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FORORD

Vi tilbyder et væld af aktivitets-, trænings- og samværstilbud.
Kendetegnende for alle tilbuddene er, at de tager afsæt i værdierne.

Koloritten er således stedet hvor:
•

Brugere, frivillige, Centerråd og personale samarbejder om at sikre den gode stemning og
skabe hyggelige stunder og gode oplevelser for hinanden og med hinanden.

•

Vi hjælper og giver plads til hinanden, så alle føler sig velkomne i vores hus, hvor selv små
ting gør en stor forskel.

•

Forebyggende, vedligeholdende og genoptrænende tilbud går hånd i hånd, så vi sikrer tilbud
og initiativer harmonerer med brugeres og frivilliges behov og interesser.

•

Frivillige anerkendes og bakkes op af såvel brugere, Centerråd og personale, så den enkelte
frivillige oplever glæden ved at yde, men også respekteres for at nyde.

•

Vi prøver nye ideer og initiativer sammen samt udfordrer de muligheder vore rammer nu giver
os til gavn og glæde for alle, som kommer i huset.
Vi ønsker alle en fantastisk sæson og vi glæder os over, at du vil tage del i den.

Centerrådsformand Lisbeth Kirkegaard, Teamleder område Øst Allis Lunde og
Aktivitetskoordinator Lisbeth Wium-Andersen.

KONTAKTOPLYSNINGER
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KONTAKTOPLYSNIN GER

Aktivitetscenter Koloritten
Markedspladsen 2, 7400 Herning
Tlf.: 9628 5454
Mail: koloritten@live.dk
Kolorittens hjemmeside: www.kolorittenherning.dk

KTISKE ER

Kolorittens åbningstider

Kl.

Mandag – torsdag

8.00-16.00

Fredag

8.00-12.00

Informationens åbningstid

Kl.

Mandag- torsdag

8.30-16.00

Fredag

8.30-12.00

Fredag, når der er Banko

8.30-13.00

Telefontid

Kl.

Mandag-torsdag

8.00-15.30

Fredag

8.00-12.00

Ergo- og fysioterapeuter træffes bedst

Kl.

Mandag – torsdag

8.00-14.00

Fredag

8.00-12.00

Kolorittens Cafe Åbningstider

Kl.

Mandag – torsdag

9.00-15.00

Fredag

9.00-12.00

Fredag, når der er Banko

9.00-12.30

Årsprogram 1. udgave. Der tages forbehold for trykfejl.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Koloritten
Koloritten er et Aktivitetscenter for førtidspensionister samt alle over 60 år bosiddende i
Herning Kommune. På Koloritten er der aktivitets- og underholdningstilbud, motions- og
træningstilbud samt Café.
Aktiviteterne foregår hovedsageligt i Kolorittens åbningstid, enkelte aktiviteter og
arrangementer om aftenen og i weekenden.

Kolorittens Information
Kolorittens Information findes ved indgangen til Koloritten og betjenes af frivillige. Her er
man altid parat til at tage imod, snakke og fortælle om Koloritten.
Her kan man få hjælp til tilmelding eller stille spørgsmål om aktiviteter og arrangementer, få
en rundvisning i huset, køb og stempling af buskort, fotokopiering og salg fra Kolorittens
butik mv.

Information til brugere
For at alle kan følge med i, hvad der arrangeres, informeres der via:
Kolorittens Information, Info-skærme, opslagstavlen ved Informationen, Koloritavisen og på
Kolorittens hjemmeside: www.kolorittenherning.dk
Derudover kan du finde mere information om alle Herning Kommunes aktivitetscentre og
huse på: www.aktiv.herning.dk
Der sendes mail ud til medlemmer, som har oplyst mailadresse og har ønsket at få nyheder.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Brugerbetaling
I nogle af aktiviteterne vil der være en merudgift, brugerbetaling, som er til dækning af
fælles udgifter eller en ekstra frivillig i forbindelse med disse aktiviteter. Det vil fremgå af
teksten vedrørende de aktuelle hold.
Beløbet er for hele sæsonen med mindre andet fremgår. Desuden kan der være udgifter til
eget materialeforbrug og fotokopiering afhængig af aktiviteten.
Igangsætteren skal ikke tilmelde sig eller betale brugerbetaling på eget hold.

Buskørsel og afbud.
Kørsel kan bevilges, hvis du ikke kan transportere dig selv eller kan benytte offentlig
transport. Henvendelse herom skal ske til personalet.
Der kan ydes kørsel, hvis du bor i Herning by, dog max. 2 gange om ugen. 10-turskort
købes ved Kolorittens Information, som stempler buskortet i forbindelse med kørslen.
Afbud til kørsel: Senest samme dag mellem kl. 8.00 og 8.30 på tlf. 9628 5454.

Fravær:
Husk at melde afbud til Koloritten eller igangsætter, hvis du er forhindret i at komme.
Hvis du stopper med en aktivitet, så giv besked til Informationen eller til personalet.

