
Side 1 
Koltnyt nr. 1 - 2023 
 

,Nr. 1 11. årgang Februar, marts, april 2023 

 

 



Side 2 
Koltnyt nr. 1 - 2023 
 

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. april 2023 sendes på mail 

til kirstenhedegaard@post.tele.dk 

eller afleveres i Caféen. 

Koltnyt nr. 2 – 11. årg. udkommer i maj 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/
mailto:kirstenhedegaard@post.tele.dk
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Sidste nyt fra Folkehuset 

Der sker så mange gode ting i folkehuset, hvor vi har haft fællesspisning, 

kreative workshops og meget mere. I skrivende stund er de sidste af byens 

yngste borgere ved at finde vinterstøvler og flyverdragter frem efter en skøn 

formiddag, hvor ca. 100 glade børn og voksne var samlet i salen til koncert 

med Musikflyveren. I værkstedet rumsterer Jørn, der arbejder på højtryk for at 

være helt klar til at der igen skal være plads til at arbejde og være kreativ i det 

gamle værksted. Her i foråret fortsætter vi med en bred pallette af aktiviteter, 

hvor vi også samarbejder med både Bavnehøjskolen og biblioteket. Vi bl.a. så 

heldige, at vi får besøg af udstillingen Klimapunktet og også byder på 

forskellige foredrag med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening.  

Vi er alle ved at finde på plads i huset, nu hvor der kommer flere aktiviteter til 

og der er heldigvis plads til alle, så det stadig er muligt at komme til de mange 

skønne aktiviteter som Tirsdagsåbent, Koltgårdens Venner og andre står for. 

Der er mange frivillige kræfter, som gør en kæmpe indsats for at Folkehuset 

kan danne ramme om en masse aktiviteter for byens borgere og vi sætter stor 

pris på alle - både de faste frivillige og de sidst ankomne.  

Husk at du kan følge med i aktiviteterne på folkehusets facebookside: 

Folkehuset Kolt-Hasselager. Bedste hilsner Sarah og Charlotte 

Datoer med aktiviteter i Folkehuset: 

Uge 11-12-13: Udstilling Klimapunktet, alle dage i salonen 

08.02: foredrag v/bedsteforældre klimaauktion kl. 10.11 tilmelding til 

pchv@aarhus.dk eller på sms til 2139 2474, 

25.02 Børneloppemarked kl. 10-14 

13.3: Foredrag Lev for det halve - se side 5 

14.3: Foredrag Klima og bæredygtighed -  se side 6 

25.3: Børnebanko kl. 10-14 nærmere info følger 

28.3: Fællesspisning for alle kl. 16.30-19.00 tilmelding til pchv@aarhus.dk eller 

på sms til 2139 2474,  

mailto:pchv@aarhus.dk
mailto:pchv@aarhus.dk
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Seniorliv i Kolt-Hasselager 
 
Har du et godt seniorliv eller der noget du savner? 
Måske nogle aktiviteter eller mere socialt samvær. 
Måske en at gå i biografen eller cafe med eller bare en at snakke med. 
Folkehuset har mange tilbud om aktiviteter, billard, dart, værksted, Krolf, 
strikning gå ture m.m. Så måske er dette noget for dig. 
Har du lyst, vil vi gerne invitere dig til en lille frokost i cafeen på 
Folkehuset, Kunnerupvej 196, tirsdag den 28. februar kl. 12.30, hvor vi 
kan købe en flæskestegssandwich.  
Tilmelding på tlf. 2440 9352 eller send en sms. 
Det er en uforpligtende frokost hvor vi kan hygge og snakke  
Vi glæder os til at se dig. 
 
Hilsen Kirsten Hedegaard og Charlotte Pless  
PS senest tilmelding den 21. februar   

 

Seniorvejledning i Hasselager 

Har du lige forladt arbejdsmarkedet, eller er du på vej til det? Og vil du gerne 

have et indblik i, hvilke muligheder og tilbud der findes i Kolt-Hasselager og 

Aarhus-området? Eller vende dine tanker omkring seniorlivet og sparre med én, 

der kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvilke fællesskaber der kunne være 

relevante for dig at opsøge? Så har du mulighed for at booke et møde med en 

seniorvejleder. 

