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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 juli 2022 sendes på mail til 

kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 3 – 10. årg. udkommer i august 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/


Side 3 
Koltnyt nr. 2- 2022 
 

Brugerrådet for Folkehuset Koltgården  

Årsmøde – Brugerrådet havde indkaldt til årsmøde i februar. Her fortælles om det, 

der er sket i årets løb. Det er ikke så meget på grund af Corona de sidste 2 år, men 

nogle arrangementer havde vi dog fået gennemført. 

Der skulle også vælges medlemmer til Brugerrådet. Der var ikke nogen, der meldte 

sig den dag, men senere har Bente Kjeldsen meldt sig, og vi byder velkommen til 

Bente.  

Derimod var der mange der meldte sig som frivillige og det var rigtig positivt, da vi er 

ved at være nogle ældre medlemmer. Dejligt at vi nu kan kontakte nogle, når der er 

brug for det. Og hvis nogle af de frivillige ser et arrangement, som de gerne vil 

hjælpe med, så kontakt os lige. 

Vi sluttede mødet af med asparges- og gullasch suppe og der blev snakket flittigt 

ved bordene. Dejligt med noget socialt samvær, det har vi alle savnet.  

Århus Kommune havde indbudt alle 65-70 årige borgere i Kolt-Hasselager til et 

arrangement. Det blev sendt ud via e-boks, så man skulle tilmelde sig. Det var der 

103 der gjorde. Meget flot.  

Her fortalte Frivillig konsulent Peter Toft og to seniormedarbejdere om de 

muligheder der er, når man ikke længere er på arbejdsmarkedet. Der var lavet et 

spørgeskema, som mange fik udfyldt. Spændende at se hvad der er af ønsker om 

nye tiltag eller nogle aktiviteter som deltagerne gerne selv vil stå for. Vi venter i 

spænding på at se resultatet. Man kunne også melde sig som frivillig, og det var der 

en, der efterfølgende har gjort – dejligt.  Der blev sluttet af med en varm stærk 

suppe med brød til.  

Der er ansat en ”grøn” koordinator i Århus Kommune, der skal være med til at 

hjælpe med at udvikle både ude- og indendørsarealerne så det bliver mere 

bæredygtigt og klimavenligt. Et projekt der kører et år og hvor vores Folkehus er 

udvalgt til at være med.   

Det kunne også indebære at de store træer ved terrassen bliver fældet så der 

kommer mere lys og luft ind i lokalerne og man kan nyde solen på terrassen. De to 

højbede der står midt i området, forventer vi også indgår i dette projekt og 

forhåbentlig bliver flyttet et andet sted hen, da vi ikke synes at de pynter, der hvor de 

står.  

Kirsten Hedegaard 
Formand for Brugerrådet Koltgården   
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Nyt fra Aarhus SYD 

Fra Lokalcenter Koltgården til Folkehuset Kolt-

Hasselager. 

I kølvandet på den store omorganisering i 

Magistraten for Sundhed og Omsorg i juni 

måned, hvor der jo som bekendt skete en 

adskillelse af driftsområderne, kom der for os i Civilsamfund og 

Samskabelse i løbet af efteråret 2021 yderligere to forandringer: 

1. det blev politisk bestemt, at lokalcentrene skulle skifte navn til 

Folkehuse, og 

2. der blev offentliggjort en vision for de nye folkehuse. 

Når man som erfaren bruger af husene eller som frivillig/rådsmedlem 

læser visionen, ved jeg, at nogle bliver fristet til at spørge sig selv: ”Og 

hvad er så det nye i det?”, og det er egentligt meget forståeligt. Visionen 

er blevet til over længere tid gennem samtaler med mange af vores 

brugere og interessenter, og den beskriver i høj grad dét, som rent faktisk 

allerede sker i vores huse, og det som de kan og repræsenterer: De 

danner rammen for frivillighed, fællesskaber, foreninger og forebyggelse, 

og de rummer et væld af muligheder og aktiviteter for alle, og måske er 

det netop i formuleringen ”for alle”, at det nye ligger. 