Igangsætter/frivillig
Aktiviteterne ledes af frivillige igangsættere. Programmet er lavet ud fra de igangsættere, vi
har nu.
Igangsætteren er den person, som er ansvarlig for en aktivitet i samarbejde med deltagerne
på holdet.
Der kan være studiegrupper, undervisning, vejledning m.m.
Idégrundlaget er, at trække på hinandens viden og erfaringer.

Man kan også være frivillig inden for andre områder, f.eks. i Caféen, ved Informationen, i
udvalg, med praktiske opgaver og meget andet. Det sociale samvær prioriteres højt.
Har du ideer til nye aktiviteter, eller er du interesseret i at høre nærmere om frivilligarbejdet,
er du velkommen til at henvende dig til Centerrådet, aktivitetskoordinator Lisbeth WiumAndersen eller vores Information. Vi vil prøve at finde igangsættere til nye aktiviteter, der er
ønske om/behov for.
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Privatlivspolitik
Fælles for alle aktivitetscentre og aktivitetshuse er der udarbejdet en ”Privatlivspolitik”.
For at leve op til lovgivningen skal denne være offentlig tilgængelig. På Koloritten vil du
kunne finde denne på opslagstavlen ved Informationen.
Desuden kan den læses på nettet: https://aktiv.herning.dk/vaerd-at-vide/vaerd-at-vide-omaktivitetscentre-og-huse/generel-praktisk-information/privatlivspolitik-gdpr/

Billeder på Kolorittens hjemmeside
Af og til tager vi på Koloritten billeder ved arrangementer og aktiviteter. Nogle af disse
billeder bliver lagt på hjemmesiden. Ser du et billede af dig selv, som du ikke ønsker skal
være der, kan du tage kontakt til Koloritten.
Billedet vil herefter blive fjernet. Der er ophavsret på billederne og de må ikke benyttes i
andre sammenhænge.

Før online køb
Tjek om din ”medlems-profil” er rigtig ellers vigtigt, at du får den redigeret, hvilket sker
online på samme side, som tilmelding til aktiviteter foregår:
Klik: ”Medlemslogin”. Der skal benyttes kode ved ”Medlemslogin”. Hvis du ikke har den,
så klik ”glemt kode” Herefter kan du redigere f.eks. adresse, fastnettelefon, mobil og
mailadresse. Du kan også skifte adgangskode til en kode, du lettere kan huske.
Hvis du her kan se, at der er flere ”profiler” med dit navn, kontakt Informationen og få
”sammenflettet” dine profiler før tilmeldingsdagen, da det ellers kan give dig problemer,
når du skal tilmelde dig.

Venteliste
Hvis der er venteliste på det hold, du gerne vil tilmelde dig, er det en god ide at tilmelde dig
alligevel. Så er vi klar over behovet og vil forsøge fx at åbne nye tilsvarende hold eller
udvide holdene. Der kan også blive plads på holdet, hvis en anden melder fra.
Det koster ikke brugerbetaling at stå på ventelisten.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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Køb af medlemskab og tilmelding

Fra torsdag 11. august 2022, kan du købe MEDLEMSKAB:
- Enten gør du det selv på nettet.
- Eller du kan få hjælp til det ved Kolorittens Information.

Online medlemskab og tilmelding til aktiviteter:
Når du køber medlemskab online og du tidligere har været medlem på et aktivitetscenter i
Herning kommune, så skal du benytte feltet: ”Eksisterende profil”.
Er du helt nyt medlem skal du anvende boksen: ”Ny profil.”

Ved onlinebetaling: Accepter handelsbetingelser:

Torsdag 18. aug. fra kl. 9.00 kan der tilmeldes til Kolorittens aktiviteter:
Du har 2 muligheder:
1. Enten gøre det selv på nettet.
2: Eller møde op på Koloritten og få hjælp til det.
Ad 2: Tag mobiltelefon og dankort med (hvis du har det).
Obs! Der kan forventes ventetid ved tilmelding på Koloritten d. 18. aug.

Der kan også tilmeldes løbende hen over sæsonen.

Priser
Medlem af Koloritten fra sep. 2022 til og med august 2023:
Medlem mere end et sted: Efterfølgende medlemskaber:
Efter 15. feb. 2023: Medlem af Koloritten
Efter 15. feb. 2023: Medlem flere steder

440,00 kr.
110,00 kr.
220,00 kr.
55,00 kr.

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG/JER VELKOMMEN TIL NY SÆSON!
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KOLORITTENS CAFE

Kolorittens Cafe bygger på frivilliges og brugernes initiativer og indsatser ligesom
Kolorittens øvrige tilbud.

Frivillig i Cafeen:
Kom og vær med i et hyggeligt samvær, hvor aktiviteten er at være en del af Caféen og de
forskellige opgaver der ligger i det.
Nye og spændende ideer er også velkomne. Få en snak med vores Cafékoordinator eller
Lisbeth Wium-Andersen og hør nærmere om de forskellige opgaver i vores dejlige Café.
Alle Cafe-aktiviteter foregår efter aftale med personale

Vi har følgende muligheder:
Cafegrupper formiddag:
Vi hjælpes ad med at lave/sælge mad til formiddagskaffe og frokost og betjener Cafeen.

