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Tlf. 2440 9352
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Mariann Dalgas
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Deadline for indlæg til næste nr. er 20. oktober 2021 sendes på
mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk
eller afleveres i Caféen på Koltgården.
Koltnyt nr. 3 – 9. årg. udkommer i november 2021

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
Så brænder vi efter at komme i gang igen. Nu har Corona bestemt længe nok, og
dog bestemmer den jo lidt endnu. Vi skal stadig passe på og spritte af, så vi kan
holde smitten på afstand. Heldigt at de fleste nu er vaccineret og har deres
coronapas, der giver adgang til alle arrangementerne.
Men selvom der ikke er sket meget på Koltgården er der alligevel ændret mange
ting i vores område.
Vi hedder ikke længere område syd men Distrikt syd og det omfatter nu følgende
centre: Eskegården, Kildevang, Koltgården, Solbjerg, Tranbjerg, der har Anja
Dzubur som frivilligkonsulent og Næshøj, Skåde, Holme, Søholm og Viby hvor
Peder Fritz Toft er frivilligkoordinator.
Udviklingschef Maj Morgenstjerne er øverste leder for alle 3 distrikter.
Henriette Andersen, er leder for frivilligkonsulenter, værtinder og puljeadministration
Jens Sønderbæk er leder af lokalcentre (cafepersonale, husassistenter og
administration)
Hjemmeplejen omfatter nu både Kolt og Næshøj i Harlev, så det er et nyt stort
område.
Der er mange nye personer vi skal lære at kende.
Men vi er de samme i Centerrådet. Vi vil også gerne have nogle nye friske kræfter
med, så kom frit frem, vi har brug for jer.
Maj Morgenstjerne (Udviklingschef i Sundhed og Omsorg), Thune Korsager
(Vicedirektør i Sundhed og Omsorg) og Rådmand Jette Skive skal på studietur sidst
i august, og de vil meget gerne have en rundvisning på Lokalcenter Koltgården i den
sammenhæng og høre lidt om de forskellige aktiviteter 😊. Vi har også haft besøg af
andre politikere her i foråret, de er alle interesseret i hvad der sker på centrene.
Hvad vi kan bruge det til, ved jeg ikke rigtigt.
Og selvom der ikke er sket meget, har vi dog haft en enkelt arrangement, nemlig en
skøn jazz koncert. Det var noget dejlig musik og en god sangerinde der kom og
underholdt os, så det nød vi alle.
Vi håber også, at der fremadrettet kommer mange til vores arrangementer og ikke
bare til banko. Det er ikke så sjovt at stå med kun 20-30 deltager til de andre ting vi
laver. Det er også et must, for at vi fortsat skal have lyst til at arrangere noget, at alle
hjælper til med opstilling og oprydning. Vi er efterhånden nogle ”ældre koner og
mænd” og har ikke så mange kræfter, så husk I er ikke kommet for at blive
serviceret, men for at blive underholdt. Så op fra stolene og giv en hånd med .
På gensyn p.c.v. Kirsten Hedegaard
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Ny frivilligkonsulent i
Kolt-Hasselager
Den 15. januar startede Ajla Dzubur som ny og
midlertidig Frivilligkonsulent i Område Syd i
Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Ajla
overtager for Camilla Steskow, mens Camilla er
på barselsorlov. Senest kommer Ajla fra en
projektstilling i Aarhus Kommune, hvor hun har
haft en koordinerende og faciliterende rolle i et
samarbejdsprojekt, med fokus på understøttelse
og styrkelse af de frivilliges aktiviteter og
fællesskaber.
Ajla har en baggrund i folkesundhedsvidenskab, og er meget optaget af at fremme
borgernes mentale sundhed. Desuden har hun erfaring med at samarbejde med
frivillige, erhvervsliv og andre aktører på lokal og national plan. Som Frivilligkonsulent
kan Ajla b.la. hjælpe med opstart af ny forening og vejlede med at søge kommunale
puljer til netop de frivilliges aktiviteter.
Grundet Corona restriktioner og nedlukningen, har Ajla endnu ikke haft mulighed for
fysisk at hilse på de frivillige i Kolt-Hasselager. Ikke desto mindre glæder Ajla sig
utrolig meget til at møde de mange frivillige kræfter og til at blive klogere på, hvilke
ønsker og behov, der lokalt måtte være.
”Jeg ser meget frem til at samarbejde med jer i Kolt-Hasselager og til at høre, hvad I
har på hjerte i forhold til videreudvikling af igangværende og udvikling af nye indsatser
i jeres lokalområde. Ingen ideer er for store eller for små, så tøv endelig ikke med at
kontakte mig, hvis I brænder inde med forslag til aktiviteter eller lignende, som I
ønsker at igangsætte.”
Ajla opfordrer interesserede og nysgerrige borgere til at kontakte hende for at høre
nærmere om mulighederne for et samarbejde.
Ajla er 34 år, og bor i Tranbjerg J sammen med sin kæreste Rasmus og deres to
drenge på 4 og 1 år.