Vejledningen foregår fortrinsvis i lokalområdet – på Biblioteket Kolt eller 

Folkehuset Kolt Hasselager. Et møde varer typisk en times tid og herefter aftaler 

I, om der er brug for at mødes igen. 

Du kan booke tid hos vores seniorvejleder Connie på senior-telefonen 24 27 23 

11, som er åben mandag til torsdag kl. 8.00-16.00. Det er gratis 

Udover seniorvejledning afholdes der månedligt seniornetværksmøder. Møderne 

er åbne for alle, der gerne vil møde andre i samme situation. Altså både dig, der 

tidligere har fået seniorvejledning, og dig, som er interesseret i det.  

Læs mere, og følg med i aktiviteter på Facebook - Seniorvejledning Aarhus 

eller tilmeld dig vores nyhedsbrev (arbejdsliv-seniorliv.dk) 

 

https://arbejdsliv-seniorliv.dk/index.php/tilmeld-dig-vores-nyhedsbrev/


Side 8 
Koltnyt nr. 1 - 2023 
 

Tirsdagsa ben fra kl. 13.30 til kl. 15.30. 

FEBRUAR 
 
07.02.2023 BANKO  Pris for kaffe og kage kr. 30,00 

Salg af billetter til suppeaften – kr. 50,00 pr person  
kl. 12 - 13 

 
21.02.2023 SUPPEAFTEN – kl. 17.00 – dørene åbnes kl. 16.30 
  Se side 9 
 
MARTS 
 
07.03.2023 BANKO  Pris for kaffe og kage kr. 30,00 
 
21.03.2023 KOM OG SYNG MED 

Poul Erik Panduro synger og spiller sange af bl. a Otto 
Brandenburg. Tilmelding ikke nødvendig. 
Pris incl. kaffe og kage kr. 50,00 

 
APRIL 
 
04.04.2023 BANKO  Pris for kaffe og kage kr. 30,00 
  (KV – salg af billetter til Pensionade) 
 
18.04.2023 SPILLEMANDSTRUPPEN 

Masser af musik og sang – bl. a Irsk og dansk 
folkemusik. Tilmelding ikke nødvendig.  
Pris incl. kaffe og kage kr. 50,00 

   
 
25.04.2023 Salg af billetter til Løvspringstur kl. 12.30 – 13.00 
  (KV – PENSIONADE) 
 
MAJ 
 
02.05.2023 BANKO  Pris kaffe og kage kr. 30,00 
  Salg af billetter til Løvspringstur kl. 12 – 13 
 
16.05.2023 LØVSPRINGSTUR Opslag følger 
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SUPPEAFTEN! 
TIRSDAGSÅBENT INVITERER HERMED ALLE INTERESSEREDE TIL EN 

HYGGELIG SUPPEAFTEN PÅ FOLKEHUSET KOLT-HASSELAGER, TIRSDAG 

DEN 21. FEBRUAR KL. 17.00 

 

VI BYDER PÅ 2 SUPPER MED HJEMMEBAGT FLUTES 

ASPARGESSUPPE OG GULLASHSUPPE 

KAFFE MED SMÅKAGER 

PRIS PR. PERSON KR. 50,- 

 

DER SÆLGES BILLETTER PÅ FØLGENDE DATOER: 

TIRSDAG DEN 24. JANUAR.  KL. 10 – KL. 14 

TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR.  KL. 12 – KL. 13.15 

 

VI HÅBER MANGE VIL VÆRE INTERESSERET I AT DELTAGE 

HILSEN TIRSDAGSÅBENT 
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Koltga rdens Venner 

 

Koltgårdens Venners Nytårsfrokost 6. januar 2023 

Vi startede årets arrangementer med en frokost for vore medlemmer. 

 Vi er glade for, at så mange støtter op om vores arrangementer - denne 

gang var vi 110.  