Cafegrupper eftermiddag:
Vi hjælpes ad med at gøre eftermiddagsbrød klar og betjener Cafeen.

Bagegruppe - Frokostret gruppe: Foregår samtidig med Cafegrupperne.
Opvasker/afrydder: Der er løbende opvask og behov for afrydning fra både
formiddagshold og eftermiddagshold. Opvask foregår ved industriopvasker, men måske dig
der skal betjene den?

Forplejning: Som frivillig i Cafeen får man forplejning i det tidsrum, man er der.
I Kolorittens Cafe sælges en masse godt: Hjemmebagte boller, frokostretter,
pålægsfade, salatbar, kager, kaffe, te m.m.
Ved arrangementer i Kolorit-regi uden for Cafeens åbningstider eller forplejning ud over det
vanlige, skal der træffes aftale med Cafeen i god tid.

Cafeens tlf.nr. og åbningstider: Se under KONTAKTOPLYSNINGER.

AKTIVITETER – KREATIVT
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AKTIVITETER – KREATIVT

Akryl maling 1+2
Kom og vær med til at male og trylle med farver. Der er kunstnerisk frihed. Du bestemmer
selv, hvornår du møder ind og hvor længe du vil male. Vi har staffelier. Du skal selv
medbringe lærred, maling, pensler mm. Vi maler i tidsrummet fra 9.30-15.00.
Hold
Akryl 1
Akryl 2

Igangsætter
Randi Lauridsen
Inger Margrethe Jensen

Dag
Mandag
Tirsdag

Tidspunkt. Start.
9.30-15.00 29. aug.
9.30-15.00 30. aug.

Butik
Vil du gerne være kreativ, men har lavet rigeligt til dig selv, så har du nu mulighed for at
være med i en kreativ gruppe, der laver ting til Kolorittens butik. Det kan være næsten alt.
Kom med gode ideer, og vær med i hyggeligt selskab. Når du ”producerer” til butikken, får
du en kaffebillet.
Igangsætter: Birgit Nielsen
Personale: Kontaktperson Lisbeth Wium-Andersen
Mandag 9.00-11.30. Start 5.sep.

Glas
Glaskunst er et spændende og kreativt håndværk. Vi skærer glas til og sammensmelter det
i lag. Herefter lægger vi glasset over en form, som det tager facon efter. Vi kan lave skåle,
vinduesophæng, lysholdere m.m. Herefter arbejder vi med farver og effekter. Deltagerne
skal selv kunne holde til at skære og håndtere glasset. Man kan kun deltage på 1 glashold.
Brugerbetaling: 200 kr.
Hold
Glas 1
Glas 2
Glas 3

Igangsætter
Oda Jacobsen
Oda Jacobsen
Else Jensen

Dag
Tidspunkt.
Mandag
9.00-11.30
Tirsdag
9.00-11.30
Torsdag 12.00-15.00

Start.
5. sep.
6. sep.
8. sep.
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AKTIVITETER – KREATIVT

Hygge Strik
Strikke, hækle og tunesisk hækling (hakke).
Er både for øvede og nybegyndere, da vi hjælper og inspirerer hinanden. Sidder du
derhjemme og nørkler, så kom og vær social og hyg dig sammen med andre. Materialer
medbringes selv.
Igangsætter: Lisbet Honoré

Onsdag 13.00-15.30. Start 7. sep.

Knipling
I knipling kan der fremstilles alt, lige fra fine små blomster til store festremser samt f.eks.
dekorative billeder. Det vil sige - lige fra det enkle til det mere indviklede. Materialer
medbringes selv. Nybegyndere er meget velkomne.
Igangsætter: Ingelise Ibsen

Torsdag 9.30-11.30 Start 1. sep.

Kunst 2011
Studiekreds med forskellige kreativiteter. Der er ikke underviser på holdet. Materialer
medbringes selv.
Igangsætter: Jørgen Agergaard

Mandag 12.30-15.00. Start 12. sep.

Nisser
Vi laver strømpedukker og andre former for håndarbejde. Materialer medbringes selv.
Igangsætter: Rita Arreborg
Mandag 12.15-15.30. Start 5.sep.

Side 10

AKTIVITETER – KREATIVT

Patchwork
Kender du til patchwork og vil dele dine erfaringer med andre, så kom og vær med til at få
noget flot ud af ”stofresterne”. Materialer medbringes selv.
Nybegyndere er også velkomne.
Igangsætter: Birgit Hansen Birgit Andersen

Torsdag 13.00-15.30. Start 1. sep.

Pergamano
Pergamano er en måde, hvorpå man kan lave sine personlige kort til fødselsdag, jul, bryllup
m.m. Materialer er kraftigt pergamentpapir eller karton, og du medbringer selv materialer.
Igangsætter: Henny Jensen

Tirsdag 12-30-15.00. Start 6. sep.

Samvær-Strik Krea
Tag det med du har lyst til at lave. Vi hygger, snakker, spiller måske et spil kort, strikker eller
noget helt andet. Det vigtigste er, at vi hygger os og har det sjovt. Så kom og vær med.
Materialer medbringes selv.
Igangsætter:
Karen Borregaard og Hanne Hedelund

Torsdag 9.00-11.30. Start 8. sep.

