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Redaktionen:
Kirsten Hedegaard (ansvarshavende)
Tlf. 2440 9352
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk
Mariann Dalgas
Tlf. 5173 9899
e-mail: mariann.dalgas@lite.dk

Deadline for indlæg til næste nr. er 20. januar 2022 sendes på
mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk
eller afleveres i Caféen på Koltgården.
Koltnyt nr. 1 – 10. årg. udkommer i februar 2022

NB
”Koltnyt” kan læses på :
Fællesrådets hjemmeside www.kolthasselager.dk
og på ”www.Lokalcenter Koltgården” derefter klik på
”centerråd”.

Vil du gerne modtage Koltnyt på mail.
Så kontakt Kirsten Hedegaard
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Centerrådet for lokalcenter Koltgården
Så er der igen fuld fart på arrangementer på Koltgården. Alle har lyst til at lave
noget og mødes. Så vi igen kan være lidt sociale.
Dog er der stadig nogle udfordringer, vore 2 madklubber brænder efter at
komme i gang, så vi håber det lykkes at få nogle aftaler i hus, så de kan starte
op igen.
Vi havde jo besøg af Jette Skive, Maj Morgenstjerne, Thune Korsager og Jens
Sønderbæk. De gennemgik hele huset og synes vi har et dejligt lokalcenter,
men kunne også se, der kunne ske nogle forbedringer. Dem ville de arbejde
videre på. Så vi er spændt på hvornår der sker noget.
Vores Kolt Park projekt halter lidt. De to højbede mangler stadig at blive
udbedret så planterne ikke rådner, fordi der ingen afløb er. Afventer hvornår
det bliver ændret, så vi kan plante nogle blomster og små buske. De store
blomsterbede har stået i fuld flor hele sommeren og mange har haft gavn af
lige at plukke en buket med hjem.
Vaccinationsdagen blev et tilløbs stykke, der var rigtig mange, der ville
vaccineres, og da Sandra og Bettina havde et tilbud med hjemmebagte
kanelsnegle og en kop kaffe, var der mange, der fik sig en snak i cafeen.
Tirsdagsåben har igen lavet et spændende program for resten af året, så vi
håber rigtig mange vil benytte sig af det og komme og høre musik og spille
banko. Også dejligt at der er nogle, der vil hjælpe os med at stille borde op og
tage en opvask. Vi kan meget mere, når vi løfter i flok.
Strikkeklubben om torsdagen ser også ud til at falde i god jord, der kommer
nye med hver gang, så snakken går livligt. Men der er plads til flere, så kom
gerne.
Samtalecafeen om fredagen har også været en succes, det er sjovt at høre
om hvad andre har oplevet, både som børn og i deres arbejdsliv, og så får vi
rørt stemmerne med nogle dejlige sange.

Vi kan stadig godt bruge nogle frivillige til at hjælpe os, så kontakt os
gerne.
På Centerrådets Vegne Kirsten Hedegaard
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Koltgårdens Venner

Der var gang i den på Koltgården
lørdag eftermiddag, da Sussi og Leo
gav koncert.

Kommende arrangementer:
Lørdag 20/11 - Status/orienteringsmøde om Koltgårdens Venners fremtid
og evt. nye vedtægter. kl 12.30 (tilmelding 2/11)
Gratis frokost, 1genstand og kaffe til medlemmer.
Fredag 10/12 – kl. 17.00 Julefrokost for beboere i Ældreboliger og
Plejehjemmet. Sidste tilmelding 2/12 I Caféen.
Torsdag 27/1-2022 - kl 12.30 - Frokost med Tyrolerunderholdning for
medlemmer (Tilmelding 4/1 og 18/1)
Søndag 20/2 - 2022 kl 13.30 Banko
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Dåghøjskolen på Koltgården i dågene 6. 7. og
8. oktober vår igen i år en succes.
Over 100 personer deltog med liv og sjæl i foredrag og musikalsk underholdning,
der blev klappet og sunget med på de kendte sange fra den danske sangskat
Fra køkkenet blev der serveret dejlig mad, kaffe, boller, og kage. Der skal lyde stor
tak til Sandra og Bettina som stod for madlavningen og tak til alle de frivillige som
hjalp til med servering, opvask og oprydning.
Vi skylder også en tak til Dan Funza for at akkompagnement til morgensang
Uden jer kunne Daghøjskolen ikke blive en realitet. Vi håber at I også næste år vil
række os en hjælpende hånd
For at der også kan blive arrangeret Daghøjskole næste år har vi brug for i
Styregruppen at der kommer nye ansigter.
Ketty Pedersen, en trofast person, valgte efter ca 25 år at trække sig fra gruppen
Ketty ligger inde med rigtig mange oplysninger om Daghøjskolen og vi håber at vi
stadig kan drage nytte af Ketty’s viden
Tak for en rigtig god Daghøjskole i 2021
Vh Inger Lise