Frivilligkonsulent Ajla Dzubur kan kontaktes på tlf. 41854171 eller
ajldz@aarhus.dk
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NY Forebyggelseskonsulent
Mit navn er Ania Cederdorff, og jeg er ny
Forebyggelseskonsulent i jeres område. Jeg kommer fra
område Nord, hvor jeg siden juli 2020 har varetaget
forebyggende hjemmebesøg. Inden jeg blev ansat i Aarhus
kommune, har jeg siden 2009 foretaget forebyggende
hjemmebesøg i Struer kommune.
Jeg har en baggrund som sygeplejerske.
Forebyggende hjemmebesøg tilbydes ud fra Lov om social
service § 79a, her er det bestemt, at alle kommuner i
Danmark skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borger i
kommunen, når de fylder 75 år og igen en gang om året fra de fylder 80 år.
Derudover skal mennesker, som bor alene have et tilbud, når de fylder 70 år. I
Aarhus kommune tilbydes desuden besøg til borgere, hvis ægtefælle/ samlever
flytter i plejebolig samt til borgere som mister en ægtefælle/ samlever. Begge tilbud
er fra 65 år.
Man får dog ikke tilbudt forebyggende hjemmebesøg hvis man har praktisk og
personlig hjælp i hjemmet, som er visiteret af kommunen.
Tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg får man tilsendt enten som fysisk brev
eller digital post via e-boks. Man er dog altid velkommen til at kontakte mig, hvis der
er noget man gerne vil tale om. Jeg kommer gerne besøg.
Et forbyggende hjemmebesøg er en samtale i borgerens hjem. Samtalen handler
om det, der er vigtigt for borgeren i forhold til ens liv og helbred. Vi vil gerne bidrage
med viden og muligheder, der kan støtte borgerne i at have en god hverdag, hvor
man fortsat kan gøre de ting, man synes er vigtige. Fokusset i samtalen er trivsel,
det kan være både fysisk og mental trivsel.
Mange af jer kender og har tidligere haft besøg af Gitte Sand, hun varetager forsat
forebyggende hjemmebesøg i distrikt Syd, blot ikke længere i jeres område.
Hvis du ønsker et besøg eller blot at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig
pr. telefon 4185 4548 eller mail anice@aarhus.dk
Glæder mig til at møde jer

Ania Cederdorff
Forebyggelseskonsulent Aarhus Kommune
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Kolt Park
Århus Kommune Teknik og Miljø er igangsætter af projekt Kolt Park ved Koltgården.
Der er sat 2 plantekasser op, desværre var de lavet lidt forkert, der var ingen dræn,
så mange af planterne er rådnet. Det bliver der rettet op på. Og så kommer der nye
planter i.
Der ud over er der kommet.
 700 m3 blomstermark, i 3 felter med mange farver og dufte – så vi alle får en
god oplevelse.
 9 bærbuske, hindbær, boysenbær og ribs.
 12 træer. Japansk kirsebær med flotte farver og alm. kirsebær der kan spises.
 Omkring regnvandssøerne er der blevet tyndet ud i træerne.
Projektet er støttet af fællesrådet, børneinstitutionerne (der har været med til at
plante kasserne til) og Centerrådet.
Frivilligkonsulent Ajla Dzubur er tovholder på projektet.
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Koltgarden er røgfri
Som tidligere meddelt er alle områder omkring Lokalcenter Koltgården røgfri.
Det gælder helt ude fra Kunnerupvej og på den anden side af Koltgården til stien
ved Krolfbanen.
Dvs. hele matriklen som Koltgården ligger på, også ovre ved plejeboligerne og ved
ældreboligerne.
De eneste steder der må ryges er i beboernes eget hjem og lille have.
Der kommer også skilte på dørene.
Og de udendørs askebægre vil blive fjernet.
Galgeskiltet kommer til at stå ved indkørslen.
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Kolt/Hasselager Fællesrad
Følg med på www.kolthasselager.dk
Fællesrådet driver hjemmesiden www.kolthasselager.dk Her kan du følge med i nyt
fra dit område og begivenheder, som finder sted. 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
Du kan også følge med i området på facebooksiden Kolt-Hasselager Fællesråd.
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Kolt/Hasselager Fællesrad
Snart kan der høstes æbler
Spiselunden som Fællesrådet med hjælp fra gode frivillige kræfter plantede i
oktober 2020 byder snart på dejlige æbler af forskellige sorter. Du er velkommen til
at plukke æbler og bær i spiselunden. Planterne er betalt af Fællesrådet og med
støtte fra Aarhus Kommune. Grundejerforeningen Kolt Haveby lægger jord til og slår
græsset.