 

I hvert fald blev dét det bærende argument for at tage navnet på vores 

huse op igen, og det endte jo som bekendt med en politisk beslutning om 

at ændre navnet fra Lokalcenter til Folkehus. Derudover blev adskillelsen 

af driftsområderne markeret ved et ønske om at hæfte folkehusets 

geografiske placering på navnet og ikke en evt. tilknytning til plejeboliger 

– og derfor blev Lokalcenter Koltgården til Folkehuset Kolt-Hasselager. Vi 

skal med visionen i hånden fortsætte med alt det gode vi sammen gør, 

men meget gerne udbrede kendskabet og synligheden og invitere flere 

med. Nye former for aktiviteter og arrangementer skal måske 

introduceres for at lokke flere med. 

 

Jeg synes beslutningen om navneændringen var rigtig. Der er for mig  
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Nyt fra Aarhus SYD 

ingen tvivl om, at der til det gamle var knyttet en række associationer, 

som i mindre grad inviterede nye borgere og brugere ind, og det skal vi  

nu -  med vision og nyt navn - så arbejde på rent faktisk sker, for intet 

sker af sig selv. Vi kommer derfor i tiden fremover til at arbejde målrettet 

med at ”markedsføre” os eller gøre opmærksom på, hvad det er vi har på 

hjertet – at styrke trivslen og øge livskvaliteten. 

Vi ses i Folkehuset Kolt-Hasselager. 

Jens Sønderbæk 
Civilsamfund & Samskabelse 
Leder af Folkehusene Aarhus Syd 
M: 30 71 07 42 
E: jenson@aarhus.dk 
 

 

 

Farvel og God dag 

Farvel - 31. maj udløber frivillig konsulent Ajla Dzuburs vikariat.  

Vi vil gerne sige tak til Ajla for et godt år, der har været meget udfordret 

her i coronatiden. Og ønsker al held og lykke fremover.   

Goddag – 1. maj tiltræder Sarah Hassing som ny frivilligkonsulent i vores 

område.  

Vi siger velkommen og glæder os til samarbejdet.  

Hilsen 

Brugerrådet.   

mailto:jenson@aarhus.dk
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Kolt Kirke 
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Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
 
Torsdag den 5. maj kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 2. juni kl. 13.45 – 15.00 
 kl. 13.45 – 15.00  
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Nyt fra Fællesra det 

af Karen Balling Radmer, formand for Kolt Hasselager Fællesråd 

Bygmagrund: Lokalplan er vedtaget 
Teknik- og Miljøudvalget i Aarhus Kommune har vedtaget lokalplan nr 1148. 
Det er en lokalplan for boliger på Hasselager Stationsvej 16-18 – også kendt 
som Bygmagrunden. 

Ifølge lokalplanen vil boligerne blive tæt-lave – herunder dobbelthuse og lave 
etageboliger. 

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra den private ejer af området. 
Lokalplanen siger, at den nye bebyggelse skal integreres harmonisk med 
Hasselager Stationsgades eksisterende villaer, ligesom der skal laves 
opholdsarealer og beplantning på mindst 50 procent af boligbebyggelsens 
brutteetage-areal. Fælles opholdsarealer, private haver, terrasser og altaner 
indgår i den samlede beregning af opholdsarealer. 

Det vides ikke, hvornår arbejdet går i gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1095/48814
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Ny afmærkning på Svanlevvej  

Der er godt nyt om Svanlevvej. Fællesrådet har flere gange drøftet Svanlevvej 
med Aarhus Kommune ligesom vi har modtaget mange henvendelser om 
vejen. Og nu vil der blive etableret en midterafmærkning fra Torshøj i vest til 
Buggegårdsvej i øst.  

