
KOLORITTEN 
    ønskes 
    hjertelig tillykke 
    med sine 

  30 år 



Her følger et nostalgisk 
tilbageblik fra Kolorittens 
start 

Spiren, til det vi i dag kender som 
Koloritten, blev lagt nogle år før som et 
daghjem i et nedlagt tømrer/snedker–
værksted med tilhørende privatvilla på Th. 
Nielsensgade. Daghjemmet var kun et 
tilbud for visiterede borgere. 

I 1992 besluttede Herning kommune, at 
nedlægge daghjemmet i Th Nielsensgade 
og i stedet etablere et tilbud til alle borgere 
over 60 år, førtidspensionister samt 
brugere af daghjemmet. 

Da Nørregades skole var blevet nedlagt 
som folkeskole i 1988, stod der nogle 
perfekte lokaler og ventede på at blive 
anvendt. 

Derfor blev det besluttet, at etablere et 
aktivitetshus i den nedlagte skole. 
Aktivitetshuset fik navnet Koloritten. 
Koloritten skulle rumme et daghjem, 
træningsmuligheder, diverse forskellige 
aktiviteter samt en café, hvor alle kunne 
mødes til en hyggestund efter veloverstået 
aktivitet. 

Alle aktiviteter var ledet og styret af lønnet 
personale. 

Omkring 1997/98 blev det fra kommunens 
side besluttet, at der skulle ske 
besparelser på området. 

Der skulle skæres ned på antallet af lønnet 
personale, og det blev også besluttet, at så 
mange aktiviteter som muligt skulle ledes 
og gennemføres af frivillige. 

I 2004 blev der etableret det der kaldes 
PUF, hvor friske frivillige brugere bruger 
ressourcer på at støtte de svageste 
brugere af Koloritten. Dette tiltag eksisterer 
stadig. 

Alt åndede fred og ro i en del år, de 
frivillige fik løbende et større og større 

ansvar for de enkelte trænings- og 
aktivitetshold, hvilket alle tilsyneladende 
trivedes fint med. Der kom flere og flere 
brugere og frivillige i huset og det 
summede af liv og hygge. 

I 2014 sker der igen noget. 

Daghjemmet bliver adskilt fra Koloritten og 
vi flytter i vore nuværende lokaler på 
Markedspladsen 2. 

Rigtig mange brugere var kede af 
beslutningen, nok især de brugere, der 
kom fra Nørregade 30.  

Trods alt kom vi rigtig godt fra start i 2014, 
vores hus voksede sig stille og  roligt 
større og det seneste tiltag, der er sket, er, 
at vi har etableret et satellit afsnit – en 
gang om ugen – for de borgere der 
primært bor på Nørregade 30, denne 
formiddag styres af en fra personalet samt 
en lille håndfuld frivillige. 

I skrivende stund – medio juli 22 – har vi et 
tilbud på mellem 110 – 120 aktiviteter, en 
velfungerende café med mange dejlige 
tilbud, et medlemstal på 786 samt et hold 
frivillige på 137. 

Vi vil fra Centerrådet ønske alt vel for 
Koloritten og fortsat håbe at rigtig mange 
af kommunens borgere får kendskab til 
stedet og vil gøre brug af alle de mange 
tilbud der findes i huset. 

En særlig tak skal lyde til de mange 
frivillige, som gør en enorm forskel i 
hverdagen, uden de frivilliges arrangement 
havde vi intet hus. 