Kildeagervej 150 – lokalplan for tæt lav er vedtaget
Der er vedtaget en lokalplan for Kildeagervej 150, som giver mulighed for, at der kan
bygges tæt-lav i området. Området er privatejet. Ifølge Fællesrådets oplysninger vil
der blive lavet lejeboliger på området og det er Levehuse A/S der står for det.

Lokalplanens eksempel på Tæt-lav. Det er ikke sikkert,
at det endelige byggeri vil se sådan ud.
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Kolt/Hasselager Fællesrad
Lokalplan for Rema-1000 vedtaget
Efter en del debat blev der den 25. maj 2021 vedtaget en lokalplan for et kommende
Rema 1000 på Elmetoften. Undervejs i processen frem mod den endelige
vedtagelse har Kolt-Hasselager Fællesråd afleveret høringssvar, hvor der er udtrykt
modstand og stor bekymring for afvikling af trafik. Fællesrådet forventer, at arbejdet
med at bygge et Rema 1000 vil gå i gang i løbet af det næste år.
”Som fællesråd ved vi, at der er mange bekymringer, som fylder. Det gælder både
dem, der bliver naboer, bor i nærheden, det gælder bekymringer om trafik i området,
ligesom der er bekymringer om sikkerheden for de skolebørn, der vil gå over
Hovedvejen for at komme i Rema 1000. Nu skal vi se frem og finde gode løsninger
og vi er klar til at gå i dialog med Rema 1000,” siger Karen Balling Radmer, formand
for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Kvæg på græs i Vildskoven
Torsdag 10. juni kom fire styk kvæg på græs i
Hasselager Vildskovs skovbryn. Aarhus
Kommune har indhegnet (med lavt hegn) et
større areal som kvæget går på. Når kvæget
spiser græsset giver det plads og luft til flere
forskellige slags blomster og urter og dermed
bedre mangfoldighed for naturen. Man kan godt
besøge dyrene i indhegningen, men vær varsom. Det er også store dyr, og de
er nysgerrige. Husk at holde hunde i snor. Er du interesseret i at være med i et
kogræsserlaug, kan du skrive til formand@kolthasselager.dk

