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Redaktionen: 

Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) 
Tlf. 2440 9352 
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 

Kirsten V. Nielsen 
Tlf.: 4238 71 04  

 e-mail: kirstenvorknielsen@gmail.com 
 
Deadline for indlæg til næste nr. er 20 januar 2023 sendes på 

mail til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen. 

Koltnyt nr. 1 – 11. årg. udkommer i februar 2023 

 

 
NB  

”Koltnyt” kan læses på : 

Fællesrådets hjemmeside www.kolthasselager.dk  
og på ”www.Folkehuset Kolt-Hasselager”  
 

 

Vil du gerne modtage Koltnyt på mail. 
 
Så kontakt Kirsten Hedegaard på 
 
e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk 
 

  

 

mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
mailto:kirstenvorknielsen@gmail.com
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
http://www.kolthasselager.dk/
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Redaktørens klumme  

Vores verden er i forandring, klimaet driller. Det samme gør en krig i 
Ukraine, der sætter gas og el på himmelflugt. Store globale forandringer. 
Men også her i vores lille ”andedam” blæser nye vinde. 

I august trådte 4 medlemmer ud af Brugerrådet og her den 31.12 træder 
yderligere 3 medlemmer ud. Der er så kun en tilbage. Og det betød at der 
skulle være et årsmøde, med valg af nye brugerrådsmedlemmer. 

Men det sker ikke, der bliver ikke noget årsmøde. Forvaltningen har 
besluttet at brugerrådet for Folkehuset Kolt-Hasselager pr. 1.1.2023 bliver 
nedlagt.  

Koltgårdens Venner og Tirsdagsåben vil fortsat bestå, og lave de 
arrangementer de plejer. Forvaltningen har besluttet at vores ”grønne” 
medarbejder Charlotte Pless, fremover vil varetage arrangementer i 
Folkehuset og invitere frivillige til at være med. 

Det er lidt trist at tænke på, at et råd, der har eksisteret siden rådmand 
Jens Arbjerg Pedersen i 80érne oprettede dem, nu ikke længere er en del 
af hverdagen på Koltgården 

Men det er et faktum vi må forholde os til. Som borgere håber vi på at 
dialogen i hverdagen sikres på en ny måde, så der stadig kan være en 
god kommunikation mellem alle, der er en del af Koltgården, og giver liv 
til stedet.  

Lions festen blev aflyst, som jeg forstår det pga. manglende frivillige.  Det 
er ærgerligt at ”traditionelle” ting bliver aflyst. Traditioner er vigtige og 
betyder meget for mange af os, og flere er kommet og sagt at de virkelig 
håber at festen kommer tilbage næste år. Erfaringen viser at den slags 
nok ikke kommer igen - med mindre nogen arbejder aktivt på det. Så 
måske vi skal gentænke arrangementet, og håbe på at nogen vil være 

med til at genoplive det 😊 

Vi må alle være positive, se fremad og håbe på at der igen kommer 
masser af liv i Folkehuset Kolt-Hasselager, og at vores cafe vil blomstre, 
til glæde og gavn for alle borgerne i Byen.  

Koltnyt vil fortsat udkomme hver 3. måned og optager gerne jeres indlæg. 

Kirsten Hedegaard 
Ansvarshavende redaktør af Koltnyt  
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Fællesra det 

Hvad graver de efter? 

Vest for Lemmingvej tæt på Skovhøj er der i efteråret blevet gravet baner af et 

større område. Der er tale om en forundersøgelse af, om der skulle gemme sig 

historie i jorden, og det sker på anbefaling af Moesgaard Museum.  

”Årsagen til undersøgelsen er, at man ønsker at finde ud af, om der skulle 

gemme sig en fortid, som skal sikres, inden der i fremtiden kommer boliger. Det 

er i hvert fald Aarhus Kommunes plan, at der skal være boliger i området,” 

fortæller Karen Balling Radmer, formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.  

I 2021 spurgte Aarhus Kommune om borgernes mening om boliger i et større 

område vest for Lemmingvej og syd for Genvejen. Lige nu er forholdene dermed 

under afklaring. En lokalplan som gør det muligt at udstykke til boliger, kommer 

næppe før maj 2023. Der vil være høring af en lokalplan.  

Da vi i 2021 blev spurgt til området gjorde fællesrådet tydeligt opmærksom på, at 

man ikke ønsker flere boliger i området. Overfor det står, at Aarhus Kommune har 

et ønske om at skabe plads til flere indbyggere i hele Aarhus og herunder også 

Kolt-Hasselager. Der blev også på initiativ af en borgergruppe samlet 

underskrifter imod, at der bygges i området.  

