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Samarbejder med Handelsbanken 

 
www.lokalbolig.dk 

herning@lokalbolig.dk 
Rolighedsvej 30, st. th., 7400 Herning 

Telefon 40707400 

 

 

 

 
 

 

 
Seniorbowling i Lucky 
Hver Tirsdag kl 13.00 
Prøv gratis første 2 gange 
Tilmelding tlf. 24251302 

 
 
 

 

 

 Hjerneskaderådgivning 
 Handicapteknologiafdeling 

 Høreafdeling 
 Taleafdeling 
 Synsafdeling 

Bramsvej 8 
7400 Herning 

Tlf. 9628 4900 
cfk@herning.dk 

www.cfk-herning.dk 

Sandvigvej 1, 7400 Herning 
96 27 75 00 
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Næste avis udkommer 
Maj 2021 

 

Deadline: 
23. marts 2021 

 
 

Kontaktpersoner 
vedrørende annoncer: 

Linda Nielsen 
Henny Præst 

Hanne Andersen 
Træffes på tlf. 96 28 54 54 

 
 

AVIS-redaktionen: 
Ulla Bang 

Olaf Nøbbe 
Vibeke Cleve 
Linda Nielsen 

Niels Peder Aagaard, layout 
 

Mail: npaagaard@energimail.dk 
Mobil: 2144 3876 

 

Redaktionen forbeholder sig ret til at 
afvise, forkorte eller redigere i de 

indsendte artikler. 
 

Lederen 
Allis Lunde 

Teamleder i område Øst 
Linda Nielsen 

Aktivitetskoordinator 
 
Vi venter spændt på de næste ud-
meldinger…. 
 
Besøgsrestriktionerne for plejeboligerne er 
lempet, der vaccineres for fuldt drøn, so-
len skinner fra en smuk frostklar himmel 
og vi håber, det også snart lysner for vo-
res hus. 
 
Vi venter spændt på, hvordan, hvornår og 
for hvem restriktionerne lempes den kom-
mende tid, et emne rigtig mange har en 
mening om og holdning til. Men indtil da, 
afprøves forskellige online tiltag, som vi 
håber, I vil benytte jer af og bakke op om. 
Hold derfor ekstra øje med Kolorittens 
hjemmeside. 
 
Har I forslag og/eller lyst til at tage initiativ 
til at skabe indhold og lysglimt i hverdagen 
for jer selv og hinanden, må i endelig give 
lyd, så vil personalet og Centerrådet gøre 
vores til at hjælpe det i gang. 
 
Personale Nyt. 
Vi har 15. februar sagt velkommen til er-
goterapeut Mai Rosenkvist, som vil hjælpe 
os i Træning og Aktivitet Øst pga. øgede 
opgaver. Vi glæder os til samarbejdet og 
til at vise hende, hvordan vores fantasti-
ske hus igen emmer af aktivitet og gode 
stunder. 
 
Pas på jer selv og hinanden i det smukke 
men glatte føre. 
 

 
 

Julen varer 
lige til påske, 
Eller hvad? 
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CENTERRÅDET 
ORIENTERER 

Resume af Kolorittens Center-
rådsmøde 

Torsdag 11.februar. 2021 

Nye tiltag i kommende sæson: Linda 
meddelte at hun havde sendt mail ud om 
kommende sæson og tager løbende kon-
takt til alle nuværende frivillige. 
Alle er velkomne til at komme med nye 
ideer. 

Allis orienterede om projektet: Sans-
dans, sang og musik for seniorer- en ny 
motionsform. En gruppe af Kolorittens 
medlemmer har været med i en forsøgs-
gruppe. Jonna Johansen (personale) og to 
frivillige vil deltage i et gratis instruktørkur-
sus. 

Planlægning af ” Tour de Kolorit”- ud-
skudt til næste sæson. 

Valg til Centerrådet: Centerrådet udsen-
der mail til medlemmerne. 

Nyt fra koordinator (Linda) 
D.d. 690 medlemmer 

Der er 16 visiterede hold samt 2 satellit-
hold i Nørregade i gang. 
Har udsendt Nyhedsbrev om hvordan de 
nye regler ved betaling på nettet. 
Depotet i salen (Uni 5) bliver inddraget til 
lokale for akrylhold m.m. Tårnværelset er 
ændret til kontorer for personale. 