Side 10
Koltnyt nr. 2- 2021

Kolt/Hasselager Fællesrad
Mange projekter på vej i Kolt-Hasselager
Inden for de næste cirka fem år vil der komme mange byggeprojekter i KoltHasselager. Du kan finde en liste over dem på www.kolthasselager.dk og her er blot
nogle af dem.
Innovationsdistrikt for vandteknologi er på vej. Der bliver opført et nyt domicil for
Aarhus Vand som bliver drivkraft i et nyt innovationsdistrikt for vandteknologi. Det
bliver opført med til- og frakørsel fra Hasselager Centervej.
Bygmagrunden – her er en lokalplan ved at blive lavet, og den gør det muligt at
opføre cirka 70 boliger i to etager som rækkehuse eller lave etageboliger. Området
er privatejet og ligger for enden af Hasselager Stationsvej. Og her lå før et Bygma
Byggemarked
56 boliger truer Fællesområdet. På det område langs Kolt Østervej, hvor der før lå
en ridehal har mange borgere ønsket sig, at der fortsat skal være et grønt fælles
område – gerne med vild natur. Det kæmper Fællesrådet derfor for. Men det trues
nu af, at Teknik og Miljø vil have, at området skal bruges til boliger – tæt lav og
rækkehuse. ”Det vil vi kæmpe for ikke kommer til at ske, og jeg håber, at mange vil
være klar til at stå sammen og skrive høringssvar, når en lokalplan måske kommer i
høring. Lige nu ved vi ikke, hvornår det sker,”
Store planer for bedre torv
”Vi arbejder for øjeblikket på at skabe et endnu bedre torv på Kolt Østervej. Derfor
er vi i tæt samarbejde med Super Brugsen Kolt og er i dialog med både politikere og
forvaltning om at sikre, at det bliver virkelighed. Formålet er at skabe et torv, hvor
der både er plads til at holde torvedage, mødes mange for eksempel om
bagagerumssalg, at der er plads til innovative pop-up butikker og samtidig plads til
to dagligvarebutikker, hvoraf Super Brugsen er den ene,” Kontakt til
FÆLLESRÅDET:
E-mail: Formand@kolthasselager.dk
Se mere nyt på www.kolthasselager.dk eller følg os på Kolt Hasselager Fællesråds
facebookside.
Bestyrelsen i Fællesrådet: Leo Thinesen, Hans Karl Christensen, Tom Samsøe
Hansen, Tina Petersen (kasserer), Thomas Bent Andersen (næstformand), Pia
Hagedorn, Karen Balling Radmer (formand)
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Koltgardens Venner
Kommende arrangementer:
25. september kl. 13.30 Banko

Lørdag 23. oktober bliver der koncert med
Sussi og Leo. på Koltgården
De sidste 13 år har Trio Sussi og Leo turneret
med deres fantastiske musikalske show.
Mangt og meget er de blevet kaldt, men aldrig
kedelige. Der er nemlig altid fest og farver over
feltet, når Trio Sussi og Leo går på scenen. De
underholder med alle de kendte sange, som
publikum elsker at synge med på. Det er lige fra ”Smoke on the Water” og til ”Sikke
en fest”, hvor salen koger af syng-med og højt humør. Uanset hvor Trio Sussi & Leo
optræder, er de et enormt tilløbsstykke, Så vi håber det vil være tilladt at synge med
når det går løs.
Se opslag senere på Koltgården og på Facebook.
HJÆLP!
Vi har brug for vore medlemmers hjælp til at finde en
suppleant til bestyrelsen og kommende ny kasserer!
Næste år stopper Hans som kasserer, og det er derfor
vigtigt, at vi allerede nu kan få en ny M/K med i arbejdet,
så vedkommende, der meget gerne skal have forståelse og viden om regnskab og
it. Så en baggrund fra bank, revisor, regnskabsafdeling er en stor fordel.
Så er der et af vore medlemmer der er interesseret, hører vi meget gerne straks fra
jer. Eller hvis I kender et emne udefra til posten, som så kan blive medlem af vores
forening, der jo gerne skulle fortsætte efter næste år!
Vedkommende vil selvfølgelig stille og roligt blive sat ind i regnskabet (som ifølge
Hans ikke er så stor en opgave).
Så vi håber I vil hjælpe os med at finde et nyt medlem til bestyrelsen, og i første
omgang som suppleant!
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Faste aktiviteter pa Koltgarden
MANDAG:
KROLF
Tidspunkt:
Kl. 10.00
Kontakt Jes Pedersen, tlf.: 4084 2840.
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: Hanne Carlsson med tlf. 6017 8361.
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:
Hanne Carlsson med tlf. 6017 8361.
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 - 16.00. Kontakt: Alice Kehlet - Tlf.: 20 47 53 99
Kl. 14.00 - 16.00 I kælderen Kontakt: Jes Pedersen, tlf.: 4084 2840.

TORSDAG:
STRIKNING og KNIPLING
Tidspunkt:
Kl. 9.00 - 12.00. Kontakt: Ingrid Kjær, tlf.: 8628 3218.
GUDSTJENESTE
Tidspunkt:
Kl. 13.45 - 15.00. 1. torsdag i måneden i Cafeen.
Kontaktperson: Ruth Iversen, tlf. 2874 2547.
FREDAG:
KROLF
Tidspunkt

kl. 10.00 Kontakt: Jes Pedersen, tlf.: 4084 2840.