Vi kipper med flaget  
for Koloritten 

Lisbeth Kirkegaard 



Koloritten – et center for 
livskvalitet 

Juni 1988 blev den gamle Nørregades 
skole, Nørregade 7 nedlagt. Huset stod 
derefter mere eller mindre tomt i 4 år. 
Der var nok flere planer med bygningen 
– nedbrydning, politistation m.m. 
I Th. Nielsens gade lå der dengang et 
daghjem, der åbenbart havde plads–
problemer. 
 Løsningen blev, at daghjemmet blev 
nedlagt og flyttet til Nørregade 7. En større 
ombygning blev sat i værk, mure blev 
væltet, nye opført, der blev lavet en dejlig 
cafe i den gamle kælder-garderobe.  
For os, der havde haft vores daglige 
arbejde, som lærere på Nørregades skole, 
i huset i mange år, var det lidt mærkeligt, 
at pludseligt kunne der væltes mure og 
bygges om – ønsker vi havde haft i mange 
år, men som konstant blev afvist af 
byggetekniske grunde. Meninger kan  
heldigvis ændres. Huset fik nu et nyt liv 
som aktivitetscenter for pensionister, 
førtidspensionister og efterlønnere.  
Samarbejdet mellem leder, personale og 
frivillige førte til, at der blev skabt et hus 
fyldt med fest, farver og kolorit. 
 I løbet af kort tid meldte mange sig som 
brugere og frivillige af huset, hvilket blev til 
yderligere inspiration og lyst til arbejdet. 
Sommetider kunne vi godt få en opfattelse 
af, at vi boede på stedet. 
Kort tid efter starten flyttede Ungdoms–
skolen ind. Ideen om et samarbejde 
mellem de 2 institutioner opstod hurtigt, 
men blev desværre ikke gennemført. 
Tiden var måske ikke moden til et sådant 
eksperiment. 
Lidt senere flyttede Kulturellen ind, et kultur–
hus for byens borgere. Også her prøvede vi, 
om et samarbejde kunne stables på benene, 
men igen måtte vi indse, at det heller ikke 
kunne lade sig realisere.     
Lederen af huset var Tinne Bundgaard- en 
inspirerende og kreativ leder. Hun samlede 
hurtigt en flok frivillige, der sammen med 
personalet skulle give huset en identitet, et 
nyt liv og kolorit på tilværelsen, deraf 
navnet Koloritten. 

Der blev valgt et Centerråd med Christian 
Møller som den første formand. Nu var 
grundstenen lagt til den spændende 
opgave at give Koloritten det indhold, vi 
alle gerne ville medvirke til. 
Det vil føre for vidt her at nævne alle de 
aktiviteter, huset fik sat i gang, men nogle 
fortjener nok en nærmere omtale. I de 
gamle klasselokaler blev der igen snakket 
engelsk og tysk. Der opstod så et 
kortvarigt problem, for igangsætterne på 
sprogholdene. De måtte – af 
fagforeningsgrunde - ikke undervise. Det 
blev klaret ved, at igangsætteren i sprog 
nok var bedst til sproget og derfor skulle 
sidde ved katederet. 
Der blev oprettet en rejsegruppe.  
Eventyrlystne pensionister drog ud på 
lange udenlandsture, der igen gav nye 
pudsige oplevelser. Mange af os husker 
nok turen til Tjekkoslovakiet, hvor vi en 
aften i den lille by, hvor vi boede, tog på  
bar tur - der var 3 i hele byen. Det 
lykkedes os i løbet af denne aften at 
tørlægge hele byen for champagne. Nogle 
af deltagerne var lidt stille dagen efter. På 
samme tur forsvandt en af deltagerne. Vi 
fandt ham sovende på en bænk i byens 
park. 
En gruppe skabte KOLORITHØJSKOLEN 
med spændende foredragsholdere. På et 
tidspunkt startede et samarbejde med 
AOF. Højskolen eksisterer stadigvæk, nu i 
samarbejde med Ældresagen og FOF. 
I samme ånd startede et samarbejde med 
den daværende biografdirektør for 
Biografen– Jens Jakobsen. 
Hans første reaktion var. at han ville vise 
os de gamle Morten Kock film. men det var 
ikke lige det, vi ønskede. Vi ville se de 
aktuelle film. Seniorer vil også gerne følge 
med i tiden og udviklingen og have noget 
at diskutere med børnebørnene 
Som nyt tiltag opstod Koloritavisen, der 
bragte nyt fra huset, interviews med folk i 
huset, folk udefra, artikler om løst og fast. 
Avisen skulle ud i byen, på apoteker, 
bibliotek og andre steder hvor folk mødtes. 
Det klarede Jørgen på sin cykel- det viser 
lidt af den ånd, der herskede i huset. 
Det gamle hus i Nørregade kom igen til at 
summe af liv og stemmer, ikke af



børnestemmer, men af gamle erfarne, 
måske nok lidt rustne stemmer. 
Der blev strikket, syet, læst bøger, 
diskuteret, mænd lærte hinanden at lave 
mad. Nye aktiviteter opstod, sommetider 
spontant. Alt skete i et fortrinligt 
samarbejde mellem personale og frivillige. 
Belønningen blev kreative fester, fine 
udflugter, men først og fremmest en følelse 
af glæde over, at man var med til at skabe 
kolorit på hverdagen, måske en lidt bedre 
tilfredshed med sin egen hverdag. 
Der opstod nye bekendtskaber, venskaber 
til gensidig glæde – alt i alt gav det livs–
kvalitet. 
Efterhånden blev pladsen for trang i 
Nørregade 7, når der både var Koloritten, 
Kulturellen m.fl.  
Politikerne bestemte derfor at Koloritten 
skulle flytte, men  daghjemmet skulle ikke 
flytte med. Personale og daghjemsbrugere 
blev flyttet til Aktiv Centret og Toftebo.  
. Efter længere tids søgen faldt valget på 
Markedspladsen 2. Flytningen skete i 
marts 2014. 