Nyt fra teamleder:(Allis) 
Vedr. vaccination- Alle plejehjemsbeboere 
er vaccineret. Borgere med personlig pleje 
samt frontpersonale er i gang. De næste 
bliver +85-årige samt udsat personale. 
 

Økonomi: 
Ansøgninger: 
Orientering af Allis. 
Maskinerne i Træningslokale 1 samt Hiit 
er gennemgået.  
Der er sat mærker på med max vægt på 
træningsredskaber, arbejdsstole og kon-
torstole. Der er bestilt en ny arbejdsstol. 

 

Nyt fra udvalg: 
Avisudvalget- ny avis ca. 1. marts. 
Cafeen- pga. Corona er der underskud i 
Cafeen. Der er søgt om Coronamidler til at 
dække noget af underskuddet. 
Frivillig bygger bro- Udvalget kontakter 
Struer Aktivitetscenter, når der bliver mu-
lighed for et besøg af dem. 

Nyt fra aktiviteter: 
Værksted- det praktiske værksted har væ-
ret inde og reparere forskelligt. 

Ref: Ulla Bang

Byggerodet er for længst overstået.

 
Vinter- 
gækkerne  
er upåvirket 
af corona-
situationen. 
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Corona-tid

 
Tag en god veninde med ud at gå en tur. F.eks. en tur rundt om Gødstrup sø, i Knudmosen, 
Løvbakkerne eller et andet sted og få ordnet verdenssituationen. 
Det giver ny energi og røde kinder. 
Aftal gerne en bestemt dag hvor I mødes på det nemmere end at skulle ringe hver gang. 
God tur 

Indsendt af Lissy Mortensen 
 

 
Niels Peder Aagaard
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Jeg er vist meget privilegeret i denne Corona-tid
Jeg traf min kone (Tove) Grundlovsdag 
1963. Vi har oplevet mange ting sammen, 
men også hver for sig. Vores 3 sønner har 
fyldt utrolig meget i vores tilværelse. 
Håndbold har været en stor del i vores fri-
tid. 
 

Tove er, 1. december 2019, kommet på 
Plejehjem grundet Parkinson og Demens. 
Jeg føler ikke på nogen måde, jeg er på-
virket af Corona-situationen mht. f.eks. en-
somhed. 

De raske smittebærere har nok været min 
største frygt. Jeg kunne jo også være en 
af dem uden at vide det. 
 

Nu da Tove og resten af Plejehjemmet har 
fået 2 ”stik”, er jeg knap så nervøs for be-
søg på Plejehjemmet. 
 

I skrivende stund er der lukket op for be-
søg af flere personer på Plejehjemmene.

 

Jeg har en fast rytme på dagene: 
 Vækkeuret/telefonen kimer hver morgen 07.30. 
 Efter god tid på badeværelset, kan jeg for det meste nå nyhederne kl.08.00. 
 Morgenmad og en kop kaffe kan godt tage en times tid. Dette er et levn fra, da Tove 

også var hjemme. Dog kun, da pensionisttilværelse blev en realitet. 
 Der bliver også tid til at læse nyheder på mobilen. 
 Hver dag kl.08.00 og 21.00 sender jeg på Messenger en besked til vores 3 sønner. 

Så kan de se, der er liv i mig. 
 Læse og besvare evt. mail mm. 
 Jeg går ture næsten hver dag. Den friske luft er for mig meget fascinerende. Dog kan 

ekstrem kulde og regn gøre turen noget kortere, evt. aflyses. 
 Mht. rengøring, har jeg 2 børnebørn, der på skift en gang om ugen, til at gøre rent på 

badeværelse/toilet, samt tage de vaskbare gulve. 
 Den øvrige rengøring klarer jeg selv. 
 Herefter er dagen til ”fri afbenyttelse”, såsom: 

o I forårs- og efterårsmånederne bliver havestuen brugt en del 
o Sidde på den overdækkede terrasse. Se fuglene ”lege” i haven 
o Det samme på den åbne terrasse, når det bliver varmere 
o Rigtig varmt, tilbage i skyggen til den overdækkede terrasse 
o Sudoku, Kryds og Tværs, læse en god bog 
o Sætte sig i en god stol, lade tankerne flyve, se tilbage på et indholdsrigt liv, 

som har budt på mange gode oplevelser 
o Vi har i årenes løb taget mange billeder. Disse er på det seneste udbygget 

med digitale billeder og videoer 
o Der kunne nævnes mange andre ting 

 