Som led i afklaringen foregår så den arkæologiske forundersøgelse. I forbindelse 

med den er der fundet potteskår tilbage fra år nul. Og Moesgaard Museum har 

tidligere oplyst, at der i ved en midnre udgravning da man anlagde Genvejen, 

blev fundet spor efter bosættelser fra f. Romersk jernalder (ca. 500 f. V.t.). I den 

nordlige del af området er der i en opgravet mose desuden fundet rester af et 

moselig (højre lårben af en mand). Umiddelbart syd og vest for området er der 

også foretaget forundersøgelser, som kun gav sparsomme spor fra jernalderen. 

Men ca. 50 meter øst for arealet har museet udgravet en grube fra den yngre 

bronzealder (ca 700 f.v.t.)  

Nedenfor ser du det indrammede område, som Aarhus Kommune ejer og godt 

kunne tænke sig at der kom boliger på samt muligvis en daginstitution. Du kan 

finde mere info på www.kolthasselager.dk  

   

 

http://www.kolthasselager.dk/
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Fællesra det 

Hva’ foregår der her? 

Den 31. oktober kl. 19 har du mulighed for at finde ud af, hvad der foregår i Kolt-

Hasselager og omegn. Hvor bliver der bygget boliger, hvilke planer er der for vores 

område?  

Kolt-Hasselager Fællesråd indbyder til info-møde, hvor en repræsentant fra Aarhus 

Kommune fortæller, hvad der foregår her i området. Alle er velkomne. Infomødet 

foregår i Folkehus Kolt-Hasselager (tidl. Lokalcenter Koltgården) på Kunnerupvej 

196. Dørene lukkes, når salen er fuld. Der er ingen tilmelding.  

Info-mødet er første skridt til at lave en opdateret beskrivelse af, hvad os der bor her 

i området har af ønsker til fremtidens Kolt-Hasselager. 

Den proces står Kolt-Hasselager Fællesråd for sammen 

med en arbejdsgruppe af repræsentanter for idræts-, 

borger- og grundejerforeninger, institutioner m.v.  

Vil du være med til at påvirke udviklingen? 

Så skal du også sætte kryds i kalenderen den 15. 

november kl. 19-21. Her er der åben workshop for alle der vil være med til i en 

kreativ proces at sætte ord på, hvor vi skal hen og hvordan vi skal udvikle vores by 

og vores fællesskaber.  

”Jeg tror, at de fleste der bor i Kolt-Hasselager og omegn mærker, at udviklingen går 

stærkt i vores område. Derfor er det så vigtigt, at vi 

påvirker udviklingen mest muligt. Det kræver, at mange 

har lyst til at bidrage med deres tanker og input.  

Jeg håber, at mange møder op,” siger Karen Balling 

Radmer, formand for Kolt-Hasselager. Workshop den 15. 

november foregår i Folkehus Kolt-Hasselager (det tidl. 

Lokalcenter Koltgården) på Kunnerupvej 196. Der er 

ingen tilmelding. Dørene lukkes, når salen er fuld. 

  

Du bliver både klogere på 

hvad der foregår og kan 

påvirke udviklingen, hvis du 

deltager i møderne 31. 

oktober og 15. november 

2022. Her ses de mange 

post its og ideer fra sidste 

workshop som blev holdt i 

2018. Siden har fællesrådet 

arbejdet for netop de 

gennemgående ideer. Alle 

er velkomne  

”Udviklingen går stærkt. Lad 

os sammen påvirke den. Jeg 

håber at mange møder op.” 

Karen Balling Radmer, 

formand for Kolt-Hasselager 

Fællesråd  
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Brugerra d i Folkehuset Kolt-Hasselager 

 

Huset har i mange år haft et velfungerende råd – et råd som har været 

aktivt opsøgende og igangsættende, og ikke mindst været et vigtigt 

forbindelsesled imellem lokalsamfundet og Aarhus Kommune i en fælles 

opgave om at etablere fællesskaber.  

Vi har oplevet et godt samarbejde med rådet, men situationen er nu den, 

at vi med udgang af dette kalenderår på grund af afgang ikke længere har 

et råd i Folkehuset Kolt-Hasselager.  

I folkehusene er vi optagede af at arbejde med frivillighed på mange 

måder, og vi vil på baggrund af udviklingen ikke invitere til et årsmøde i 

år, og Folkehuset Kolt-Hasselager vil derfor i en periode ikke have et råd i 

traditionel forstand.  

Det betyder ikke, at borgerne i Kolt-Hasselager sættes uden for 

indflydelse og medinddragelse. Som der kan læses om andetsteds i 

bladet, er der mange planer for og med huset, og helt særligt er det, at 

Folkehuset Kolt-Hasselager nu har en så godt som daglig fast konsulent 

tilknyttet, og det vel og mærke ud over Sarah Hassing som tilknyttet 

frivilligkonsulent. Charlotte skal være motoren i at sætte klima og grøn 

omstilling på dagsordenen, og der vil i den grad blive rakt ud til jer efter 

ideer og input – men også hjælp.  Det gælder til det nye, men også til det 

bestående. 