Vejanlæg ved Aarhus Kommune har nemlig modtaget de mange henvendelser 
omkring manglende afstribning på Svanlevvej, hvor flere har fortalt, at det i den 
mørke tid af året er svært at vurdere vejens bredde, Og samtidig oplyser 
mange, at der kører en del tung trafik på vejen. 

Vejen er udenfor byzonen og derfor er der ikke p.t. planer om gadebelysning 
langs Svanlevvej. Derfor foreslår Vejanlæg, at der i stedet bliver lavet 
kørebaneafmærkning i form af spærrelinjer, varslingslinjer og vognbanelinjer. 

Projektet er i foråret 2022 på vej til godkendelse hos færdsels- og 
vejmyndighederne, hvilket burde være en formsag. Derefter forventer Aarhus 
Kommune, at det bliver udført snarligt – det vil sige inden efteråret og vinteren 
igen forhindrer, at der bliver lavet stribearbejde. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vi er blevet mange flere 

Antallet af småbørnsfamilier stiger kraftigt, mens antallet af ældre eksploderer. Det 
er blot nogle af de informationer, der kan trækkes ud af en ny sogneanalyse, som er 
lavet om Kolt-Hasselager og bestilt af Kolt Menighedsråd. 

Fællesrådet fik på sin generalforsamling mulighed for at præsentere sogneanalysen. 
Den giver nemlig et unikt indtryk af, hvem vi er, og hvordan vores lokalsamfund har 
udviklet sig. Derfor bød generalforsamlingen på et oplæg af Sille Fusager fra 
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analyseafdelingen i Kirkefondet, der har udført analysen. Analysen er 
baseret på tal fra Danmarks Statistik.  

Befolkningen eksploderet 

Den 1. januar 2022 var der 7527 personer registreret i Kolt Sogn, som 
svarer til Kolt-Hasselager og omegn. I 2000 boede der 5280 personer i 
sognet. Det er en fremgang på 41 procent, hvilket er ret markant. Når 
man ser på, hvordan den lokale befolkning matcher landsgennemsnittet, 
så er der i Kolt-Hasselager mange børn, færre unge voksne (20-29-
årige), flere voksne (30-49-år) og færre ældre (65-75 år) end på 
landsplan. Børnegruppen udgør 25 % af sognets befolkning, de unge 
voksne 9 %, de voksne 29 %, de midaldrende 21 % og endelig udgør 
ældregruppen 16 % af sognets befolkning. Dermed er befolkningen i Kolt-
Hasselager anderledes sammensat end landsgennemsnittet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningens sammensætning kan også have noget med 
boligsammensætningen at gøre. Der mangler netop ældre-venlige boliger 
i området, og det er ifølge sogneanalysen en oplagt forklaring på, at 
ældre udgør en mindre del af befolkningen i Kolt-Hasselager end på 
landsplan – til trods for en stor stigning i antallet af ældre.  
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Befolkningens sammensætning flytter sig 

Men befolkningens sammensætning har også udviklet sig markant fra 
2000-2021. Der er sket en stigning på 21 procent blandt børn og unge (0-
19 år) som især skyldes en markant fremgang af 0-4-årige. Der er sket en 
15 procent stigning i voksne (30-49 år) Der er 79 procent flere 
midaldrende (50-64-årige) og kommet 185 procent flere ældre (65-75-
årige). Alligevel udgør de ældre en mindre del af befolkningen i Kolt-
Hasselager end på landsplan.  

Overordnet har perioden fra 2000-2021 budt på en stor vækst i 
indbyggertallet, som især dækker over fremgang i antallet af 0-4-årige, 
25-39-årige og 45-49-årige samt en markant fremgang i antallet af 
midaldrende og ældre.  