Kl. 12.00 er der tid til 
lidt Frokost/middag. 
Hvis tiden tillader 
det, kan jeg godt 
”overtales” til en 
Morfar. 
Kl. 18.00 – plus mi-
nus ½ time: Mid-
dag/frokost. Kan 
også bestå af lidt 
mere lækkert. 

Er heldig 
med sta-
digvæk at 
have kø-
rekort og 
dermed 
komme 
rundt i landet. 
Jeg ser frem til, der bliver mulighed for at 
komme ud i et mere frit og åbent samfund. 
Savner specielt cafébesøg.

 
Dette indlæg er skrevet af Niels Peder Aagaard 13. februar 2021. 
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KOLORITTEN: NYHEDBREV 9: 02.02.2021 
 

BANKE BANKE PÅ… 

 VI ER HER STADIG FOR DIG. 

Kære Kolorit-medlem       

Hermed en opdatering fra Koloritten og ’livet’ i en Corona-tid. 

Der er mere stille her end ellers, men faktisk er vi ret aktive herinde: 
Vi har visiterede hold i gang, hvilket betyder, at vi har 19 aktive hold. Og derfor har vi frivil-
lige, som kommer herind og hjælper på holdene, i Cafeen og ved Informationen. 

 

Vi oplever i vores kontakt både med brugere, som kommer i huset og brugere, som vi har 
kontakt med i andre sammenhænge – at vi efterhånden alle er meget påvirkede af den 
lange nedlukning. 

 

”Den sociale muskel”: 
Selv om vi ikke må være sammen fysisk, er det vigtigt at træne ”den sociale muskel”.  
Den skal trænes på linje med alle andre af koppens muskler, hvis den skal holdes i form.  
”Den sociale muskel” og evnen til at opretholde struktur i hverdagen, er en svær opgave i 
denne tid. Men er vigtig for vores helbred. 

 

Hvad er ”den sociale muskel”? 

Vores sociale evne er med til at holde ensomhed og social isolation for døren.  
”Den sociale muskel” kan trænes på forskellige måder, 

Forslag vi har fået fra jer brugere: 

 Gøre gode gerninger. 
 Løse opgaver i fællesskab. 
 Konsekvent at hilse på andre mennesker kan være med til at forbedre vores trivsel. 
 Have fast aftale med tlf. opkald til/fra bekendte eller familie. 
 Videoopkald /samtaler. Man føler, at man er sammen, når man ser hinanden via vi-

deo. 
 Videoopkald. Hvor man ”sammen”: spiser frokost, går en tur eller andre aktiviteter. 
 Fast struktur i hverdagen: aftale med sig selv, hvornår man står op mm. 
 Vigtigt at overholde de aftaler, man laver med sig selv – ikke udskyde til i morgen. 
 Det hjælper meget at komme ud at gå og det hjælper at lave en fast rutine med det. 
 Lave gå-aftaler med en anden/få andre – hvor man går en tur med god afstand. 
 Skrive 2 ting ned hver dag, som man er taknemmelig for. 
 Sørge for at der er forskel på hverdag og weekend, fx mad, påklædning mm. 
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Giv et praj 
Måske kan du bruge nogen af ovenstående forslag. 
Måske har du andre forslag, som du kan fortælle os om og vi kan give videre til andre. 

Nytænkning. Hvis nedlukningen fortsætter: 

 Skal vi lave tlf. kæder på holdene? 
 Skal vi have i gang i møder/aktiviteter/motion online via Skype eller Teams? 
 Kan man mødes online og f.eks. hækle/strikke/snakke sammen eller hvad med andre 

hold, kan I mødes på den måde? 

Kan du mærke at du er begyndt at trække dig, eller kender du nogen som er, så kontakt os, 
så vi sammen kan finde en løsning, til at træne ”den sociale muskel” igen, efter næsten 1 år 
uden socialt samvær. 