Strikkecafe
Kom og hyg dig sammen med andre og med dit strikketøj, hækletøj eller hvad du lige har
gang i. Vil du gerne strikke/hækle til vores butik, så har vi garn. Der vil også være små
inspirationsture. Holdet kører sammen med ”Strikkehygge”.
Personale: Kirstine Buelund Fyhn
Frivillig: Anne Lise Jørgensen
Tirsdag 9.00-11.30. Start 6.sep.

AKTIVITETER – KREATIVT
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Syning 1+2

Her får du mulighed for at sy dit eget tøj mm. Vi har både stikkesting- og overlockmaskiner.
Du skal selv købe stof og mønstre. Vi tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp, men hjælper
hinanden, det vi kan.
På Syning 2 er nybegyndere også velkomne.
Brugerbetaling: 100 kr.

Hold
Syning 1 (kun øvede)
Syning 2

Personale
Lillian Petersen
Naomi Jensen

Dag
Tirsdag
Torsdag

Tidspunkt
12.30-15.30
12.30-15.30

Start
30.aug.
8. sep.

_____________________________________________________________
Sølvsmykker
Fremstil dine egne unikke smykker. Der vejledes i fremstilling af smykker og kæder, og vi
giver hinanden inspiration til nye ting. Man kan købe materialerne på holdet, og vi har
værktøjet til fremstilling af smykker. Man må også meget gerne medbringe sit eget.
Brugerbetaling: 90 kr.
Hold
Sølv 1
Sølv 2
Sølv 3

Igangsætter
Solvej Jensen
Solvej Jensen
Vivi Vittrup Kristensen

Dag
Tirsdag
Onsdag
Fredag

Tidspunkt
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-11.45

Start
30.aug.
31.aug.
2.sep.

AKTIVITETER – KREATIVT
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Trædrejning

På drejebænken drejes alt fra små kniplepinde til bordskåle. Der kan drejes i alle træsorter.
Kun fantasien sætter grænser. Man skal selv sørge for træ. Holdet er M/K.
Brugerbetaling: 220 kr.
Hold
Trædrejning 1
Trædrejning 2
Trædrejning 3
Trædrejning 4
Trædrejning 5
Trædrejning 6
Trædrejning 7
Trædrejning 8
AV

Igangsætter
Thomas Ebbesen
Flemming Pedersen
Kaj Knudsgaard
Folmer Hansen
Folmer Hansen
Folmer Hansen
Kurt Linnebjerg
Kurt Boesgaard

Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

Tidspunkt
9.00-12.00
12.30-15.45
9.00-12.00
13.00-15.30
9.00-12.00
12.30-15.30
9.00-11.30
12.30-15.30

Start
29.aug.
5. sep.
30.aug.
30.aug.
31.aug
31.aug
8.sep.
8.sep.

_______________________________________________________
Jagt- og fiskekniv – NYHED.
Lav din egen jagt- og/eller fiskekniv. Kurset udbydes i samarbejde med Holtbjerg
Aktivitetshus .
Du vil på kurset blive guidet i hvordan du laver skæfte og blad, og vi hjælper hinanden.
Kendskab til trædrejning er ingen forudsætning, men værktøjssnilde og kendskab vil være
en fordel. Medbring selv træ og kniv klinge.
Kurset foregår i Sløjdlokalet på HOLTBJERG AKTIVITETSHUS.
Igangsætter:
Erik Henning Egedahl Petersen.

Mandag 8.00-12.00. Start 5. sep.

AKTIVITETER – LIDT AF HVERT

Side 13
AKTIVITETER – LIDT AF HVERT

Engelsk
1: Engelsk for deltagere med nogen erfaring: Holdet kører som studiegruppe, hvor vi
hjælper hinanden. Ideen er, at vi taler så meget engelsk som muligt. Vi tager udgangspunkt
i diverse tekster. Deler sig op efter interesse efter kaffepausen.
2: Engelsk for let øvede. Holdet henvender sig til dig, der gerne vil kunne enkle basale
ting. Vi hjælper hinanden med en plan for, hvad der er vigtigt for os.
Brugerbetaling: 50 kr. (Gælder begge hold.)
Hold
Engelsk 1
Engelsk 2

Igangsætter
Lisbeth Kirkegaard
Kirsten Junge Jensen

Dag
Mandag
Mandag

Tidspunkt
Start
9.00-11.30
5. sep.
12.30-14.30 29. aug.