 

”Dermed er der lige nu et stort grundlag for at lave småbørnsaktitiviteter, 
men de små børn bliver også større i løbet af de kommende år, så man 
skal huske at tilrette tilbuddene til dem. Samtidig har vi en stor fremgang i 
de 25-39-årige, altså de små børns forældre. Så der er basis for 
børnefamilie-aktiviteter,” siger Karen Balling Radmer og fortsætter:  

”Og så er der sket en markant stigning i antallet af midaldrende og ældre, 
og det er måske både flere brugere af tilbud og også stærke ressourcer, 
nogle der kan gøre en forskel for vores fællesskaber og måske også det 
omsorgsarbejde, der skal ske, for de flere ældre over 75 år, som vi har 
fået.” 
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Det er i det hele taget interessant at se på, hvordan befolkningen bevæger sig – 
altså hvor mange flytter til og fra området i løbet af et år. Sogneanalysen viser, at 
der kommer små tusind nye borgere til området hvert år! Det svarer til 13 procent af 
befolkningen eller en flyttehyppighed på 12 procent.  

Bliv mere synlig 

”Dermed er vi nødt til at skabe en langt højere synlighed om os selv. Vi skal både i 
vores foreninger, butikker, virksomheder, skole, bibliotek, daginstitutioner, kirke og 
fællesråd huske at der hvert år er cirka 1000 nye, som ikke ved, hvad vi har 
traditioner, hvad vi plejer at gøre, hvilke tilbud vi har, hvor de gode legepladser er, 
osv. osv,” siger Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.  

På generalforsamlingen kom Sille Fusager fra Kirkefondet da også med eksempler 
på, hvordan andre lokalsamfund sørger for at byde mange nye velkommen. Det kan 
for eksempel være med velkomstarrangementer et par gange om året og ved at 
lokale foreninger løbende gentænker tilbud, fordi befolkningen forandrer sig.  

Samtidig er det interessant at se på, hvilke medier, der er oplagt at bruge til 
synligheden. Og for at gøre det klogt, giver det mening at dykke ned i, hvor dem der 
bor her, arbejder. Kører de for eksempel ind og ud af byen hver dag? Og det gør 
rigtig mange. 84 procent af indbyggerne pendler ud af Kolt-Hasselager hver dag. 
Der er også mange som kører til området, fordi der er mange arbejdspladser her. 
Og både ind- og udpendling er stigende.  

”Det tyder på, at vi har travle indbyggere, som kører et stykke på arbejde. De har 
behov for gode tilbud, som giver pusterum i hverdagen, som gør det nemt at 
håndtere både hentning af børn, aftensmad og fællesskaber. Vi har allerede nogle 
fantastiske foreninger, de skaber mange af vores fællesskaber. Og det kan være, at 
vi fremover med fordel kan tænke mere på tværs af alder og på tværs af vores 
foreninger, kirke og institutioner for at skabe gode fællesskaber,” siger Karen Balling 
Radmer.  
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Samtidig betyder pendlingen, at det er oplagt at reklamere udendørs for gode tilbud, 
fordi mange kører forbi på vej til og fra arbejde, ligesom sociale medier er flittigt 
brugt i befolkningen. På generalforsamlingen i fællesrådet var der også opbakning til 
at lave et fælles blad, som husstandsomdeles – et arbejde, som fællesrådet har 
tilbudt at sætte i gang.  

Tips til Kolt-Hasselager 

På generalforsamlingen for Kolt-Hasselager Fællesråd kom Sille Fusager med en 
række opsummerende tips til repræsentanterne for foreningsliv, kirke, skole, 
virksomheder og andre, der deltog:  

 Husk at befolkningen ikke er konstant. Tilbud skal være i 
bevægelse og forandring, så de matcher befolkningen 

 Vær synlig og byd velkommen. Tænk visuelt i at formidle 
gode tilbud – husk at mange af de ny tilflyttede ikke kender 
dem 

 Lav samarbejde mellem lokale foreninger, skole, kirke, 
forretninger og institutioner. Brug hinanden til glæde for 
lokalsamfundet.  

 

 
Hatte- damefrokost 21. maj 2022. 

