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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 oktober 2022 sendes på 

mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen på Koltgården.  

Koltnyt nr. 4 – 10. årg. udkommer i november 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 
 
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.  
 

  

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 Folkehuset Koltgården  

Så er vi tilbage efter en mærkelig sommer. Hedebølge med varmegrader, der satte 
rekord og rusk og regn, som en efterårsdag. Det er er den 
danske sommer. 
Men nu håber vi på flot august vejr.  
 
Vi havde en dejlig løvspringstur til Mols bjerge med besøg i 
Knebel kirke med et specielt alter, som var designer af Bjørn 
Nørgaard. 
 
SOMMERAFSLUTNING 

Efter en lang og sej periode med Corona, var det en fornøjelse 
igen at kunne åbne dørene på Koltgården. 
Al begyndelse er svær, men det lykkedes heldigvis at få både bankospil, 
musikeftermiddage, udflugter, dame-hattefest og de daglige 
tilbud med gymnastik, strik, samtalecafé, kortspil, selvtræning 
og Krolf i gang igen. En stor glæde for alle, både arrangører 
og deltagere. 
 
Sæsonen blev afsluttet på bedste vis med spisning, hygge og 
forrygende underholdning af Richard Ragnwald. Brugerrådet 
havde inviteret beboerne på plejehjemmet til koncerten og det 
vakte stor begejstring og glæde.  
En skøn afslutning på et godt forår. 
 
 
Vi er jo stadig i en ombrydnings tid. Hvor vi skal skifte navn til Folkehus. Det tager 
sin tid, men skiltene forventes snart at blive sat op, så man kan se hvor 
Folkehusene er. Håber så vores brugere stadig kan finde os på Koltgården.  
Det vil vi gøre meget for. Derfor har vi også fået lavet en folder, der fortæller hvad 
der sker hos os. Den er lavet i fælleskab med Koltgårdens Venner og Brugerrådet. 
Den påtænkes at blive uddelt til mange af de nye borgere, der flytter til området. 
Især beboerne i alle de nye boliger, som ikke kender os. Og der bliver jo stadig 
bygget nyt, så vi tror at folderen vil blive taget godt imod.  
 
Det er et spændende program Tirsdagsåben har lavet for de næste måneder, håber 
mange vil komme til arrangementerne, det er altid sjovere når vi er mange.  

 
 
 
 
Kirsten Hedegaard 
Formand for Brugerrådet Koltgården   
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Nyt fra Aarhus SYD 

Jeg er startet som ny frivilligkonsulent her i 
Aarhus Syd. Det betyder bl.a., at vi kommer til at 
have en hel del med hinanden at gøre. Det ser 
jeg frem til! 

Jeg sender jer her en kort præsentation, så I kan 
få en lille idé om, hvem jeg er.  

Jeg hedder Sarah Hassing og er 42 år. Jeg bor i 

Odder sammen med min mand Johan og vores 

tre børn.  

De sidste 7-8 år har jeg arbejdet inden for NGO-branchen, senest i 

KFUM’s Sociale Arbejde.  Her har jeg beskæftiget mig med 

projektudvikling, projektledelse og frivilligkoordinering. Mit fokus har bl.a. 

været på frivillige arbejdsmiljøer, samarbejde, 

kompetenceafklaring/udvikling og fællesskaber. Jeg er uddannet cand. 

mag i medievidenskab og har tidligere arbejdet med film/tv, marketing og 

kommunikation.  

Som person er jeg lyttende, inddragende og handlende. Jeg kan godt lide 

udvikling og fremdrift. Jeg er holdspiller og arbejder bl.a. for at spille 

andre bedre, for at ingen skal stå alene og for at få flere med ind i 

fællesskaberne.   

Jeg er født og opvokset i Aarhus S og har et godt kendskab til og netværk 

i byen. Jeg har nemt ved at tænke i samarbejder og oprette relationer. 

Som konsulent er jeg løsningsorienteret og altid klar på en god snak. 

Bare sig til! 

Jeg træffes på mail sauh@aarhus.dk eller telefon 2199 8531 

Jeg glæder mig meget til at møde jer alle sammen.  

 

Sarah Hassing                                                     

Frivilligkonsulent                                             

 

  

 

mailto:sauh@aarhus.dk
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Kolt Kirke 

 

 

 

  

 

 

 

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
Torsdag den 4.august  kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 1.septemberkl. kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 13. oktober  kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 3. november   kl. 13.45 – 15.00  
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 
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Koltga rdens Venner: 

Havnerundfart 18. august 

Pt. er der ledige pladser på båden "Jacob"! 