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om bl.a.: 

 Mulighed for at komme i gang nu for dig selv eller en du kender. 
 Være en del af en tlf.-kæde. 
 Andre ideer og forslag. 
 Hjælp til at gå online. 

 

Hvornår åbnes der op igen? 
Så snart der åbnes op, er vi klar til at sætte i gang igen – ud fra de vilkår, som vi får.   
Og hvis det går godt, når vi åbner op igen – så husk at denne sæson går helt til 31. august 
og at Koloritten kun har lukket i 2 uger i sommerferien. 

 

Deltag på Folkeuniversitetet: 
Nu har du også mulighed for at gå på universitetet. 
Dette sker via Folkeuniversitetet, som afholder live-forelæsninger. Her kan du deltage i 
mange forskellige forelæsningen. Flere af dem er gratis. 
Man tilmelder sig online og når man får en bekræftelsesmail, er der et link med, så man kan 
deltage online. 
Læs mere: https://fuau.dk/herning/ 

Der er forskel på aktivitetscentre og aktivitetshusene i forhold til, hvad man kan tilbyde.  
Kontakt derfor din aktivitetskoordinator og hør hvilke tilbud, der findes, under de restriktioner 
der er pt. Vi sidder klar til at høre fra dig 😊 

 

Med venlig hilsen 

Leder i område Øst  
Allis Lunde 

Aktivitetskoordinator  
Linda Nielsen 
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Nye vilkår ved køb på nettet 

Nye regler skal øge sikkerheden ved brug af betalingskort til nethandel. 

Fra søndag 10. januar 2021 trådte nye EU-regler om nethandel i kraft, når du bruger 

dit Dankort, Visa/Dankort eller Mastercard til betaling. 

Formålet er at styrke sikkerheden ved brug af betalingskort, når man handler på net-

tet. 

 

Køb af medlemskort og brugerbetaling 

Fremover når du handler på nettet og derfor også, når du køber medlemskort og andre be-

talinger online til Herning Kommunes aktivitetscentre og aktivitetshuse, skal dit betalingskort 

være sat op til det: 

Både Dankort, VISA og Mastercard har i dag en sikkerhedsløsning, som gør nethan-

del mere sikker både for kortholdere og forretninger. 

Den fælles betegnelse for disse sikkerhedsløsninger er 3-D Secure:  

Visas løsning hedder ”Visa Secure”, 

Mastercards løsning hedder: ”Mastercard Identity Check” og 

Dankorts løsning hedder: ”Dankort Secured by Nets”. 

 

Alle danskudstedte betalingskort kan anvendes i sikkerhedsløsningen. 

Du kan blive bedt om at godkende din betaling med 3-D Secure ved alle internetkøb. 

 

 

Pas på dine koder 

Engangskoden, kodeordet og NemID koder er personlige, oplys dem aldrig til andre! 

 

 

Phishing mails (falske mails) 

Du vil aldrig modtage e-mails fra Nets, hvor du bliver bedt om at oplyse dine kortdata, en-

gangskoder, NemID koder og lign. 

Der findes eksempler på kriminelle, der via såkaldte phishing-mails, f.eks. forsøger at lokke 

kortinformationer og NemID nøglekort ud af kortholdere for derefter at misbruge informatio-

nerne. 
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Hvad skal du gøre? 
 
Du kan godkende en betaling på nettet med 1 af følgende 2 metoder: 
 

Enten metode 1: Godkende køb ved at bruge NemID. 
 
Du vil i forbindelse med en betaling blive bedt om at taste dit NemID brugernavn samt ad-
gangskode og herefter bekræfte via NemID appen. 

 

Bemærk: Du kan ikke længere anvende NemID papkortet, til godkendelse af køb på nettet.  

På grund af ny lovgivning kan du alene bruge NemID app, hvis du bruger NemID til at god-

kende dit køb. 

Sådan aktiverer du NemID nøgleapp – Se video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOxfbVffs2I&feature=youtu.be&ab_channel=Finans-

Danmark 

 

Eller metode 2: Godkende køb ved at bruge engangskode samt kodeord. 