Lørdag, den 21.maj kl.13.00 bliver årets festlige damefrokost afviklet. Vi 

har sådan ventet på at få det afviklet, er jo blevet aflyst to år i træk 

grundet Corona, men nu skal det være. 

Hvis ikke du har set vores opslag, som hænger rundt omkring, kan det 

fortælles, at vi skal have en 3 retters menu fra køkkenet, som 5 dejlige 

"tjenere" serverer for os. Drikkevarer købes i cafeen. Der bliver musik og 

overraskelser, så skynd dig at tilmelde dig. 

Prisen for dette arrangement er kr.175,00. 

Sidste tilmelding og betaling er 3.maj. Når bladet ikke at udkomme inden 

denne dato, kan du ringe til Maja Hjelmager tlf. 24847911, så fixer vi det 

alligevel. 

på teamets vegne Ruth Iversen.   

  

Vil du se uddrag af sogneanalysen – så gå 

på www.kolthasselager.dk  

http://www.kolthasselager.dk/
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 til kl. 15.30. 

MAJ 

03.05.2022 Banko 
  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 
  Salg af billetter til Løvspringstur og sommerafslutning 
 
17.05.2022 Løvspringstur 

  Se side 16 

 

24.05.2022 Tøjlars 

  Kl. 10.00-14.00 

  Salg af billetter til sommerafslutning 

JUNI 

07.06.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

  Salg af billetter til sommerafslutning 

 

14.06.2022 Sommerafslutning 

Musik Richard Ragnwald 

  Se side 18 

JULI 

Ferie 

 

AUGUST 

02.08.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

 

16.08.2022 Sang og musik 

  Ved Jørgen Sølvsteen 

  Pris for kaffe og brød kr. 40.00 
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       Besøg i Generationernes Hus. 

 

 

 

 

 

 

En lille gruppe her fra Kolt var fornylig på en guidet rundvisning i Generationernes 

Hus på Aarhus Ø. 

Nedenstående er mine indtryk.  

Udefra synes huset, der består af 4 blokke, ikke særlig inspirerende, men det 

ændrede sig hurtigt, da vi kom indenfor. Her blev vi mødt af et fantastisk 

bygningsværk - trapper, der var bygget amfibieagtig (i træ), hvor man kunne sætte 

sig og snakke med naboen eller bare iagttage, hvad der passerede forbi. Vi så også 

en multisal, som kunne bruges af eks. Ældre Sagen til arrangementer eller 

børneaktiviteter, mange værksteder, bl.a. snedkerrum, et fuldt monteret 

musikværksted, orangeri m.m.  

Huset rummer jo mange boligformer, bl.a. plejeboliger, hvoraf 70% d.d. er udlejet, 

ældreboliger 40% udlejet, ungdomsboliger, familieboliger i 2 etager, en form for 

bofællesskab med stort køkken, 24 handicapboliger og børneinstitution, normeret til 

150 børn. Huset bliver drevet af Aarhus kommune og Brabrand Boligforening. Der er 

også en sundhedsklinik og meget plejepersonale ansat. En del pitstoplokaler til 

personale, hvor man i fred og ro kan ordne " alt det skriveri" der skal laves. 

Huslejen ligger mellem 8.700 - 12.000 plus forbrug, og der kan ansøges om 

boligydelse efter gældende regler. Nederst i huset findes en cafe, der bliver drevet 

af FO som et social-økonomisk projekt. 

Grundtanken med huset er: Tage hensyn, knytte bånd og skabe relation mennesker 

imellem. 

Det er et stort hus og stadig med mange ledige boliger. 

Jeg var glad for at komme hjem til Kolt igen og glad for min bolig og omgivelser. 

Ruth Iversen.  
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Samtalecafe  20.05.2022 kl. 14.00-16.00 

 

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. 
   

