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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 april 2022 sendes på mail 

til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 2 – 10. årg. udkommer i maj 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 
 

  

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Brugerrådet for lokalcenter Koltgården 

Så skal vi i gang igen, alt må igen lukke op, dog skal vi stadig tage 

hensyn og passe på hinanden.   

Der sker dog også noget, når alt er lukket ned. Vores nye rådmand 

Christian Budde har bestemt, at vi ikke længere skal hedde Lokalcentre 

men FOLKEHUSE. Meningen er at dette navn skal kunne bringe flere til 

at bruge vores lokaler, og bringe kendskabet til Koltgården videre ud, så 

det ikke kun er de ældre, der kommer, men alle generationer. Det må vi 

så arbejde på, og det vil der blive fortalt meget mere om på vort årsmøde 

24. februar hvor vores nye leder Jens Sønderbæk og vores 

frivilligkonsulent Ajla Dzubur vil være til sted. Håber der kommer rigtig 

mange, vi byder på gratis suppe, husk tilmelding.  

Desværre måtte vi aflyse vores nytårskur med underholdning af Richard 

Ragnwald, men vi har aftalt at han kommer til vores arrangement den 14. 

juni og giver en festlig koncert, så det kan vi se frem til.  

Vi håber også at vi kan holde et møde i marts med alle frivillige, som vi 

plejer, og der finde ud af, om vi skal have markedsdag i august. 

Det ville være rart at få normale tilstande igen og kunne mødes til de 

arrangementer vi plejer at have og igen blive sociale, det ser vi frem til. 

Med hilsen  
Kirsten Hedegaard 
Formand for Brugerrådet på Folkehuset Koltgården    
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Koltgå rdens Venner 

Kommende arrangementer:  

Søndag 20/2 2022 kl 13.30 Banko  

Med amerikansk lotteri og de sædvanlige 15 bankospil, plus to ekstra.  

 

Vi har afsat lørdag 19. marts til et arrangement, måske en koncert, men 

intet er bestemt endnu så medlemmerne må følge opslag på Koltgården 

og Koltgårdens Venners facebookside. 

Tyrolerfest 

Torsdag 27. januar afholdt Koltgårdens Venner et frokostarrangement, og 

selv om der er længe til oktober-festerne, så underholdt Tyrolerduoen 

Leopold og Hansi med mange kendte sange og potpourrier, som der blev 

sunget heftigt med på. 
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Kolt Kirke 

 
Tirsdag den 8. februar kl. 19:30-21:30 i Kolt 
Sognegård 
En vild fortælling om at bryde mønstre – 
Foredrag ved Torben Hein 
Torben Heins historie er vild. Virkelig vild! Den 
handler om vold, misbrug, rækker af 
fængselsdomme og ligegyldighed overfor både sig 
selv og andre, og om at komme ud på den anden 
side til et liv med børn, løbetræning, parcelhus og 
en tilværelse som de flestes – altså bortset fra, at den også har budt på X-
factor og duoen Clifford & Hein. Se nærmere på www.koltkirke.dk. 

 

 
Søndag den 20. februar kl. 19:30 
Aftengudstjeneste ved Gitte Adelgaard Se nærmere på www.koltkirke.dk. 
 
 
Onsdag den 23. februar kl. 19:00-21:00 i Kolt Sognegård 
"Syng i Den Blå" – ved flygelet: Dan Frunza Se nærmere på www.koltkirke.dk 

 

Fastelavnsgudstjeneste den 27. februar kl. 14:00 med tøndeslagning, 

fastelavnsboller og sodavand. Alle møder selvfølgelig udklædte – også gerne de 

voksne! 

Der bliver en kort familiegudstjeneste først, og det er Jakob Thorup Jensen og 

Anette Berggren, der står for det festlige arrangement! 

 
Tirsdag den 8. marts kl 19:30-21:30 i Kolt Sognegård.  
Mød mytiske Eva og Lilith – to af Biblens stærke kvinder – 
Foredrag ved Kamilla Kehlet 
På Kvindernes Internationale Kampdag får du et boost fra 
Biblen, for jo, mand og kvinde er skabt lige for Gud, og Biblen 
byder på mange stærke kvinder. Sammen med idehistoriker 
Kamilla Kehlet tager vi på rejse tilbage til tidernes morgen og 
mytiske legender fra middelalderen. Vi møder Eva og Lilith og 
dykker ned i, hvordan kvindekønnet på baggrund af de to er 
blevet fremstillet i Europa – og stadig bliver det i dag. Se 
nærmere på www.koltkirke.dk. 
 