Sandra stod for menuen, der bestod af en Fisketallerken til forret, 

Kalkun/skinkesteg m/flødekartofler til hovedret og frugtsalat til dessert. 

Efter middagen og kaffen - spillede Nicky Jack evergreens og vi fik rørt 

stemmebåndene. 

En dejlig eftermiddag i selskab med en masse glade mennesker. 

Rita KGV 

 

Vinsmagning tirsdag den 28. februar kl. 18.00 

Den sidste dag i februar gentager vi succesen med 

en vinsmagning. Thomas fra Bichel Vine i Hjortshøj 

kommer og fortæller om vinene, og hvor de 

kommer fra. 

Efterfølgende serveres der pølse/ostebord, og de 

vine der har været omtalt. 

Det er ikke kun et arrangement for medlemmer,  

alle er velkomne, og vi håber at se rigtig mange. 

Tilmelding tirsdag 7/2 fra kl. 12.00 til kl. 13.15 Eller på Mobile Pay 636972 

Pris: Kr. 100,-  Sted: Folkehuset Kolt-Hasselager  

 

Kom og spil banko søndag den 19. marts kl 13.30 

 

 



Side 11 
Koltnyt nr. 1 - 2023 
 

Koltga rdens Venner 

Pensionade tirsdag den 25. april kl. 9.30 

Husker I, hvor sjovt vi havde det sidste gang der var Pensionade. Vi 

dystede på livet løs, og udfordrede både os selv og hinanden. 

I år prøver vi igen - og til orientering for dem der ikke ved hvad 

Pensionade er:  

Hold på 4 dyster i Ringspil, golf, vandspil, balancekunst, kuglespil, 

præcision og viden. Det vindende hold får Pokalen og et diplom. 

Fuld forplejning, morgenmad, frokost og kaffe og lagkage. Måske når vi 

også et spil Banko. Salg af billetter den 19.marts og 4.april kr. 50,00  

Torsdag 25/5       Generalforsamling i KHIF Hallen  

 
Damefrokost - kun adgang med hat 
Dato: lørdag den 2. september 2023 
Vi gentager succesen med en frokost kun for damer. Vi spiser lækker mad, synger, 
hygger, danser og bliver vartet op af nogle flotte mænd. 

Kom og vær med, alle er velkomne, blot de har hat på. 

Nærmere info efter sommerferien. 

Hilsen Hattedamerne 

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 24. februar 
 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 31. marts og 28. april 2023 
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Oplevelser & events i Kolt Kirke / februar 
2023 

SYNG I DEN BLÅ – ONSDAG D. 8. FEBRUAR KL. 19.00 

Man bliver så glad af at synge - og især når man synger sammen med andre! 

Onsdag d. 8. februar kl. 19.00-21.00 inviterer Kolt Kirke til en hyggelig sangaften i 

Sognegården. Her dykker vi sammen ned i en masse skønne klassikere fra 

Højskolesangbogen. 

Kirkens dygtige organist Dan Frunza sidder ved flygelet denne aften, og der er gratis 

adgang.  

AFTENGUDSTJENESTE – SØNDAG D. 12. FEBRUAR KL. 19.30 

Kom og oplev en stemningsfuld aftengudstjeneste ved sognepræst Gitte 

Adelgaard søndag d. 12.2 kl. 19.30 i Kolt Kirke. Musikken har en særlig rolle denne 

aften, hvor dagens evangelium flettes sammen med salmer og moderne 

popklassikere. Der er også mulighed for at tænde et lys i kirkens smukke lystræ, og 

mindes en du har kær. 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE – SØNDAG D. 19. FEBRUAR KL. 14.00 

Tag familien med til Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 19. februar i Kolt Kirke. 

Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest i sognegården med tøndeslagning, kaffe, 

sodavand og fastelavnsboller. Kom gerne festlig udklædt! 