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

På gensyn Kirsten Hedegaard 
 
Vi holder ferie indtil næste Samtalecafe den 26. august 2022 
 

 
 
Strikkeklub  

 
Strik  - Hver torsdag i lige uger. Sidste dag er 16. juni og så 
holder vi ferie indtil den 11. august 2022.  
 
Det er nogle hyggelige torsdag formiddage, hvor snakken går 
lystigt over en kop kaffe og bolle, alle er velkommen.  
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Faste aktiviteter pa  Koltga 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 tlf.: 5054 7664  
TIRSDAGSÅBEN, Centerråd Tidspunkt: Kl. 13.30 - 15.30  

Kontakt:  Mariann Dalgas  tlf. 51 73 98 99 
. 
 

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 



Side 20 
Koltnyt nr. 2- 2022 
 

Distrikt Syd 

Skovlundgårdsvej 51, 8260 Viby J 
Tlf.: 87 13 16 00 / E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk 
http://www.aarhus.dk/omraadeSyd 

 
Folkehuset Kolt-Hasselager (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 – Sarah Hassing – tlf.   
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. 
 

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:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:anice@aarhus.dk
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Koltga rdens Venner: 

Generalforsamling 
Fredag 20. maj kl. 18.00 i KHIF-hallen på Koltvej (samme sted som sidste 
år) 
Dørene åbnes kl. 17.00 med mulighed for kontingentbetaling. (gerne 
mobile Pay) 
Det kræver en billet at deltage (af hensyn til gratis spisning)  
Billetter kan afhentes på Koltgården 
Tirsdag 3. maj og tirsdag 10. maj kl. 12.00-13.30. 
* 
Tur til Samsø 
Torsdag 9. juni er der tur til Samsø. 
Billetsalg samme dage som til generalforsamlingen. 
Tirsdag 3. maj og tirsdag 10. maj kl. 12.00-13.30. 
Pris 250 kr. 
Inkl. Bustur med morgenkaffe på færgen, frokost og rundtur med guide. 
Men se opslag for detaljer. 
 
Se Århus fra søsiden. 2 timers sejltur m/slæbebåden ”Jacob” - torsdag 
18/8. 
Sæt kryds i kalenderen, opslag kommer senere.  
Hilsen Rita  
 

 

DAGHØJSKOLEN pa  Koltga rden: 

Sæt allerede nu X i kalenderen og oplev  

3 spændende dage med foredrag, musik, sang og dejlig mad.  

Onsdag den 5, torsdag den 6. og fredag den 7. oktober 2022.  
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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  
3. maj Banko TÅ 13.30-15.30 

5. maj Gudstjeneste  13.45-15.30 

5. maj Strik  9.30-11.30 

17. maj Løvspringstur TÅ 10.30-16.30 

19. maj Strik  9.30-11.30 

20. maj Samtalecafe  14.00-16.00 

21. maj Damefrokost  13.00 

24. maj Tøjlars  10.00-14.00 

2. juni Strik  9.30-11.30 

2. juni  Gudstjeneste  13.45-15.30 

7. juni Banko TÅ 13.30-15.30 

9.juni Samsø KV  

10. juni Samtalecafe  14.00-16.00 

14. juni Richard Ragnwald TÅ 12.30-15.30 

16. juni Strikkeklub  10.30-11.30 

    

Ferie    

    

2. august Banko TÅ 13.30-15.30 

11. august Strikkeklub  09.30-11.30 

25. august Strikkeklub  09.30-11.30 

16. august Jørgen Sølvsten Musik TÅ 13.30-15.30 

26. august Samtalecafe  14.00-16.00 

    
 
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 Sarah Hassing tlf.  
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 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16 
Bente Kjeldsen tlf.  30 69 14 75  
 
Tirsdagsåben: 
Mariann Dalgas  tlf. 51 73 98 99 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16 
Anders Kjær Jensen  tlf. 86 28 32 92 
Lea Mains  tlf. 22 13 50 28 
Rita Bommer tlf.  21 29 50 67 