 

 

http://www.koltkirke.dk/
http://www.koltkirke.dk/
http://www.koltkirke.dk/
http://www.koltkirke.dk/
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Kolt Kirke 

 
Lørdag den 26. marts kl. 9:30-17:00 
Gospel-workshop med Hans Christian Jochimsen I Kolt Sognegård  
– og afsluttende koncert i kirken 
Hans Christian Jochimsen er dirigent for Opstand Gospel 
Choir og Danmarks gospelkoryfæ nummer ét. Han mestrer 
især én kunst; at åbne vores hjerter. En dag med livsglæde 
og fællesskab om gospel. Vi afslutter dagen med at give 
koncert i kirken.  
Tilmelding og betaling på 250 kr. + gebyr for worskshop incl. 

forplejning på www.koltkirke.dk 

Tirsdag den 5. april kl. 19:30-21:30 
Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids - job, familie, børn og at få 
det til at hænge sammen – Foredrag ved Lola Jensen 
Du kender godt situationen, hvor hverdagens trædemølle 
tager magten. Men det hele behøver ikke at blive gråt og 
træls. Det er muligt at møde hverdagen med en mere positiv 
indstilling. Og kan du det, så vil du opleve en fornyet familie- 
og arbejdsglæde og trivsel. Tænk hvis (næsten) hver dag 
bliver en god 

dag. Mød familievejlederen fra TV2 ”Go’ morgen Danmark”, 
socialpædagog og familievejleder Lola Jensen. 
Pris: 100 kr. + gebyr betales ved tilmelding på hjemmesiden www.koltkirke.dk.  
 

 

                   

GUDSTJENESTE på Koltgården  

Nu ser det endelig ud til, at vi kan afvikle gudstjenester igen. Det foregår 
den 1. torsdag i hver måned i tidsrummet kl.13.45-15.30. Efter 
gudstjenesten er der hyggeligt samvær med kaffe/brød og fællessang.  
Følgende dato er planlagt  
3.2. - 3.3. - 7.4. - 5.5.- 2.6. 
 
Kom glad, alle er velkommen. 
Ruth Iversen. 
 

 

 

 

http://www.koltkirke.dk/
http://www.koltkirke.dk/
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Dåmehåttefrokost. 

Det har tidligere været meldt ud, at frokosten ville blive afholdt den 
19.marts, men på grund af restriktioner ifm Covid19 har planlægningen 
været på stand by - men nu lysner det, og hattedamefrokosten vil i stedet 
blive afviklet 
                   Lørdag, den 21. Maj 
 
Og nu skal det lykkes. 
 
På planlægningsgruppen vegne 

Ruth P Iversen😊😊 

 
Nyt frå cåfeen  

Godt nytår til alle 

Så er vi kommet i gang med et nyt år, og vi glæder os til alt det, der skal 

ske i det nye år.  

I februar kommer der en ny elev i køkkenet. Anna starter i caféen den 7. 

februar, og har været på plejehjemmet siden oktober. Det bliver 

spændene at lære hende at kende og se hvad hun har at tilbyde.  

Vi har desværre, stadig Corona i samfundet, men færre restriktioner.  

Så brug jeres sunde fornuft. Kom ikke i caféen eller til arrangementer hvis 

I er syge eller har symptomer.  

Husk at vi har åben alle hverdage fra kl. 9 til 13.30, med servering af 

varm mad mellem kl. 12-13.  

Vi tager gerne imod bestillinger af fx smørrebrød eller varm mad ud af 

huset. Og vi har stadig vores udvalg af frostmad (se udvalg på 

opslagstavlen i forgangen).  

Venlig hilsen  

Sandra og caféteamet  

Tlf. 21171415 
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Tirsdågså ben frå kl. 13.30 til kl. 15.30. 

 

FEBRUAR 

01.02.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

15.02.2022 Musikunderholdning 

  Pris for kaffe og brød kr. 40,00 

24. februar Årsmøde kl. 17.00 suppeaften 

  se side 7 

MARTS 

01.03.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

 

22. marts Lidt Go´musik med Anne, Ejgil 

  og Merethe på klaver 

  Pris for kaffe og brød kr. 40,00 

APRIL 

 

05.04.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

19.04.2022 Musikunderholdning  

  Pris for kaffe og brød kr. 40,00 

 

MAJ 

03.05.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 
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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 

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 
 

Såmtålecåfe  18.02.2022 kl. 14.00-16.00 

Nu skal der ske noget. Vi trænger alle til at komme ud og få lidt social 
samvær. Så det kunne være hyggeligt at mødes 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 man har oplevet, 
især i denne tid hvor vi alle har været lidt alene og 
holdt afstand på grund af smittefare. Hvordan har I 
taklet det? 