Fredagsfrokost - NYHED
Kom og spis weekenden i gang med en hyggelig frokost. Vi vil efter frokosten få en kop
te/kaffe. Derefter synger vi et par sange efter Højskolesangbogen, som passer til årstiden
med musikledsagelse. For at kunne deltage, skal du kunne begå dig selv. Der vil være
tilmelding. Tilmeldingsfrist og frokost annonceres ca. 1 mdr.’s tid forinden.
Annonceres på Kolorittens Info-skærme, mail og opslagstavlen. Du har mulighed for at
invitere en gæst med.
Dato:
2023:
10. marts
12. maj

Igangsætter

Dag

Tidspunkt

Carsten Kuhlmann
Carsten Kuhlmann

Fredag
Fredag

11.30-13.00
11.30-13.00

Tilmelding:
X
X

AKTIVITETER – LIDT AF HVERT
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Kolorithøjskolen

Kolorithøjskolen i samarbejde med Herning aftenskole og Ældresagen.
Alle er velkomne til Kolorithøjskolens foredragsrække mandage i månederne oktober,
november, december, januar, februar og marts.
Det er spændende møder med foredragsholdere, der har gjort sig tanker og har meninger
om den tid, vi lever i - og hvad der rører sig i samfundet, hvilket giver baggrund for gode
debatter. Ang. program: Hent folder ved Informationen.
Medlemskab af Koloritten ikke nødvendigt. Ingen tilmelding.
Pris: Foredrag inkl. kaffe m. kage: Alle over 60 år og førtidspensionister: 65 kr. Andre: 75 kr.

Kolorittens repr.: Carsten Kuhlmann
Igangsættere: Britta Dyhre Sørensen, Regina Wedman, Jette Pagh, Ingrid Mikkelsen.

Mandage, LIGE UGER:

Start 3. okt. 13.30-15.30

________________________________________________________________________________________

Litteratur 1+2.
I fællesskab udvælges bøger, som lånes på biblioteket og læses hjemme. Vi mødes og
diskuterer den enkelte bog i litteraturgruppen. Lydbøger kan evt. lånes.
Holdene kører i henholdsvis lige og ulige uger.
Hold
Litteratur 1
Litteratur 2

Igangsætter
Karen Stidsen
Bente Krøjgaard

I lige uger
I ulige uger

Dag
Onsdag
Onsdage

Tidspunkt
10.30-12.30
9.30-11.30

Start
7. sep.
31.aug

Mad for mænd
Gode ”gamle” retter og engang imellem nogle lidt nyere, som tilberedes i muntert selskab
og måske med et glas rødvin til maden.
Brugerbetaling: 80 kr.
Igangsætter: Jens Hansen

Torsdag 9.00-12.00. Start 1. sep.

AKTIVITETER – LIDT AF HVERT

Side 15
Praktisk værksted

I et stort ”hus” som Koloritten er der mange forskellige praktiske opgaver. Meld dig her, hvis
du har lyst til praktiske opgaver. Det kan være: Samle reoler eller skabe, opsætte billeder,
male, reparere forskelligt, eller måske helt andre ting.
Personale: Lars Rafn Hou

Ingen faste tidspunkter.

Rytmisk kor
Alle kan deltage uanset forudsætninger. Vi synger primært danske sange og leger lidt med
flerstemmigt. Vi synger blandt andet sange fra dansk populær musik, som vi kender.
Vi vægter fællesskab og samvær. Koret er med musikledsagelse.
Brugerbetaling: 100 kr.
Personale:
Jonna Johansen.

Mandage ULIGE UGER 13.15-14.15. Start 29.aug.

Syng sammen
Her mødes folk for at synge sammen – under vejledning. Der kræves ingen speciel stemme
for at være med (hver fugl synger med sit næb).
Vi synger efter Højskolesangbogen og Kolorittens sanghæfter. Brugerbetaling: 50 kr.
Igangsættere: Inger og Arne Terkelsen
Frivillige: Inger og Bent Skibsted

Torsdag 9.30-11.30. Start 8. sep.

AKTIVITETER – LIDT AF HVERT

Side 16

Tysk (Kontakt Informationen. Holdet er pt. På pause, grundet for få
tilmeldinger.)
Kom og få lært lidt turist tysk. Vi vil snakke med hinanden og lære det mest nødvendige til
rejsebrug. Det vil kun være tale, ikke skrift og grammatik. Vi hjælper hinanden på holdet.
Brugerbetaling 50 kr.
Igangsætter: Jens Vennersdorf

Tirsdag 9.00-11.00. Start 30. aug.

Øl bryg
Godt øl. Bryg det selv: At brygge dit eget øl, er en rigtig god hobby. Og så smager det

RIGTIGT GODT. Også dit første bryg.
Man kan deltage på 1 hold.
Brygdag: Vand varmes, mæskning ca. 1 time. Mæsken koges og humle tilsættes, koges en
time. Øllet køles til 25 grader, gær tilsættes, øllet gærer ca. 14 dage.
Så skal det flaskes og stå i 14 dage. Nu burde øllet stå på lager f.eks. en måned – men det
sker sjældent. ☺
Brugerbetaling:
150 kr. inkl. kopi af opskrift + udgifter til eget bryg og evt. flaskeetiketter.
Hold
Øl bryg 1

Igangsætter
Helge Sandholm Pedersen

Dag
Mandag

Tidspunkt
8.00-12.30

Start
5. sep.

Øl bryg 2
Øl bryg 3

Børge Andersen
Palle Just

Tirsdag
Onsdag

8.00-12.30
8.00-12.30

6. sep.
7. sep.