SELVTRÆNERE alle dage – kontakt Lars Jacobsen tlf. 4252 8361
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Tirsdagsaben fra kl. 13.30 til kl. 15.30.
AUGUST
24.08.2021

Stig på revyen,
Fællessang, foredrag og
klaverspil.
Med Stig Nørregaard
Pris kaffe m/brød kr. 40,00
Opslag om Løvfaldsturen

SEPTEMBER
07.09.2021

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 25.00
Salg af billetter til løvfaldsturen fra
Kl. 12.00 til kl. 13.00
Se opslag på tavlen.

21.09.2021

LØVFALDSTUR

28.09.2021

TØJ-LARS
Fra 10.00 til 14.00

OKTOBER
12.10.2021

BANKO
Pris for kaffe m/brød kr. 25.00

26.10.2021

Flemming Baade underholder
m/Kim Larsens liv og sange
Pris for kaffe m/brød kr. 40.00
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Tirsdagsaben fra kl. 13.30 til kl. 15.30.
NOVEMBER
02.11.2021

BANKO
Pris for kaffe, brød kr. 25.00

16.11.2021

Musikalsk underholdning
m/Ole Nørskov f.eks. Dansktop,
ældre og yngre danske viser.
Pris for kaffe m. brød kr. 40.00
Salg af billetter til julefrokost fra
Kl. 12.00 til kl. 13.00

DECEMBER
07.12.2021

JULEFROKOST FRA KL.
12.00
Efterfulgt af musikalsk
underholdning
og kaffe med sødt.
Opslag følger.

Udsatte arrangementer
Lionsfesten, der plejer at være i september måned er udsat til næste år.
I skrivende stund ved vi ikke om Juletræsfesten bliver gennemført,
nisserne har ikke givet lyd fra sig.
Hattefrokosten måtte aflyses i 2020 og usikkerheden omkring hele
Corona situationen har længe været usikker, derfor udsætter vi
Damehattefrokosten til lørdag, den 19.marts 2022.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, det bli`r bare en fest.
På udvalgets vegne Ruth Iversen. 😊😊😊
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Busture
Vores bus har nu i et stykke tid været omkring her i
Østjylland. Følgende ture er planlagt:
Torsdag, den 12.8 - Horsens, Hatting, Rask mølle.
Torsdag, den 26.8 - City tur, bl.a Aarhus Ø m.m.
Torsdag, den 09.9 - Himmelbjerget.
Torsdag, den 23.9 - Fussingø Sø.
Alle ture udgår fra Koltgården kl.13. Du kan enten møde op, men er du
dårlig gående, hentes du gerne på din bopæl.
Vi har kaffe og brød med fra Koltgården til en pris af kr. 10,00 pr. person.
Er vejret godt, finder vi et hyggeligt sted, er det mindre godt, forbliver vi i
bussen, For at deltage skal du købe et klippekort i cafeen i deres
åbningstid. Kortet koster kr. 56,00, og der er 4 klip. Hver tur koster et klip
ud og et klip hjem. Der kan max være 7 passagerer, 1 chauffør og 1
frivillig til at servicere.
For at flest mulig får lejlighed for at deltage, bedes tilmelding ske til
undertegnede et par dage i forvejen, hvorefter jeg vil prioritere. Kom frisk
frem og få en dejlig oplevelse.
Ruth Iversen, tlf. 28742547

Kunst og kultur
Ved en ekstraordinær generalforsamling i maj måned blev det besluttet at
nedlægge foreningen Kunst og Kultur v/ Koltgården.
Det var med vemod, at det måtte ske, idet foreningen var een af de første
foreninger, der blev etableret ved Koltgården.
Årsagerne dertil var mange. Medlemstallet var faldende, der kom ikke nye
medlemmer til, og som følge deraf, blev vort rådighedsbeløb til indkøb af
kunst mindre og mindre. Kunstnernes pris for deres varer steg i takt med
tiden, og til sidst syntes vi ikke, vi kunne opretholde den standard, vi
gerne ville.
Arealet, vi kunne disponere over, blev mere og mere indskrænket.
Men foreningen har sat sit fingeraftryk på Koltgården. De billeder, der nu
er tilbage, tilhører Koltgården, og kan så vidne om en tid, der var.
Ruth P Iversen
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Kolt Kirke
Gudstjenesteliste for Kolt Kirke august-oktober 2021
Dato

22. august
29. august
5. september

Kl.