Pris 100 kr. inkl. en sandwich og en drikkevare. 

Mødetid kl. 12.00 bag Dok1, men kontakt Koltgårdens Venner for at høre 
om der er ledige pladser. 

** 

Tur til Fur! 

Fredag 16. september. 

Heldagstur til Fur. 

Man skal være selvhjulpen. 

Se opslag på Koltgården senere og på Facebook. 

** 

Bankospil 

Søndag 23. oktober på Koltgården kl. 13.30. 

Som vanligt 15 spil + 2 ekstra spil, plus amerikansk lotteri. 

** 

Så står der "Tørfisk" på menuen! 

Lørdag 12. november er der koncert på 
Koltgården med kvartetten Tørfisk. 

Se opslag senere på Koltgården og 
Facebook! 

** 
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 til kl. 15.30. 

AUGUST 

02.08.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

 

16.08.2022 ”Trækfuglene”  

  3 harmonikaer og sang   

  Pris for kaffe og brød kr. 40.00 

  Salg af billetter til Høstfest 

SEPTEMBER 

 

O6.09.2022 Banko  

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

  Salg af billetter til Høstfest 

 

20.09.2022 ”Lidt god musik” 

  Anni, Eigil og Merethe 

  Pris for kaffe og brød kr. 40.00 

  Salg af billetter til Løvfaldstur 

 

24.09.2022 Høstfest  

  Se side 18 (opslag følger) 

 

OKTOBER 

04.10.2022 Banko  

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

  Salg af billetter til Løvfaldstur 

 

11.10.2022 Tøjlars kl. 10.00-14.00 

  Salg af billetter til Løvfaldstur 

 

18.10.2022 Løvfaldstur til Brunkulslejrene  

  Se side 17 
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Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 til kl. 15.30. 

 

NOVEMBER 

 

01.11.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

 

04.11.2022 Gratis Fredagsbar fra kl. 15.00-17.00 

  For alle frivillige (se side 15 og opslag) 

 

15.11.2022 Suppeaften kl. 17.00 

  Se opslag senere.  

  Tilmelding til julefrokost 

 

29.11.2022 Julefrokost kl. 12.20   

  Se opslag senere 

 

DECEMBER 

 

06.12.2022 Banko 

  Pris for kaffe og brød kr. 25.00 

 

DAGHØJSKOLEN pa  Koltga rden: 

Daghøjskole onsdag 5/10, torsdag 6/10, fredag 7/10  

- alle dage fra kl 9.00 til kl 15.30. 

 

Billetsalg tirsdag 6/9 og tirsdag 20/9 fra kl. 12.00-

13.30, pris kr. 500,- / enkeltforedrag kr. 80,- 

 

Der mangler hjælp i køkkenet, så hvis nogen kan 

afse et par timer eller mere - vil vi blive glade. Ring til 

Ruth 2874 2547. 
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NYT fra Kolt-Hasselager Fællesra d 

Søg blomsterfrø til jeres område 

Frem til 1. september 2022 er det muligt at søge 
blomsterfrøpuljen ved Aarhus Kommune, så er 
der i dit område et sted, som kan omdannes til 
en smuk blomstereng, så er det nu.  

Gennem de seneste 5-6 år har Aarhus 
Kommune været i gang med at omlægge 
græsplæner og rabatter til mere vilde 
blomsterenge af hensyn til insekter, som vi har 
for få af. Men det er også muligt for borgere, 
foreninger m.v. at søge om hjælp til at omlægge græsplæner på private arealer. 
Eneste krav er, at arealet skal være offentligt tilgængeligt og minimum 100 m2, og 
så skal det ikke være et kommunalt areal.  

Du søger ved at se mere på www.kolthasselager.dk eller skriv 
til groenneomraader@mtm.aarhus.dk 

Rema 1000 er på vej 
Nu er arbejdet med at opføre en Rema 1000 ved Hovedvejen gået i gang. Den 
nuværende ejendom skal rives ned og både Café Road House og frisøren The Look 
flytter ind igen, når byggeriet af Rema 1000 er færdigt.  

”Der har i forbindelse med etableringen af en Rema1000 været stærk modstand 
lokalt, ligesom Kolt-Hasselager Fællesråd gentagne gange har forsøgt at overbevise 
Miljø- og Teknikudvalget om, at udvalget ikke skulle vedtage lokalplanen som gjorde 
Rema 1000 muligt, men der blev ikke lyttet til det. Vi har især været bekymrede over 
øget trafik med både lastbiler og kunder til butikken, og så er det ikke mindst i strid 
med den udviklingsplan som lokalbefolkningen har vedtaget for vores område,” siger 
Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.  