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 18.  februar kl. 14.00-16.00 på Koltgården 

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

På gensyn Kirsten Hedegaard 
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Fåste åktiviteter på  Koltgå rden 

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: Kl. 13.00 - 14.00.  
BRIDGE 
Tidspunkt: Kl. 13.00 - 16.00. Kontakt: Alice Kehlet - Tlf.: 20 47 53 99 
BILLARD 
Tidspunkt: 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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Strikning  

 

Vi har været inde på Værestedet i 

Jægergårdsgade for at aflevere de 

mange tæpper, huer, vanter, sokker, sko 

og meget andet som er blevet 

produceret her i de mange Corona 

måneder 

Og det blev modtaget med glæde  

Tak til alle de flittige damer, også for 

sponsorering af garn til tæpperne.  

Der er strikkeklub den 10.02 - 24.02 -

10.03 -  24.03- 07.04- 21-04 

Fra kl. 9.30-11.30 på Koltgården  

 

Bogsålg  

Det er dejligt at vores bogreol bliver så 

flittig brugt, mange køber en bog med 

hjem. 

Indtægterne går til trykning af Koltnyt.  

I 2021 indbragte salget af bøger 

kr. 1.040,00  
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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, Distrikt Syd 
Åbningstider: 
Mandag og onsdag  kl. 10.00-15.00 
Tirsdag.   kl. 10.00-15.00 
Torsdag og 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 

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

Brugerrådet 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 
Brugerrådet 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. 

 

  

mailto:ajldz@aarhus.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:anice@aarhus.dk
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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

1. februar Banko TÅ 13.30-15.30 

2. februar Gudstjeneste  13.45-15.30 

10. februar Strikning Cr 09.30-11.30 

15. februar Musikunderholdning TÅ 13.30-15.30 

18, februar Samtalecafe CR 14.00-16.00 

20. februar Banko KV 13.30-15.30 

24. februar Strikning CR 09.30-11.30 

24. februar Årsmøde suppeaften CR 17.00-19.00 

1. Marts Banko TÅ 13.30-15.30 

3.marts Gudstjeneste  13.45-15.30 

10. marts Strikning CR 09.30-11.30 

18. marts Samtalecafe CR 14.00-16.00 

19. marts Arrangement KV ? 

22. marts Lidt Go musik TÅ 13.30-15.30 

24. marts strikning CR 09.30-11.30 

5. april Banko TÅ 13.30-15.30 

7. april Strikning CR 09.30-11.30 

7. april Gudstjeneste  13.45-15.30 

19. april Musikunderholdning TÅ 13.30-15.30 

21. april Strikning CR 09.30-11.30 

29. april Samtalecafe CR 14.00-16.00 

3 majl Banko TÅ 13.30-15.30 

5. maj Gudstjeneste  13.45-15.30 

21. maj Damefrokost   
 
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, CR-Centerråd,  

Se nærmere om de enkelte arrangementer inde i bladet 
Tak til bladets sponsorer: Brugerrådet, 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 

  

mailto: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 
Forebyggelseskonsulent Ania Cederdorff  tlf. 41 85 45 48 
Cafeen Sandra Hinze tlf. 21 17 14 15 
Frivilligkonsulent Ajla Dzubur  tlf.   41 85 41 71 
Pedel Peder Uhre tlf. 51 57 50 17 
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 
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 Brugerråd:   
Formand Kirsten Hedegaard tlf. 24 40 93 52 
Næstformand Mariann Dalgas  tlf. 51 73 98 99 
Kasserer Kirsten V. Nielsen, tlf. 42 38 71 04  
Anders Kjær Jensen  tlf. 86 28 32 92 
Lea Mains  tlf. 22 13 50 28 
Rita Bommer tlf.  21 29 50 67 
 
Tirsdagsåben: 
Agnes Nielsen tlf. 24 80 83 49 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16 
Anders Kjær Jensen  tlf. 86 28 32 92 
Lea Mains  tlf. 22 13 50 28 
Mariann Dalgas  tlf. 51 73 98 99 
 