Præst

Jakob Thorup
Jensen
Jakob Thorup
10:30
Jensen
10:30

20:00 Gitte Adelgaard

12. september 10:30

Jakob Thorup
Jensen

19. september 10:30 Gitte Adelgaard
26. september 10:30

Jakob Thorup
Jensen

3. oktober

19.30 Gitte Adelgaard

10. oktober

10.30

17. oktober

10.30 Gitte Adelgaard

24. oktober

10.30

31. oktober

10.30 Gitte Adelgaard

Jakob Thorup
Jensen

Jakob Thorup
Jensen

Dag i kirkeåret

Tjeneste

12. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
13. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
14. søndag
Aftengudstjeneste +
efter Trinitatis tilmelding
15. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
6. søndag
Høstgudstjeneste +
efter Trinitatis tilmelding
17. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
18. søndag
Aftengudstjeneste +
efter Trinitatis tilmelding
19. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
20. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
21. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis
22. søndag
Gudstjeneste
efter Trinitatis

GUDSTJENESTE på Koltgården
Vore præster afvikler ferie i juli og august måned, så vi genoptager først
vore gudstjenester med virkning fra
Torsdag, den 2. september.
Alle er velkomne.
Efter tjenesten vil der som vanligt være fælles kaffebord og sang.
Ruth Iversen.
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Vi strikker og hygger sammen
Hej alle flittige piger, der sidder hjemme og strikker
eller hækler. Nu trænger vi vist til at komme ud og
være sammen med andre.
Derfor inviteret vi jer til at komme på Koltgården, og nyde en kop kaffe og få
gang i snakken. Vi trænger alle til at få smurt mundtøjet.
Hvis du ikke er ven med pindene, men bare vil snakke, er du også
velkommen.
Vi starter torsdag den 12. august kl. 9.30 -11.30.
Vi har fået doneret en del garn, så hvis du mangler er du velkommen til at tage
noget af vores lille lager.
Hvis du vil vide mere kan du kontakte mig på telefon eller mail.
På snarligt gensyn hilsen Kirsten Hedegaard
Formand for Centerrådet Koltgården
Tlf. 2440 9352
Mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk
NB: nye datoer -26/8-9/9-23/9-14/10-28/10-11/11-25/11-9/12 (JULEHYGGE)

Samtalecafé 27. august 2021 kl. 14.0016.00
Så skal vi mødes igen over en kop kaffe og en kage på Koltgården.
Find gerne jeres gode historier frem og fortæl os andre om dem.
Der er ingen tilmelding, så kom glad. vi holder afstand og spritter af.
Glæder mig til at se jer, både mænd og kvinder, alle
er velkomne.
På gensyn Kirsten Hedegaard
Tlf. 2440 9352
NB: De næste møder er 1/10 -29/10-26/11-17/12 (julehygge)
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DAGHØJSKOLEN på Koltgården
DEN 6. - 7. og 8. OKTOBER 2021
Hurra, der bliver afholdt Daghøjskole i år. Sæt allerede nu x i kalenderen
Onsdag den 6. oktober, torsdag den 7. oktober og fredag den 8. oktober.
TILMELDING. Først til mølle princip
TIRSDAG den 24. august fra kl. 12.00 - 13.30
TIRSDAG den 07. september fra 12.00 – 13.30
TIRSDAG den 14. september fra 12.00 – 13.30
Pris kr. 500,00 for alle dage og kr. 80,00 for et enkelt arrangement.
Programmet er klar i uge 33
Med venlig hilsen
Daghøjskolen

Gamle Hemmeligheder
I et hus som Koltgården kan man finde hemmelige steder. Det
skete for Peder Pedel der fandt et aflåst skab under trappen.
Ingen vidste hvad der var i det. De åbnede skabet og der var
rifler og patroner og en pengekasse. Jeg blev kontaktet, men
kendte ikke til det, hvem kunne mon vide noget om det. Så
slog det mig - Anne Marie Wollesen den tidligere leder af
Koltgården, så jeg skrev en mail til hende og fik dette svar.