EDB

Side 17

EDB
IPAD Cafe
Vi mødes – med vores IPAD. Det vil ikke være undervisning, men foregå på brugerniveau,
hvor vi hjælper hinanden, så godt vi kan.
Der kræves ingen særlig erfaring – men vigtigt, at du har lyst til at bruge din IPAD.
Har du erfaring med IPAD og har lyst til at være med – også for at hjælpe andre videre, så
er du meget velkommen.
Igangsætter: Kaja Brogaard, Ida Mortensen

Fredag 9.30-11.00. Start 9. sep.

MAC -kursus i brugen af Mac computer
Ønsker du kursus i: Opstart af Mac, brugen af Mac, gennemgang af diverse programmer,
hvordan bruger jeg Icloud? Genvejstaster? Og meget andet, så vil kurset her være noget for
dig.
Kurset forløber over 8 gange, og du skal SELV medbringe din egen MAC + evt
strømforsyning.
Der vil være en lille pause undervejs.
Igangsætter: Gorm Larssen

Fredag 9.00-11.30. Start 13.jan.

Slægtsforskning
Har du lyst til at finde dine “rødder”? Så kom og vær med sammen med andre
slægtsforskere på Koloritten. På de 4 hold er det ud fra hjælp til selvhjælp. Vi hjælper
hinanden med den viden, vi hver især kan byde ind med.
Brugerbetaling: Ingen brugerbetaling, hvis du benytter egen computer.
Ønsker du at benytte en af Kolorittens computere – skal du udover at tillmedle dig
aktiviteten, også tilmelde dig ’holdet’, som hedder: ”Brugerbetaling: Kolorittens
computer.”

Hold
Slægtsforskning 1
Slægtsforskning 2
Slægtsforskning 3
Slægtsforskning 4

Igangsætter
Helen Jensen
Palle Bech Jensen
Ole Lang Jensen
Mari-Ann Lindholt Hansen

Dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

Tidspunkt
9.00-11.30
9.00-11.30
11.00-13.00
13.30-15.45

Start
29. aug.
30.aug.
7. sep.
7. sep.

Side 18

EDB

Brugerbetaling: Brug af kolorittens computer
Hvis du ønsker at benytte dig af en af kolorittens computere, skal du betale brugerbetaling
for det. Dette foregår i denne sæson ved at tilmelde sig på dette ”hold”, så du derved bliver
registreret for betalingen.
Brugerbetaling: 80 kr (ekskl. Print.)

SPI

Side 19
SPI

Banko
Ca. 2 gange om måneden afholdes BANKO i Caféen, fredage ULIGE uger
Plader kan købes fra kl. 12.00. Frokostret kan købes fra kl. 11.30.
Hvis du ikke er medlem på Koloritten koster det 10 kr. pr. sæson at være med.
Oversigt over datoer: Se bagsiden af årsprogrammet.
Igangsættere:
Jens Lauridsen, Hanne Andersen, Anna Pedersen, Carsten Kuhlmann.
Fredag 13.00-15.30. Start 2. sep.

Billard
Billardbordet i Kolorittens Cafe kan benyttes formiddage og eftermiddage. Der kan spilles
”Keglebillard” og ”Skomager”. Hvis du er interesseret i at starte et nyt hold op på ledige
tidspunkter, kan du kontakte personalet. Brugerbetaling: 80 kr. pr. hold.
Hold
Billard 1
Billard 2
Billard 3
Billard 4

Igangsætter
Folmer Hansen ”Skomager”
Bruno Hardy Olsen
Tage Jørgensen ”Kegle/ Skomager”
Folmer Hansen ”Skomager”

Dag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag

Tidspunkt
9.00-12.00
9.00-11.30
12.30-15.30
9.00-12.00

Start
6. sep.
7. sep.
7. sep.
2. sep.

SPI

Side 20
Bridge
For let øvede og øvede. Interesserede mødes og spiller sammen.
For bridgeholdene gælder, at der spilles med makker.
Brugerbetaling: 50 kr.

Hold
Bridge 1
Bridge 2
Bridge 3

Igangsætter
Birthe Jørgensen, Ketty Laugesen
Vagn Jørgensen, Jens Würtz
Ove Hansen, Lis Clemmensen

Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag

Tidspunkt
9.00-12.00
12.30-15.30
9.00-12.00

Start
5. sep.
29.aug.
30.aug.

Bob
For alle som har lyst til dette hyggelige spil.
Igangsætter: Else Laursen

Tirsdag 9.15-11.15. Start 6.sep.

_______________________________________________________________________

Bordtennis
Kom og vær med. Her kan du får sved på panden på en sjov måde og få humøret og pulsen
op.
Igangsætter: Tage Jørgensen

Fredag 10.00-11.00. Start 2. sep.

_________________________________________________________________________

Canasta
Alle er velkomne – også nybegyndere, som vil få vejledning i spillet.
Hvis antallet af fremmødte ikke ”går op med 4”, så deles holdet op i mindre grupper – så
alle kommer til at spille.
Hold
Canasta

Igangsætter
Inger Broberg

Dag
Tirsdag

Tidspunkt
12.30-15.30

Start
6. sep.