Det gik godt med at etablere Koloritten på 
det nye sted. Der blev holdt åbent hus  maj 
2014, hvor tidligere borgmester Lars 
Krarup holdt talen.   
På Koloritten kom der løbende mange 
brugere. På et tidspunkt var der omkring 
800 medlemmer. 
Men da Coronaen kom, satte   den en kæp 
i hjulet, som så mange andre steder. En så 
kraftig nedlukning satte  sine spor ikke 
mindst hos ældre.  
Det kan være svært at komme i gang igen, 
få sig taget sammen til igen at dele  sin  tid 
med andre, at opsøge samværet. 
Stille og roligt er Koloritten kommet op i 
omdrejninger igen. Aktiviteterne fylder igen 
huset, der igen får sin identitet. Desværre 
måtte vi tage afsked med Linda, der efter 
mange års arbejde for og med Koloritten 
ønskede nye udfordringer. Med Lisbeth 
Wium -den nye aktivitetsleder- vil 
Koloritten uden tvivl fortsætte sin udvikling.  

Vi ønsker Koloritten god vind fremover. 
Hella og Herløv.

1992 
Koloritten flyttede fra Th. Nielsens Gade til 
Nørregades Skole (senere kaldet 
Nørregade 7) i 1992. Huset blev taget i 
brug ved påsketid. 
Lørdag 3. oktober 1992 var der officiel 
indvielse på hele det store og flotte hus i 
Nørregade. 
Programmet til indvielsen var med taler af 
socialudvalgsformand- Troels Johansen, 
skole- og kulturudvalgsformand Johannes 
Poulsen samt borgmester Hilmar Sølund. 
Om eftermiddagen var der Åbent hus og 
om aftenen var der festaften. 
Inden flytningen havde man 2 frivillige – nu 
var der 60 frivillige. 

Fra Husavisen ( som Koloritavisen hed 
dengang) var der en sund opskrift på en 
dag. 
 
En vellykket dag- det var måske ikke så 
dårligt at have opskriften på. Den findes 
faktisk- i hvert fald i form af nedenstående 
opskrift. 

1 kop venlige ord 
2 kopper forståelse 
3 kopper tid og tålmodighed 
1 håndfuld varm personlighed 
1 stænk humør 

1997 
I 1997 havde Koloritten 681 brugere samt 
14 personale. 
I det år var der 12 kandidater til 
Centerrådsvalget og der blev udgivet en 
Valgavis med præsentation af de opstillede 
kandidater. 
Kaffe i Caféen kostede 3 kr. pr. kop – 1 stk. 
kage kostede 3,50 kr. 

2002 
Der var 137 frivillige. 
Torsdag 3.10.2002 blev der afholdt 10 års 
jubilæum med en åben café. 
Inviterede var samarbejdspartnere og 
brugere af huset. 
Alle medlemmer kunne deltage i et 
aftenarrangement- prisen var 100 kr. 



I Koloritavisen stod flg. om at være 
gammel: 
Du kan være sikker på, at du er blevet 
gammel, når lysene i din lagkage koster 
mere end selve kagen. Når folk tiltaler dig 
pludselig med De. Du får lyst til at mase 
dig forrest i enhver kø, du ser. Den lille 
gråhårede kvinde, du hjælper over gaden, 
er din kone.  Dine tænder sidder fast i 
bøffen. 

2007 
Fra 1.1. 2007 blev Allis Lunde ansat som 
teamleder i Aktivitets- og terapeut–
virksomheden i Område Øst. 
Årsprogrammet kostede 10 kr. 

2012 
Onsdag 12. sept. blev der afholdt 2o års 
jubilæum. – Stor fødselsdagsfest. 
Åbningstale ved borgmester Lars Krarup. 
Der var kagebord og kaffe- pris 25 kr.  
Et medlemskab kostede 400 kr.  
Man begyndte at vurdere, hvor Koloritten 
skulle flytte hen. 
Forslaget var Dalgashus 1. sal. Efter flere 
vurderinger i byrådet blev det i 2013 
bestemt at Koloritten skulle flytte til 
Markedspladsen 2. 
10. marts 2014 flyttede Koloritten til 
Markedspladsen 2. 
20. maj 2014 var der officiel indvielse af 
Koloritten på Markedspladsen 2. 
Den officielle åbning blev varetaget af 
daværende borgmester Lars Krarup, om 
klippede den røde snor over. 
Han afsluttede sin tale med flg.: 
”Her er alle muligheder åbne, brug det 
godt og gør det til et dejligt sted”. 
Derefter var der taler af teamleder Allis 
Lunde, centerrådsformand Birgit Stampe 
samt onrådeleder Elin Mogensen. 
Om eftermiddagen blev der afholdt åbent 
hus fra kl. 13.00-15.30. 