Våbenskab

Kære Kirsten.
Jeg er nok den sidste der kan besvare dit spørgsmål. Og underligt nok er det ikke
mange dage siden jeg tænkte, hvem der havde fået den.
For mange år siden fik jeg den ide at ”vore mænd skulle have noget rigtig mande
legetøj” og så blev der skaffet skydere.
Desværre kan jeg ikke lige komme i tanke om navnet på den mand det var, men jeg
ved dog han er død, Falle var også med, han er jo også borte, så jeg tror de alle er
borte, lige bortset fra mig.
Håber du har det godt og god sommer. Med venlig hilsen Anna Marie Wollesen.
NB - Skabet er nu blevet fjernet og vi er blevet en historie rigere. 
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Distrikt 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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Distrikt Syd
Frivilligkonsulent – Ajla Dzubur – tlf. 41854171 eller
ajldz@aarhus.dk. 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. 5173 9899
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.
Forebyggelseskonsulent Ania Cederdorff
telefon 4185 4548 eller mail anice@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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KAN DU LIDE AT GÅ TUR?

Vi har behov for 1 og gerne flere gåtursvenner til beboere på
plejehjemmet Koltgården!
Vi har flere beboere, som er i rigtig god form fysisk og savner at komme
ud at røre sig. Det kan være kortere eller længere ture. Det kan være en
eller flere gange om ugen.
Har du lyst til at være frivillig gåtursven? Så kontakt:
oplevelsesmedarbejder Malene Melbye (memal@aarhus.dk /41 85 95 65)
eller frivilligkonsulent Ajla Dzubur (ajldz@aarhus.dk / 41 85 41 71).
Vi glæder os til at høre fra dig!
Mange hilsner fra plejehjemmet Koltgården

Bridge og Whist/kortspil om onsdagen
Onsdag eftermiddag spiller vi bridge på Koltgården, vi har netop nu plads
til nogle flere spillere, så kontakt os gerne, hvis du har lyst til at være
med.
Også kortspillerne, der spiller whist, har plads til flere spillere.
Se kontaktpersoner og tlf. nr. på side 13
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ARRANGEMENTSOVERSIGT:
Dato Tekst
12-08
24-08
26-08
27-08
02-09
07.09
09-09
21-09
23-09
25-09
28-09
01-10
6-7-8/10
12-10
14-10
23-10
26-10
28-10
29-10
02-11
11-11
16-11
25-11
26-11
07-12
9-12
17-12

Strikkecafe
Stig med fællessang
Strikkecafe
Samtalecafe
Gudstjeneste
Banko
Strikkecafe
Løvfaldstur
Strikkecafe
Banko
Tøj Lars
Samtalecafe
Daghøjskole
Banko
Strikkecafe
Sussi og Leo
Flemming Baade Sang
Strikkecafe
Samtalecafe
Banko
Strikkecafe
Ole Nørskov musik
Strikkecafe
Samtalecafe
Julefrokost
Strikkecafe
Samtalecafe

Arr.

Kl.

CR
TÅ
CR
CR

09.30-11.30
13.30-15.30
09.30-11.30
14.00-16.00
13.45-15.30
13.30-15.30
09.30-11.30
??
09.30-11.30
13.30-15.30
10.00-14.00
14.00-16.00
09.00-16.00
13.30-15.30
09.30-11.30
??
13.30-15.30
09.30-11.30
14.00-16.00
13.30-15.30
09.30-11.30
13.30-15.30
09.30-11.30
14.00-16.00
12.00-??
09.30-11.30
14.00-16.00

TÅ
CR
TÅ
CR
KV
TÅ
CR
TÅ
CR
KV
TÅ
CR
CR
TÅ
CR
TÅ
CR
CR
TÅ
CR
CR

TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, CR-Centerråd,

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet
Tak til bladets sponsorer: Centerrådet, Fællesrådet, og
Koltgårdens Venner, 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
Forebyggelseskonsulent Ania Cederdorff
Cafeen Sandra Hinze
Frivilligkonsulent Ajla Dzubur
Pedel Peder Uhre
Lea Bonde – booking lokaler
Selvtrænerne, Lars Jacobsen
Koltgårdens Venner, Rita Laursen
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.

87 13 16 00
21 17 11 26
51 71 54 28
87 13 16 00
87 13 16 00
87 13 30 36
41 85 45 48
21 17 14 15
41 85 41 71
51 57 50 17
41 87 35 36
42 52 83 61
51 50 63 02
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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