Kolt Kirke
GUDSTJENESTE på Koltgården
Torsdag den 4. november kl. 13.45
Julegudstjeneste
Den årlige julegudstjeneste er i år flyttet til en tirsdag pga. forskellige
aktiviteter torsdage i december.
Gudstjenesten vil derfor finde sted tirsdag, den 14.12. Kl 13.45
i salen på Koltgården. Efterfølgende er kirken vært ved gløgg og
æbleskiver, fællessang m.v.
Alle er velkommen. 🎄🎄🎄🎄

Ruth Iversen.
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Tirsdågsåben frå 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

30.11.2021

Julebanko, kaffe med brød kr. 25,00
Salg af billetter til juletræsfest fra
Kl. 12.00 til kl. 13.00
Salg af billetter til julefrokost fra
Kl. 12.00 til kl. 13.00

DECEMBER
07.12.2021

JULEFROKOST fra
kl. 12.00-13.30
Og fra kl. 13.30 – 15.30
musikalsk underholdning med
Bo Young
Se side 9
Salg af billetter til Nytårskur
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Tirsdågsåben frå kl. 13.30 til kl. 15.30.

11.12.2021

JULETRÆSFEST
kl. 14.00-16.00
Se side 10

2022
JANUAR
04.01.2022

BANKO
Pris for kaffe, brød kr. 25.00
Salg af billetter til Nytårskur fra
Kl. 12.00 til kl. 13.00

18.01.2022

NYTÅRSKUR kl. 13.15-15.30
Med underholdning af
Richard Ragnwald
se side 11

FEBRUAR
01.02.2022

Banko
Pris for kaffe, brød kr. 25.00
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Strikning

En ting Corona tiden har gjort er at alle
de flittige damer i Kolt/Hasselager har
produceret et stort antal tæpper, som vi
nu kan glæde de hjemløse med.
Tak til alle, også for sponsorering af
garn til tæpperne.

Bogsålg
Det er dejligt at vores bogreol bliver så
flittigt brugt, mange køber en bog med
hjem.
Indtægterne går til trykning af Koltnyt.
Men vi er ved at udgå for gode nyere
bøger, så hvis du har nogle du gerne vil
af med, så er du mere end velkommen
til at kikke forbi Koltgården
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Fåste åktiviteter på Koltgården
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
Helle Gadegaard, tlf. 2720 7068
PATCHWORK
Tidspunkt:
Kl. 14.00 - 17.00 Lige uger 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
TIRSDAG:
SIDDENDE GYMNASTIK
Tidspunkt:
Kl. 9.00 - 10.00.Kontakt: Lisbeth
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.
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
Tidspunkt:
Kl. 09.30 - 11.30. i lige uger
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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Distrikt Syd
Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J
Tlf.: 87 13 16 00 / E-mail: civilsamfund@mso.aarhus.dk
https://lokalcentre.aarhus.dk/vaelg-lokalcenter
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, Distrikt Syd
Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 10.00-15.00
Tlf.: 21 17 11 26 (telefontider: hverdage kl. 8.00-10.00 /
13.00-13.30 / 15.00-15.30)
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 Distrikt 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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Bering Kirke
Pippi Långstrømpe fejrer jul i Bering
Bering Forsamlingshus bliver i sidste weekend i november og første weekend i
december bygget om til Vimmerby, nærmere bestemt området omkring Pippis Villa
Villekulla.
Den dejlige familieforestilling kommer forbi Torshøjvænget 174 i Bering og fylder
forsamlingshuset med de skønne velkendte sange og personer, når Bering GT’s
Teaterafdeling spiller ”Pippi Langstrømpe fejrer jul”. Kom og oplev Pippi og Hr.
Nielson, Pippis abe, når de skal rydde op og gå i skole. For Pippi vil jo have
juleferie, og derfor er hun nødt til at gå i skole. De får også besøg af to røvere, men
det bliver vist værst for røverne. Men så er det da godt at politiet kan hjælpe hende,
eller er det omvendt? – Tja, det bliver man vist nødt til at komme til Bering og finde
ud af.
Billetsalget startede den 12.10.2021, og i skrivende stund er der stadig billetter at
købe.
Der spilles følgende dage:
Premiere lørdag den 27. november klokken 15.00
Søndag den 28. november spiller vi klokken 15.00
Fredag den 3. december spiller vi klokken 19.00
Lørdag den 4. december spiller vi både klokken 10.00 og klokken 15.00
i forsamlingshuset på Torshøjvænget 174, Bering, Hasselager.
Billetpriser: Voksen kr. 100,00 og børn til og med 12 år kr. 50,00
I forsamlingshuset kan der købes kaffe og te, øl og sodavand samt slik.
På billetsiden kan du også bestille et pausetilbud bestående af enten en kop Glögg,
kaffe eller te og 3 æbleskiver eller en kold kakaodrik eller æblejuice og 3 æbleskiver
til kr. 30,00.
(Tilbuddet kan ikke købes til forestillingen den 4.12. kl. 10.00)
Dette tilbud kan kun købes her i forsalg sammen med billetkøbet og altså ikke i
forsamlingshuset.
Vi glæder os til at se dig i Bering.
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Nyt frå cåfeen
Så er hverdagen ved at vende tilbage og corona er (forhåbentlig) ikke
længere blandt os. Der er flere grupper og arrangementer som igen kan
afholdes. Det kan vi mærke i caféen og det er dejligt.
Vi vil her i november og december lave flere forskellige syltede produkter
som sælges fra caféen.
Store glas til 25 kr. og små glas til 15 kr.
Der vil være rødkål, rødbeder, græskar, syltede rødløg og i december
vil der også laves kirsebærsauce og julesmåkager.
Husk at vi stadig har vores frostmad som vi sælger. Og har i et
arrangement eller en frokost laver vi gerne mad ud af huset, både det
kolde, fx smørrebrød, og det varme.
Med venlig hilsen
Sandra og (en gang i mellem) Bettina