SOFIE MÜNSTER – TIRSDAG D. 21. FEBRUAR KL. 19.00 

Kom og oplev børne- og forældreekspert Sofie Münsters foredrag ”Præ-teens og 
teenagere: Sådan ruster vi teenagere til livet – og os selv til livet med dem”, 
tirsdag d. 21. februar kl. 19 i Kolt Sognegård. Her vil Sofie Münster fortælle, hvordan 
du kan bevare den tættest mulige relation til dit (store) barn i en periode, hvor det i 
bund og grund forsøger at løsrive sig fra dig. 
Sofie Münster er fast forældrerådgiver på Go’ Morgen DK på TV2 og forfatter til flere 
bøger om opdragelse. Hun står også bag portalen Nordicparenting.dk 
Billetter koster 125 kr. + gebyr og kan købes via koltkirke.safeticket.dk senest d. 

17.2. 

 FEJRING AF KOLT KIRKES NYE TAG – LØRDAG D. 25. FEBRUAR KL. 13.00 
Kolt Kirke var pakket ind i stillads og presenninger i 10 lange måneder i 2022, mens 

kirken fik lagt et nyt tag. Det optog byens borgere, og vi fik mange spørgsmål og 

kommentarer i processen fra flok der glædede sig til igen at kunne se kirken.  

 

https://koltkirke.safeticket.dk/
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Nu er den endelig blevet pakket ud, og det skal fejres! Lørdag d. 25. februar kl. 13 

inviterer vi til officiel indvielse af taget. Formand for Menighedsrådet Hanne 

Christensen indleder dagen ved kirken, hvorefter vi går i sognegården til et hyggeligt 

traktement. Her kan du se og høre om renoveringsprocessen. Lige fra de første 

tegninger til det færdige resultat. 

Kolt Kirke marts 2023 

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP LANDSINDSAMLING – SØNDAG D. 12. MARTS 

KL. 11.30 

Søndag. 12. marts efter gudstjenesten kan du gøre en forskel ved at bruge 3 timer 

på at samle ind for Folkekirkens Nødhjælp. Meld dig som indsamler hos Birte 

Vestergaard-Hansen på tlf.: 6178 7125 eller mød op i Sognegården kl. 11.30. Der vil 

være en sandwich før eller efter indsamlingen. 

AFTENGUDSTJENESTE – SØNDAG D. 19. MARTS KL. 19.30 

Kom og oplev en stemningsfuld aftengudstjeneste ved sognepræst Gitte 

Adelgaard søndag d. 19.3 kl. 19.30 i Kolt Kirke. Musikken har en særlig rolle denne 

aften, hvor dagens evangelium flettes sammen med salmer og moderne 

popklassikere. Der er også mulighed for at tænde et lys i kirkens smukke lystræ, og 

mindes en du har kær.  

FREDAGSBAR MED IRSK MUSIK – FREDAG D. 24. MARTS KL. 19.30 

Hyggelig fredagsbar i Kolt Sognegård med irsk musik af Lars Kristensen på 

violin og Sean Whelan på guitar. Vi sælger øl, vin og sodavand – og garanterer en 

hyggelig aften. 

Billetter koster 50 kr. og kan købes via www.koltkirke.safeticket.dk  

SPAGHETTIGUDSTJENESTE – TIRSDAG D. 28. MARTS KL. 17.00 

Tirsdag d. 28. marts kl. 17 er der Spaghettigudstjeneste i Kolt Kirke ved 

sognepræst Jakob Thorup Jensen og kirke- og kulturmedarbejder Anette 

Berggren. Efter gudstjenesten går vi over i Sognegården og hygger os med 

spaghetti og kødsovs. Børn deltager gratis i fællesspisningen, og de voksne slipper 

med en rund 20'er pr. person. 

Tilmelding senest d. 23.3. til Anette Berggren på tlf.: 3032 6818 eller mail: 

anette.koltkirke@gmail.com  

 

http://www.koltkirke.safeticket.dk/
mailto:anette.koltkirke@gmail.com
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Kolt kirke april 2023 

KONCERT MED KRISTIAN MARIUS ANDERSEN – MANDAG D. 24. APRIL KL. 

19.30 

Mandag d. 24. april kl. 19.30 får vi besøg af organist og pianist Kristian Marius 

Andersen, der vil give koncert i kirken. Nærmere information om arrangementet 

kommer på Kolt Kirkes Facebook-side og koltkirke.dk. 

 

SPAGHETTIGUDSTJENESTE – TIRSDAG D. 25. APRIL KL. 17.00 

Tirsdag d. 25. april kl. 17 er der Spaghettigudstjeneste i Kolt Kirke ved 

sognepræst Jakob Thorup Jensen og kirke- og kulturmedarbejder Anette 

Berggren. Efter gudstjenesten går vi over i Sognegården og hygger os med 

spaghetti og kødsovs. Børn deltager gratis i fællesspisningen, og de voksne slipper 

med en rund 20'er pr. person. 

Tilmelding senest d. 20.4. til Anette Berggren på tlf.: 3032 6818 eller mail: 

anette.koltkirke@gmail.com 

 

Strikning 

  

 

De flittige 

damer 

mødes hver 

anden 

torsdag (lige 

uger) og 

strikker, 

drikker kaffe 

og hygger 

sig.  

Alle er 

velkomne  

mailto:anette.koltkirke@gmail.com
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FREDAG, d. 17. MARTS                           

kl. 18.30 

Folkehuset KOLT 

En spændende aften i selskab med Leo Thinesen fra 

Danske Ølentusiaster, der vil guide os gennem 

forskellige, spændende påskeøl, og vil fortælle om 

traditionerne med øl og påskens mad. 

Der vil blive serveret en let påskebuffet 

Der kan forekomme forskellige overraskelser 

ARRANGEMENTET KOSTER 225 Kr pr person 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til køb af øl og mad 

Tilmelding hos Leo Thinesen 

Mobil 2180 3380 eller mail: thinesen@email.dk 
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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. 

 

  
 

 

 
 
 
 

 

Gudstjeneste på Koltgården i Caféen 
Torsdag, den 2. februar. kl. 13.45 -- 15.30 
Torsdag, den 2. marts    kl. 13.45 – 15.30      
Torsdag, den 13. april.   kl. 13.45 – 15.30      
 
Efter gudstjenesten er der gratis kaffebord og 
fællessang. Alle er velkomne. 
 

 

mailto:sauh@aarhus.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  
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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Arrangementsoversigt: 

Dato Tekst Arr. Kl.  
2. februar Gudstjeneste   13.45-15.30 

7. februar banko TÅ 13.30-15.30 

8. februar Foredrag klimaauktion FH 10.00-11.00 

9. februar Strikning  9.30-11.30 

21. februar Suppeaften TÅ 17.00 

24. februar Samtalecafe  13.45-15.30 

25. februar Børneloppemarked FH 10.00-14.00 

28. februar Seniorliv  12.30 

28. februar Vinsmagning KV 18.00 

2. marts Gudstjeneste   13.45-15.30 

7. marts Banko TÅ 13.30-15.30 

9. marts Strikning  9.30-11.30 

14. marts Foredrag Klima bæredygt. FH 19.00-21.00 

17. marts Øl smagning  18.30 

19, marts banko KV 13.30-15.30 

21. marts Syng med TÅ 13.30-15.30 

23. marts Strikning  9.30-11.30 

25. marts Børne banko FH 10.00-14.00 

28. marts Fællesspisning FH 16.30-19.00 

31. marts Samtalecafe  13.45-15.30 

4. april Banko TÅ 13.30-15.30 

13. april  Gudstjeneste  13.45-15.30 

18. april Spillemænd TÅ 13.30-15.30 

20. april Strikning  9.30-11.30 

25. april Pensionade KV 9.30-? 

28. april Samtalecafe  13.45-15.30 

2. maj Banko TÅ 13.30-15.30 

4. maj Strikning  9.30-11.30 

16. maj Løvspringstur TÅ ? 
 
TÅ=tirsdagsåben, KV=Koltgårdens Venner, FH=Folkehuset 

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.  
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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. 40 29 02 66 
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 
 
 
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 
Maja Hjelmager  tlf. 24 84 79 11 
 