Du modtager en engangskode på SMS, som du skal indtaste sammen med dit eget kode-

ord. Kodeordet skal du selv oprette, det gør du på denne side: 

https://enroll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite 

Hvis der er tilknyttet et telefonnummer til dit kort, vil du modtage en engangskode via SMS, 

når du handler. I SMS´en står der, udover engangskoden, hvilken forretning du er ved at 

handle hos, og hvilket beløb du skal godkende. Du indtaster engangskoden samt dit kode-

ord på hjemmesiden for at afslutte dit køb. Det er vigtigt, at teksten i Sms’en afspejler det 

køb, du er i gang med at foretage, tast aldrig koden hvis du er i tvivl! 

 

Sådan opretter du et kodeord 

Se nedenstående video fra ”nemlig.com”, hvor du får forklaret, hvordan du opsætter dette: 

https://www.youtube.com/watch?v=vhXUnBbfAlg&ab_channel=nemlig.com 

(efter aftale med ’’nemlig.com’’ må vi bruge denne video) 

 

Tilmelding af kort 

Dit kort er tilmeldt, når både mobilnummer og kodeord er oprettet: Se ovenfor. 

Du kan ændre eller slette det tilknyttede mobilnummer og kodeord til et kort på https://en-

roll.3dsecure.no/nets-nemid-enroller/EnrollSite 

For at ændre eller slette dit mobilnummer til dit/dine kort skal du anvende NemID. 
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9712 0610, www.ødegaard.dk 
 

 

 
Blik, vand, 
varme, sanitet 

 
 

Teglvænget 153 
Herning – 97128529 

 
Østergades Apotek 

Østergade 5 
Tlf.: 96 26 65 00 

NYT: Receptekspedition i Apoteket 
Herning-Centret og Apoteket Porshøj 

STØT VORES 
ANNONCØRER 

DE STØTTER OS 

 

Er foråret 
på vej? 

 

  

 

 

Total 
Entreprise 
 
Nybyggeri 
Tagarbejde 
Vindues skift 
Reparation 

Anbefales af 
Forbrugerrådet 

TÆNK 
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KOLORITTENS 
ÅBNINGSTID 

 

Kolorittens tlf.: 9628 5454 
 

Mandag - torsdag  8.00 - 16.00 
Fredag 8.00 - 12.00 

 

Telefontid: 
Mandag - torsdag  8.00 - 16.00 
Fredag: 8.00 - 12.00 

 

Informationen: 
Mandag - torsdag  8.30 - 16.00 
Fredag 8.30 - 12.00 
Fredag Banko 8.30 - 13.00 

 

Cafe  
Tlf.: 5149 1078 
Åbningstider: 

Mandag – torsdag 9.00 – 15.00 
Fredag 9.00 – 12.00 
Fredag Banko 9.00 – 12.30 
Frokostret 11.30 – 12.30 

 

Trænende terapeuter træffes 
bedst: 

Tlf.: 9628 5454 
Mandag – torsdag 8.00-14.00 
Fredag 8.00-12.00 

 

Lukkedage 
Påske: 29. marts - 5. april 
Bededag: Fredag 30. april 

Kr. Himmelfart 13. maj 
Fredag 14. maj 

2. Pinsedag 24. maj 

BANKO 
2021 

 
Er foreløbigt aflyst 

 
 

VALG TIL 
CENTERRÅD 

 
 
I ulige år er 3 centerrådsmed-
lemmer på valg. I lige år er 4 
centerrådsmedlemmer på valg. 
På valg i 2021 er: 
Grete Boni Zacho 
Olaf Nøbbe 
Martinus Nielsen 
De 2 sidstnævnte modtager 
genvalg. 
Der er kommet tilsagn fra 1 bru-
ger til den vakante plads i Cen-
terrådet: Carsten Kuhlmann 
Centerrådet for 2021/2022 be-
står derfor af følgende medlem-
mer: 
Lisbeth Kirkegaard 
Olaf Nøbbe 
Ulla Bang 
Martinus Nielsen 
Susanne Just 
Niels Peder Aagaard 
Carsten Kuhlmann 
Linda Nielsen 
Allis Lunde 

 

Konstituering i april 

 