I er meget velkomne til at tage kontakt til Charlotte og Sarah hvis I har 

behov for starthjælp til gode ideer eller andet. 

 

Jens Sønderbæk 

Leder af folkehusene i Aarhus Syd  
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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 
  Salg af billetter til julefrokosten  
 
29.11.2022 JULEFROKOST 
  Tidspunkt kl. 12.00 - ?? 
  Se opslag side 11 
 
DECEMBER 
 
13.12.2022 JULEBANKO  Ny dato 
  Pris for kaffe og brød kr. 25,00 
 
 
 
 
2023 
 
JANUAR 
 
10.01.2023 BANKO - Pris for kaffe og brød kr. 30,00 
 
24.01.2023 UDSALG - JYSK TØJSALG – LARS    
  MAJA – ALOE VERA 
 
FEBRUAR 
 
07.02.2023 BANKO - Pris for kaffe og brød kr. 30,00 
 
21.02.2023 SUPPEAFTEN - Opslag følger 
 
MARTS 
 
07.03.2023 BANKO - Pris for kaffe og brød kr. 30,00 

 

Vi ønsker god jul og godt 

nytår til alle 

Tak for jeres opbakning i året 

der snart er gået  
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RETTELSER 

TIRSDAGSÅBENT Kære borgere i Kolt/Hasselager 

Vi beklager, men på grund af overbookninger af lokaler på Folkehus Kolt-
Hasselager (lokalcenter Koltgården), har vi været nødsaget til at flytte nogle 
arrangementer i november og december 2022.  

De nye datoer er med i Koltnyt og desuden meddelt på Facebook. 

Vi håber på jeres forståelse og glæder os til at se jer til vore fremtidige 
arrangementer. 

På tirsdagsåbens vegne 

Mariann Dalgas 

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 
 

FREDAGSBAR FOR FRIVILLIGE I 
FOLKEHUSENE 

SÆT X I KALENDEREN! 
 
28. oktober kl. 15.00 –17.00 i Folkehuset Mårslet–Langballevej 3A 
 
4. november kl. 15.00 17.00 i Folkehuset Kolt Hasselager – Kunnerupvej 196 
  
Mange hilsner  
Sarah Hassing 
Frivilligkonsulent folkehusene 
Tlf 2199 8531   e-mail sauh@aarhus.dk 
 

https://www.google.com/maps/search/M%C3%A5rslet+Langballevej+3A?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/M%C3%A5rslet+Langballevej+3A?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Kolt+Hasselager++Kunnerupvej+196?entry=gmail&source=g
mailto:sauh@aarhus.dk
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Koltga rdens Venner 

 

Lørdag den 12. november har vi atter 

"tørfisk" på menuen! 

Kl. 14.00 indtager det vestjyske "boy-

band" scenen og underholder med gode 

historier og musikalske oplevelser. 

Dørene åbnes kl. 13.00, og i pausen vil der være en forfriskning til 

publikum. (inkluderet i billetprisen) 

 

'** 

Torsdag den 1, december kl. 13.00 afholder vi som vanligt 

jule/fællesspisning for beboerne på Koltgården. Beboerne får invitationer, 

og man skal så tilmelde sig i cafeen. 

** 

Fredag den 6.  januar 2023 kl 12.30  

Vi begynder det nye år med fællesspisning 

for medlemmerne med underholdning af 

Nicki Jack, der synger og spiller musik 

af Kim Larsen, Bamse, John Mogensen, 

Shu-bi-dua Smokie med fl.  Prisen bliver 100 kr. for frokost. Der kan 

købes adgangsbillet tirsdag 13. december. 

** 

Tirsdag den 28. februar kl. 18.00 gentager vi succesen fra 2019 med 

Vinsmagning med Thomas. Billetsalg hertil tirsdag 10. januar. 

** 

 Søndag den 19. marts kl. 13.30. er der banko 
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Samtalecafe  kl. 14.00-16.00 

Der er ingen tilmelding, så kom glad, så giver jeg en kop kaffe. 
   

Og hvornår skal vi så mødes? det skal vi fredag den 25. november 
 kl. 14.00-16.00 på Koltgården 

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

På gensyn Kirsten V. Nielsen  
 
NB: Næste samtalecafeer er den 16. december 2022 og 27. januar 2023 
 

Daghøjskolen 2022 

3 fantastiske dage med foredrag, tryllekunst og masser af sang og musik 

Der var besøg af Per Pallesen, fotograf Jette Seidenschnur, 

tryllekunstener Henning Nielsen sang med Lotte Riisholt og koncert med 

Lasse og Mathilde. Sandra serverede dejlig middagsmad for ca. 100 

glade deltagere 

Vi glæder os allerede til næste år 

Styregruppen.  