____________________________________________________________________

SPI

Side 21
Petanque

Kom og spil Petanque sammen med de andre fra Koloritten. Vi spiller på Markedspladsens
"Petanque-bane", som ligger i det nordvestlige hjørne på Markedspladsen. Vi hygger os
sammen om spillet og det vigtigste er at være med. Der kræves derfor ikke nogen erfaring
med spillet for at tilmelde sig, men at man har lyst til "lidt" konkurrence ude i det fri.
Hvis vejret ikke er til Petanque, spiller vi i stedet for inde, f.eks. dart, kort eller andet efter
ønske.
Igangsætter Gynvor Kristensen

Tirsdag 10.00-11.30. Start 6. sep.

Skak- NYHED
Skak er et dejligt spil, der holder hjernen i gang. Kom og vær med-vi kan have flere spil i
gang.
Hold
Skak 2

Igangsætter
Jens Vennersdorf

Dag
Fredag

Tidspunkt
9.00-12.00

Start
2. sep.

Kontakt Informationen for nærmere
besked.

_____________________________________________________________
Whist
Kan du spille Whist, er du meget velkommen til at være med. Kun for øvede.
Hold
Whist 1
Whist 2

Igangsætter
Hans Jørgen Sørensen
Hans Jørgen Sørensen

Dag
Mandag
Torsdag

Tidspunkt
11.30-15.30
11.30-15.30

Start
29. aug.
1. sep.

TRÆNING, KROP OG BEVÆGELSE

Side 22
TRÆNING, KROP OG BEVÆGELSE

Alm. motion
Motion/ gymnastik for alle mobile kvinder og mænd med lyst til at dyrke varieret motion. Ved
brug af redskaber, lege, musik og andet trænes kroppens muskler og konditionen forbedres.
Træning kan også indeholde vejrtrækningsøvelser, balancetræning, bevægelighedstræning
Hold
Alm. Motion

Igangsætter
Sonja Pedersen, Eva Johansen
Lis Thorup Sørensen

Dag
Onsdag

Tidspunkt
10.30-11.30

Start
7.sep.

Bækkenbundshold
DET VAR DRÅBEN! Inkontinens er IKKE en sygdom, men et symptom, der kan gøres
noget ved. Vær med i et fællesskab og få større livskvalitet på kun 45 minutter om ugen.
Vi er en flok kvinder, der mødes en gang om ugen og træner vores bækkenbund. Mænd er
velkomne, da de også kan have gavn af bækkenbundstræning. Træningen foregår ved
hjælp af et indtalt bånd.

Igangsætter: Rosa Vestergaard

Mandag 10.00-10.45. Start 5.sep.

Gå med os.
For alle, som lyst til at komme med på gåtur i al slags vejr. Ruten er 4-5 km. Du vælger selv
om du går med eller uden stave. Vi går mange forskellige ruter f.eks. i Knudmosen,
Hjertestien, rundt i gaderne ved Koloritten, Vestre Anlæg, Søndre Anlæg, måske ind i
genbrugsbutikker eller på kirkegårdene. Snakker om det, vi ser – følger årstidens gang og
nyder både sne, forårsblomster og meget andet. Vi slutter velfortjent med hygge i Cafeen.
Hold
Gå med os 1
Gå med os 2

Igangsætter
Kirsten Aronsson
Kirsten Aronsson

Dag
Tidspunkt
Mandag 13.00-14.30
Onsdag 9.30-11.00

Start
5. sep.
7. sep.

Gåtur i Løvbakkerne
Kom med på en gåtur rundt i løvbakkerne. Vi går både på skovstierne og på
asfaltstien. Få frisk luft, se dådyr, være sammen med andre.
Medbring drikkedunk, gode sko, samt tøj efter vejret. Vi mødes ved Naturskolen,
Løvbakkevej 32.
Igangsætter: Hanne Andersen

Tirsdag 10.00-11.00. Start 30.aug.

TRÆNING, KROP OG BEVÆGELSE

Side 23
HIIT – Holdtræning - NYHED

HIIT betyder: Højt Intensivt Interval Træning. Vi tilbyder i år hold træning i HIIT. Der er 12
”træningsstationer”, som fungerer som en cirkel, hvor man træner 1 minut hvert sted,
hvorefter der roteres til næste station. Der trænes med høj intensitet, så der er god
mulighed for sved på panden, høj puls og røde kinder. Jo flere vi træner sammen jo sjovere
er det, og mere intenst også.
HUSK vandflaske, håndklæde og godt humør
Har du betalt medlemskab samt brugerbetaling til ”Træning”, kan du frit melde dig på dette
hold. Kræver ikke intro til træningsstart.
Du kan tilmelde dig de hold du ønsker. Vi starter første hold op med plads til 12 deltagere,
12 gange. Herefter skal du tilmelde dig igen.
Personale: Fysioterapeut Christina Særkjær.

Torsdage kl. 9.00.Start: 1.sep.

HIIT-Individuel - NYHED
Benyt dig af muligheden for træning, lige når det passer dig i Kolorittens åbningstid.
Er du tilmeldt et Fri træningshold eller HIIT holdtræning og har betalt brugerbetaling til dette,
kan HIIT frit benyttes. Er du ikke tilmeldt et af ovenstående hold, men vil benytte
maskinerne i HIIT, skal du tilmelde dig dette hold ”HIIT-Individuel. Brugerbetaling: 50 kr.
_____________________________________________________________________________________

Linedance
Hvis du vil bevare dit gode hoved, så skal du bruge det! Aldersforskere mener, at vi kan
lægge mindst 10 år til vores hjernes levetid ved at stimulere den og en af de bedste måder
er at danse. Samtidig får du motion og bliver i godt humør af den herlige musik.
Brugerbetaling: 50 kr
Linedance
1. Let øvede
2. Øvede
3. Rutinerede

Igangsættere:
Jonna Rasmussen, Inger Linnebjerg,
Irma Kjærskov, Hanne Hedelund.
Lene Alstrup, Grethe Jensen, Anni
Thorsted
Lene Alstrup, Grethe Jensen, Anette
Starup

Dag
Tirsdag

Tidspunkt
11.00-12.00

Start
6. sep.

Tirsdag

12.30-13.30

6. sep.

Torsdag 12.15-13.15

8. sep.

Side 24

TRÆNING, KROP OG BEVÆGELSE

Motion for sjov
Motion med fokus på bevægelser i alle mulige og umulige afskygninger. Hvad der vil ske vil
variere fra gang til gang. Der er plads til alle. Hvis du har haft hjerteproblemer,
lungeproblemer eller diabetes, skal du bestemt ikke holde dig tilbage.
Motion er godt for alle.
Igangsættere: Birgit Nielsen, Birgit Sørensen
Fredag kl. 9.00-10.00. Start 2. sep.

Motion for livet - NYHED
Holdet er for dig der gerne vil bevæge dig og holde dig i form til at klare hverdagens
udfordringer-du skal kunne komme op og ned fra gulvet. Vi skal arbejde med muskelstyrke,
kondition, koordination, balance og hukommelse, så træningen spænder vidt. Der skal være
sved på panden, ømme muskler og så skal vi have det sjovt. Jo mere du bevæger dig, jo
mere kan du klare og de daglige gøremål bliver lettere, når du får et fysisk og psykisk
overskud. HUSK håndklæde, vandflaske og dit gode humør.
Personale: Fysioterapeut Christina Særkjær.
Hold 1
14 gange
Tirsdag
8.30-9.30
30.aug.-6.dec. 2022
14 gange
Hold 2
Tirsdag
8.30-9.30
10.jan.-25.apr. 2023
________________________________________________________________________

TRÆNING, KROP OG BEVÆGELSE

Side 25
Ryghold

Ondt i ryggen har de fleste prøvet. På rygholdet laver vi øvelser, som styrker ryg- og
mavemuskler (muskelkorsettet) med henblik på at forebygge og afhjælpe rygproblemer.
Desuden konditionstræning og udspændingsøvelser, får vi pulsen og humøret op.
Har du behov for vejledning vedr. træning: Tilmeld dig TRÆNINGSSTART.

Igangsættere: Gunnar Christensen, Rosa Vestergaard. Mandag 9.00-9.50. Start 5.sep.

Yoga
Har du lyst til at gøre noget godt for din krop og dit velvære – så meld dig til Yoga.
Vi udstrækker og afspænder. Vi arbejder med at holde vore led mobile og søger indre
balance via åndedrættet. Strømper med antiskrid anbefales, da gulvet i salen kan være glat.
Brugerbetaling: 100 kr.
Hold
Yoga 1
Yoga 2
Yoga 3

Igangsætter:
Gerda Jensen, Anni Torsted.
(Jonna Bachhausen.)
Lissy Mortensen.
(Jonna Bachhausen.)
LissyMortensen, Regina Wedman.

Dag
Tirsdag

Tidspunkt
Start
14.00-15.15 6. sep.

Onsdag

9.00-10.15 7.sep

Torsdag

14.00-15.15 8. sep.

Zumba
Zumba er sjov motion, som løser op for stivhed i kroppen. Zumba får pulsen op og lukker op
for glæde og grin.
Igangsætter: Birgit Nielsen

Mandag 12.00-13.00. Start 29. aug.

Side 26

TRÆNINGSTART OG FRI TRÆNING

TRÆNINGSTART OG FRI TRÆNING
Træningsstart
Du har mulighed for at gå til motion i Koloritten lokale: ”Træning 1”, hvor der er forskellige
træningsredskaber til rådighed. Hvis du ikke tidligere har trænet i lokalet, skal du først
tilmelde dig TRÆNINGSSTART, hvor du vil få vejledning ved fysioterapeut.

Efterfølgende kan du tilmelde dig et ”Fri Træningshold” eller ”et morgentræningshold.”
Har du har behov for særlig vejledning f.eks. om bækkenbundstræning, rygtræning eller
lignende, skal du ligeledes: Tilmelde dig TRÆNINGSSTART.

Tilmeldte kontaktes pr. tlf. angående opstart løbende i den rækkefølge, man er
tilmeldt. Ved denne kontakt aftales opstart og forløb nærmere.
Der kan være ventetid, før du kontaktes.

Fysioterapeut: Christina Særkjær

Onsdag 9.30-10.30. