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Kort over den gamle Ormslev-Kolt sognekommune



Hvorfor nteresere sig
for lokalhistorien?
Ormslev og Kolt sogne er i dag en del af Aarhus kommu-
ne, og for mange mennesker er det måske blot stedet de
bor, men sognene dannede engang fællesskab som Orms-
lev-Kolt kommune og har en lang og spændende historie
Endnu lever der mange mennesker, som kan huske noget
af den historie, og det er vigtigt for os, der nu bor i Orms-
lev og Kolt sogne, og for fremtidige slægter, at vi får kend-
skab til den.

Hvorfor hedder min vejdet, den gor?

Hvorgammel erkirken, oghvem har været
præst der?
Hvormange skoler har der været?

Støtteforeningen for Ormslev-Kolt Lokalhistoriske Sam-
ling, arbejder sammen med Ormslev-Kolt Lokalhistoriske
Samling, for at udbrede kendskabet til historien, bl.a. ved
udstillinger, årsskrifter og foredrag.
Foreningen virker som støtte for Ormslev-Kolt Lokalhisto-
riske Samling.
Arkivet varetager opbevaring og formidling af den lokale
kulturarv og er stedet, hvor man som borger kan søge vi-
den om vores lokale kulturhistorie.
Arkivet er interesseret i alle slags materialer fra private,
firmaer, foreninger m.fl.



Stotteforeningens
formålsparagraf.

"Stotteforeningens formảl er at udbrede kendskabet til
og interessen for lokalhistorien og de lokalhistoriske
værdieri det område, der udgør Ormslev og Kolt sogne.
Stotteforeningen virker desuden som støtte for Ormslev
-Kolt Lokalhistoriske Samling.
Støtteforeningen arbejder for udbygningen af samarbej-
det mellem historisk/kulturelt interesserede enkeltper-
soner, foreninger og institutioner med samordning af
lokalhistoriske og kulturelle aktiviteter for oje"

Vær med til at

BEVARE NUTIDEN FOR FREMTIDEN.
Bliv medlem af Støtteforeningen for Ormslev-Kolt Lo-
kalhistoriske Samling.
Du kan melde dig ind på mail okarkiv@gmail.com eller
på arkivet i åbningstiden.
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Abningstder forOrmslev-
KoltLokalhistoriskeSamling
Abningstider:
KI. 18-20 - Mandag i alle uger med lige ugenumre
KI.14-16-Førstetorsdag imåneden
KI. 10-12- Sidste onsdag i mảneden
Lukket i alle skoleferier

Adresse
Baunehoj skole, Biblioteket
Koltvej 19-21
8361 Hasselager
Telefon: 41 66 27 04
ormslevkoltlokalhistorie@gmail.com
Buslinierne 200 og 1A stopper i næerheden

Købmand Jens Madsen og hustru.
Byvænget 7, Stavtrup
Billedet er fra 1924


