforsamling
Gudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Gudstjeneste
Kirkerengøring
Spadsereture

Carsten Bach-Nielsen
KH
Benny Grey Schuster
MB
MB
MB
KH
MB
MB
KH
MB

Præster: KH – Kjeld Holm. MB – Margrethe Barfoed

Hasselager Husflid, der har holdt til på Bavnehøjskolen i mange år, er nu
flyttet til Tranbjerg Skole. Kom og besøg dem, de er kreative udover alle grænser,
se bare her, der er ikke grænser for hvad man kan få ud af kohorn, sten m.m.

I kan møde dem på WWW.hasselager-husflid.dk eller tlf. 2186 0545
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ARRANGEMENTSOVERSIGT:
Dato Tekst

Arr.

Kl.

4-2
6-2
18-02
21-02
27-02
03-03
05-03
11-03
14-03
17-03
23-03
24-03
27-03
02-04
03-04
07-04
14-04
24-04
25-04
28-04
05-05
12-05
14-05
26-05
28-05
02-06
16-06

Banko
Gudstjeneste

TÅ

Den lille Lysegrønne sang.

TÅ

13.30-15.30
13.45-15.00
13.30-15.30
14.00-16.00
18.3013.30-15.30
13.45-15.00
09.00.-11.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.00-16.00
09.00-15.00
14.00-16.00
13.45-15.00
18.3013.30-15.30
14.00-16.00
14.00-16.00

Samtalecafe
Vinsmagning
Banko
Gudstjeneste
Møde med alle frivillige
Banko

Musik m/Ole Nørskov
frivilligfejring
Sightseeing og tur til Alrø
Samtalecafe
Gudstjeneste
Ølsmagning
Banko

TØJ-LARS
Samtalecafe
Sussie og Leo

Sangkoret GOOD OLDIES
Banko
Generalforsamling
Skæring
Løvspringstur
Generalforsamling
Banko
Sæsonafslutning

KV
TÅ
CS
KK
TÅ
CW
KV
CR

TÅ
TÅ
CR
KV
TÅ
TÅ
KK
KV
TÅ
KV
TÅ
TÅ

13.30-15.30
13.30-15.30

13.30-15.30
13.30-15.30

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

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet
Tak til bladets sponsorer: Centerrådet, Fællesrådet,
Koltgårdens Venner og Kolt Genbrug (der mangler frivillige), 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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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 Camilla W. Steskow
Pedel Bjarne
Lea Bonde – booking lokaler
Selvtrænerne, Lars Jacobsen
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
41 85 41 71
51 57 60 69
41 87 35 36
42 52 83 61
51 50 63 02
28 74 25 47
51 56 25 31
41 66 27 04
86 28 11 55
86 28 31 32
86 28 00 27
41 87 24 94

Koltgårdens Centerråd:
Formand Kirsten Hedegaard
Næstformand Mariann Dalgas
Kasserer Kirsten V. Nielsen,
Anders Kjær Jensen
Lea Mains
Rita Bommer

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

24 40 93 52
51 73 98 99
42 38 71 04
86 28 32 92
22 13 50 28
21 29 50 67

Tirsdagsåben:
Agnes Nielsen
Erla Hovvang
Anders Kjær Jensen
Lea Mains
Mariann Dalgas

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

24 80 83 49
22 10 81 16
86 28 32 92
22 13 50 28
51 73 98 99
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