 

 BUSKØRSEL. 

Sæsonen er nu slut for i år. Vi har i årets løb haft næsten alle ture 
“udsolgt”, og det er jo dejligt, at så mange har nydt turene og 
fællesskabet. Vi har været rundt i Østjylland og Kronjylland.  
Nu holder vi pause, men begynder igen når naturen vågner og fuglene 
atter begynder at kvidre. 
Tak for nu - ha` et dejligt efterår. 
 
Ruth Pilgaard Iversen. 
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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  
TIRSDAGSÅBEN,   

 Tidspunkt:  Kl. 13.00 - 16.00 Kontakt:  Mariann Dalgas tlf.51 73 98 99 
  
 

ONSDAG: 
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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Distrikt Syd 

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

 
Folkehuset Kolt-Hasselager 
Kunnerupvej 196, Kolt, 8361 Hasselager 
Faciliteter: café, aktivitetsrum, træningslokale, værksted 
dagcenter og sundhedsklinik. 

Caféen Koltgården 
Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-13.00.  
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:distrikt-syd@mso.aarhus.dk
http://www.aarhus.dk/distrikt.syd
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Distrikt Syd 

Frivilligkonsulent Sarah Hassing                                                     

telefon 2199 8531 eller e-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. 
 

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. 

 
Brugerrådet på Koltgården 
Formand: 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. 
  

mailto:sauh@aarhus.dk
mailto:anice@aarhus.dk
mailto:mariann.dalgas@lite.dk
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BØGER  
Nu er det snart efterår og 

vinter, og hvad er bedre 

end at hygge med en god bog.  

Find en bog i vores bogreol, der er et 

rigt udvalg af nye bøger. 

 
 

. 

  

 

 

 

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
Torsdag den 3. november  kl. 13.45 – 15.00 
Torsdag den 15.december 
Julegudstjeneste  kl. kl. 13.45 – 15.00 
 
Torsdag den 5. januar 2023  kl. 13.45 – 15.00 
  
Efter gudstjenesten er der kaffe. 
Alle er velkommen 

 

De flittige damer 

mødes hver 

anden torsdag 

og strikker, 

drikker kaffe og 

hygger sig.  

Alle er velkomne  
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ARRANGEMENTSOVERSIGT: 
Dato Tekst Arr. Kl.  

1 november Banko TÅ 13.30-15.30 

3 november Strikning  09.30-11.30 

3 november Gudstjeneste  13.45-15.00 

4 november Fredagsbar  15.0,0-17.00 

12 november Tørfisk KV 14.00- 

15. november Borgermøde  19.00-21.00 

16. november Klimamøde Bo Nordby  16.30-18.00 

17 november Strikning  09.30-11.30 

17. november Klimatopmøde  18.00-20.30 

18november Klimafestival  10.00-12.00 

25 november Samtalecafe  14.00-16.00 

29 november Julefrokost TÅ 12.00- 

1 december Strikning  09.30-11.30 

1 december Julefrokost for ældreboliger KV 13.00- 

13 december Julebanko TÅ 13.30-15.30 

15 december Strikning med gløgg   09.30-11.30 

15 december Julegudstjeneste  13.45-15.00 

16. december Samtalecafe  14.00-16.00 

2023    

5 januar Gudstjeneste  13.45-15.00 

6 januar Fællesspisning KV 12.30 

10 januar Banko TÅ 13.30-15.30 

12. januar Strikning  09.30-11.30 

24 januar Tøjlars  10.00-14.00 

26 januar Strikning  09.30-11.30 

27 januar Samtalecafe  14.00-16.00 

28 januar Vinsmagning KV 18.00 

7 februar Banko TÅ 13.30-15.30 

21 februar Suppeaften TÅ Kl ? 
 
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner,  

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

  



Side 20 
Koltnyt nr. 4- 2022 
 

Nyttige telefonnumre: 

Folkehusene 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.  21 99 85 31 

Samskabelseskonsulent Charlotte Pless tlf.  21 39 24 74    

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 Mariann Dalgas  tlf. 51 73 98 99 
Kasserer Kirsten V. Nielsen, tlf. 42 38 71 04  
Anders Kjær Jensen  tlf. 86 28 32 92 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16 
 
Tirsdagsåben: 
Mariann Dalgas  tlf. 51 73 98 99 
Rita Bommer tlf.  21 29 50 67 
Erla Hovvang tlf. 22 10 81 16 
Anders Kjær Jensen  tlf. 86 28 32 92 
Lea Mains  tlf. 22 13 50 28 
 