2017 
I januar var der 768 medlemmer. 
I Koloritavisen stod der: 

Man går ikke i stå fordi man bliver gammel,  
men man bliver gammel, hvis man går i stå. 

Jeg har ikke tid til noget. 
Min tipoldefar arbejdede 12 timer dagligt – 
også lørdag. Det var en arbejdsuge på 72 
timer. Han passede han en have med et 
lille hus, var kasserer i skyttelauget, 
strålefører ved det lokale brandvæsen, 
tenor og nodeskriver i sangforeningen. 
Han klippede selv sine 6 børn, forsålede 
familiens fodtøj, kløvede 8 kubikmeter 
brænde til vinteren samt lavede det meste 
husgeråd selv.  

Min oldefar var kommet ned på en arbejds-
uge på 54 timer. Han overtog haven og var 
også strålefører. Han var medlem af skyt-
telauget, og i sangforeningen var han 
baryton. Desværre havde han ikke tid til at 
være kasserer og nodeskriver. Han klip-
pede ikke sine 4 børn, og hans brænde-
hugst indskrænkede sig til en kubik-meter, 
fordi han var begyndt at fyre med kul. 
Husgeråd var noget han købte.  

Min bedstefar arbejdede 48 timer om 
ugen. Også han var havemand og medlem 
af skyttelauget. Men han havde ikke tid til 
sangforeningen og brandmandspjat. Hans 
2 børn gik til frisøren. Brændselshugst til 
vin-teren? Nej, men han syslede lidt med 
husflid. 

Min far er traditionstro og medlem af skyt-
telauget, men kommer der aldrig. Han har 
opgivet familiehaven, det betaler sig ikke 
længere, og han har ingen børn hjemme. 
Brændsel og kul til vinteren? Næ, han har 
fået elvarme. Hvordan skal han ellers få tid 
til noget som helst i vor forjagede tid? Han 
arbejder trods alt 45 timer om ugen. 

Og jeg? Jeg har overhovedet ikke tid til 
noget. Ikke tid til at synge, højst lidt 
brummen, og slet ikke noget med frivillig 
tjeneste. Hvordan skulle det dog gå med 
en opslidende og lang arbejdsdag på 37 
timer om ugen? 

Hvad mon mine stakkels børn får tid til?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorittens 30 års 

Jubilæum. 

Program for uge 39. 

26/9-30/9 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag d. 26. sep. 
9.30-10.30 

Koloritten byder på 1 kop gratis kaffe eller te 
i Caféen. 
 

Tirsdag d. 27. sep. 
10.00-13.00 
 

Åbent Hus på Koloritten. 

Onsdag d. 28. sep. 
13.30-15.00 

Spilledag og gratis lagkage. 
 

Kom og fyld caféen. Og se Kolorittens længste 
lagkage. Bager Jahn har lavet vores længste lagkage 
nogensinde i anledning af Kolorittens jubilæum. 
 
Der er gratis lagkage, så længe det rækker. 
 
Caféen fyldes op med diverse spil, så kom og få en 
hyggelig eftermiddag på Koloritten. 
 

Torsdag. 29. sep. 
13.30-15.00 

Fællessang m/hvidvin og snacks. 
 

Vi synger sammen ud fra sammensat program fra 
Højskolesangbogen med musikledsagelse af Inger og 
Arne Terkelsen. 
Koloritten er vært v/ et glas hvidvin og snacks. 
 
Der vil være tilmelding, men arrangementet er 
gratis. 

Fredag d. 30. sep. 
11.30-12.30 

Fælles frokost. 
Køb din lune ret i Caféen, og bliv evt. til Banko. 
Koloritten er vært med gratis brød til 
eftermiddagskaffen. 

 



 

 

I anledning af Kolorittens 30 års fødselsdag,  

ønsker Centerrådet os alle  

 

 

T i L L Y K K E  
 

med Jubilæet. 

Vi har i Centerrådet valgt, vi alle skal være med til at fejre  

Koloritten i anledning af dens 30 år. 

Jubilæet fejres over en hel uge, således flest mulige har mulighed for, 
at deltage i de forskellige begivenheder og små arrangementer,  

der er arrangeret og fordelt ud over alle hverdage i uge 39. 

Centerrådet vil være til stede ugen igennem, og vi håber rigtig mange 
vil støtte op omkring de forskellige tiltag. 

Vi ønsker alle et godt Jubilæum og et stort tillykke med os!  

 

Centerrådet. 
 