110 boliger på vej på Kolt Østerparken 

Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn har netop annonceret 
et udbud på bygherrerådgivning i forbindelse med, at de to boligforeninger vil 
opføre 6 punkthuse på grunden bag ved den lille fredskov tæt ved rundkørslen 
Kolt Østerparken/Kolt Østervej. Der er tale om cirka 110 boliger, og ifølge 
lokalplanen, som er fra 2009, kan der opføres boliger i op til 4 etager Kolt-
Hasselager Fællesråd kender endnu ikke tidsplanen for projektet.  

 

http://www.kolthasselager.dk/
mailto:groenneomraader@mtm.aarhus.dk
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Forandring i gang på Bygma-grunden 
På Hasselager Stationsvej 16-18 er forandringen i fuld gang. Tidligere lå her 
byggemarkedet Bygma og deraf tilnavnet ”Bygma-grunden”. I februar 2022 vedtog 
Aarhus Byråd endeligt en lokalplan, som omdanner området, der lå hen med en tom 
erhvervsbygning, til et boligområde. Ifølge lokalplanen bliver boligerne  tæt-lav samt 
dobbelthuse og lave etageboliger ud mod jernbanen. Arbejdet med at bryde den 
gamle erhvervsbygning ned har for alvor været i gang siden starten af 2022. Under 
nedbrydningen bliver alt sorteret i forskellige materialer, sådan at intet går til spilde 
og der kan genbruges mest muligt.  Hvornår der bliver taget første spadestik til nye 
boliger er i skrivende stund uafklaret.  

Lokalplanen siger, at den nye bebyggelse skal integreres harmonisk med 
Hasselager Stationsvejs eksisterende villaer, ligesom der skal laves 
opholdsarealer og beplantning på mindst 50 procent af boligbebyggelsens 
bruttoetage-areal. Fælles opholdsarealer, private haver, terrasser og altaner 
indgår i den samlede beregning af opholdsarealer 
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Kunstgræsbane indviet 22. maj 
 
En ny, grøn, flot kunstgræsbane blev indviet med både taler og klapsalver og en 
hyggelig dag både på og ved banen den 22. maj 2022.   
Som formand for arbejdsgruppen for kunstgræsbanen, Tom Samsøe Hansen, 
nævnte i sin tale, så har det taget seks år for arbejdsgruppen at komme frem til det 
flotte resultat. Undervejs har der været god hjælp fra både Aarhus Kommune Sport 
og Fritid, politisk opbakning og ikke mindst et stærkt samarbejde.  
Nu står den flotte kunstgræsbane færdig ved KHIF-hallen og bliver uden tvivl til stor 
glæde for byens børn, unge og seniorer. Allerede på åbningsdagen spillede nogle af 
de mindste kamp på banen.  
 
 
Billedtekst:  
Den røde snor til porten til kunstgræsbanen blev klippet af rådmand Rabih Azad-
Ahmad og formand for kunstgræsbane-arbejdsgruppen, Tom Samsøe Hansen.  
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Byggeri på Kildeagervej 150 nu i gang 

Det skrider godt fremad med byggeri af boliger på Kildeagervej 150. Området er på 
ca. 23.000 kvadratmeter. Der vil blive bygget 24 dobbelthuse i funkisstil ifølge 
salgsannoncen på Nybolig. I alt kommer der til at være 40 boliger på 150 
kvadratmeter på området. Og priserne er på knap 4 mio. kr.  I byggeriet bliver der 
taget hensyn til et dige op mod stien som bliver bevaret.  

Billedtekst: Boligerne forventes at stå færdige i 2023.  Her lå tidligere et faldefærdigt 
hus, som nu er væk og anlæg af grunde på 275 m2 med rækkehus på 150 m2 er 
godt i gang.  

 

FREDAGSBAR FOR FRIVILLIGE I FOLKEHUSENE 

 Kære alle frivillige i folkehusene Aarhus syd  

Med stor fornøjelse og kæmpe opbakning fra rådene kan vi skyde ”tour de 

fredagsbar” i gang. Konceptet er, at vi alle mødes i ”værts-folkehuset” til en 

lille én og lidt snacks. Første gang er i folkehuset Tranbjerg Torvevænget 3A d. 

16/9 kl. 16.00 – 18.00 

 Vi glæder os til at se jer til en fornøjelig eftermiddag.  

Mange hilsner fra Jens, Peter, Sarah 

 SÆT X I KALENDEREN! Datoerne for de næste fredagsbarer er:  

7. oktober kl. 16.00 – 18.00 i folkehuset Stavtrup – Bispevej 70  

28. oktober kl. 16.00 – 18.00 i folkehuset Mårslet – Langballevej 3A  

4. november kl. 15.00 – 17.00 i folkehuset Kolt Hasselager – Kunnerupvej 196 
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Samtalecafe  26.08.2022 kl. 14.00-16.00  
"Med bus til den ukrainske grænse" 

Denne gang er vi heldige at få besøg af Palle 
Stausholm, der som frivillig chauffør har været med til 
at at bringe Ukrainske flygtninge til Århus.  

Han holder et spændene foredrag for os.  

Det kunne være en god start på en lang weekend. 
Der er ingen tilmelding, så kom gerne. 
 
Der kan købes kaffe og kage til kr. 30,00.  
   

Glæder mig til at se jer, både mænd og kvinder,  
alle er velkomne. 
 
På gensyn Kirsten Hedegaard 

 
 Næste Samtalecafe er den 23. september 2022 
 

 
 
Strikkeklub  

 
Strik  - Hver torsdag i lige uger. Ses vi 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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Hatte- damefrokost 21. maj 2022. 

Frokosten for i år er nu veloverstået. Vi var ca. 60 

deltagere - alle med flotte fantasifyldte hatte. Det var 

simpelthen umuligt for os at kåre den flotteste hat, 

hvorfor vi i stedet besluttede os for at kåre de 2 mest 

fantasifyldte - og den ene blev vores ældste gæst Magda 

Jensen, 103 år. Godt gået og godt holdt ud, Magda. Og 

den 2. var Jytte, der havde pyntet sin cykelhjelm 

Der blev rigtig hygget, spist en dejlig tre retters menu, 

fremstillet af Sandra og serveret af 5 fantastiske tjenere. Musikken blev 

leveret af Bjarne. 

Der var en del sponsorgaver, som blev  

udloddet i løbet af eftermiddagen.  

En stor tak til Dorte Flint, Aloa Vera 

huset, Hasselager Fodterapi, Koltgårdens 

Venner, Elstrupgaard, Hair by CK og 

enkelte private givere. 

Det er en stor fornøjelse at kunne opleve 

den store velvillighed og opbakning, der er til et sådant arrangement.  Tak 

for det. Der bliver jo også hattefrokost næste år, idet der var 5 frivillige, 

der meldte sig, så vi kan igen glæde os. Tak for 2022 

Maja Hjelmager, Britta Møller, Ilse Ranthe, Grethe Julbo, Ruth Iversen.   
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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 

 
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. 2199 8531 

Mail sauh@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. 
 

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:sauh@aarhus.dk
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
mailto:anice@aarhus.dk
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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. 
 

TIRSDAG: 
SIDDENDE GYMNASTIK 
Tidspunkt: Kl. 9.00 - 10.00.Kontakt: Lisbeth tlf. 2651 7315  
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 

 
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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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

2. august Banko TÅ 13.30-15.30 

4. august Gudstjeneste  13.30-14.45 

11. august Strikkeklub  09.30-11.30 

11. august Århus Symfoniorkester  14.00 - 

25. august Strikkeklub  09.30-11.30 

16. august Trækfuglene TÅ 13.30-15.30 

18. august Havnerundfart KV 14.00-16.00 

26. august  Samtalecafe  14.00-16.00 

1, september Gudstjeneste  13.45-15.00 

6. september Banko TÅ 13.30-15.30 

8. september Strikkeklub  09.30-11.30 

16. september Tur til Fur KV  

20. september ”Lidt go musik” TÅ 13.30-15.30 

22. september Strikkeklub  09.30-11.30 

24. september  Høstfest TÅ 12.30-17.00 

30. september Samtalecafe  14.00-16.00 

4. oktober Banko TÅ 13.30-15.30 

5.-6-7. oktober Daghøjskole  09.00-15.30 

11. oktober Tøj Lars  10.00-14.00 

13. oktober Gudstjeneste  13.45-15.00 

18. oktober Løvfaldstur TÅ 09.00-16.30 

20. oktober Strikkeklub  09.30-11.30 

23. oktober Banko KV 13.30-15.30 

28. oktober Samtalecafe  14.00-16.00 

1.November Banko TÅ 13.30-15.30 

3. november Gudstjeneste   13.45-15.00 

4, november Fredagsbar  BR 15.00-17.00 

 12. november Tørfisk KV  

15. november Suppeaften TÅ Kl. 17.00 

25. november Samtalecafe  14.00-16.00 

29.november Julefrokost TÅ 12.30 

6. december Banko TÅ 13.30-15.30 
 
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, BR - Brugerrådet,  

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. 
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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.  219 9 85 31 
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 