Senioridræt i Kolt-Håsselåger IF
Vi er godt i gang med den 27. sæson med senioridræt i KHIF-hallen, hver torsdag kl.
10.10!
Det kræver ikke at man har dyrket sport før, men blot at man er klar til at få lidt
motion under hyggelige forhold.
Efter fælles opvarmning kan man spille bob, bordtennis, boccia, badminton og
floorball, eller køre ”en tur” på vore tre motionscykler!
Vi er i hallen hver torsdag til og med 16. december, og begynder igen 6. januar.
Man kan altid få en gratis prøvetime.
Med sportslig hilsen
Per Dyrholm (26 25 97 05)
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Bridge og Whist/kortspil om onsdågen
Har du tid tilovers om onsdagen?
Hvis svaret er JA! Så er her et forslag! Kom til Kolt og spil bridge!
Hver onsdag året rundt spiller vi fra Klokken 13.00 til ca. 16.30
Vi har ingen form for kontingent.
Din udgift: kr. 25,00 for en kop kaffe
Vi er

Koltgårdens Bridge Club
_Kunnerupvej 196, 8361 Hasselager
Du kan ringe til Alice Kehlet på
tlf. 20 47 33 99 for yderligere snak
eller Mariann Dalgas tlf. 51 73 98 99

Løvfåldstur til Glud museum
En hyggelig bustur med godt 40
deltagere.
Vi besøgte først Glud Museum, hvor vi så
nogle spændende gamle huse. Desværre
var det ikke så nemt at komme ind i alle
husene, hvis ikke man var godt gående.
Derefter kørte vi til Løsning Kro, hvor vi
fik en dejlig frokost. På hjemturen kørte vi
gennem et dejligt landskab, som viste de første flotte efterårsfarver.
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ARRANGEMENTSOVERSIGT:
Dato Tekst
02-11
04-11
11-11
16-11
20-11
25-11
26-11
16-11
30-11
07-12
09-12
10-12
11-12
14-12
17-12
2022
04-01
06-01
18-01
27-01
01-02
20-02

Arr.

Kl.

Banko
Gudstjeneste
Strikkecafe
Ole Nørskov musik
Statusmøde frokost
Strikkecafe
Samtalecafe
Øl smagning
Julebanko
Julefrokost
Strikkecafe
Julefrokost beboere
Juletræsfest
Julegudstjeneste
Samtalecafe

TÅ

13.30-15.30
13.45-15.00
09.30-11.30
13.30-15.30
12.30
09.30-11.30
14.00-16.00
18.30
13.30-15.30
12.00-15.30
09.30-11.30
17.00
14.00-16.00
13.45-15.00
14.00-16.00

Banko
Gudstjeneste
Nytårskur
Tyrolerfest
Banko
Banko

TÅ

CR
TÅ
KV
CR
CR
TÅ
TÅ
CR
KV
CR
CR

TÅ
KV
TÅ
KV

13.30-15.30
13.45-15.00
13.15-15.30
12.30
13.30-15.30
13.30-15.30

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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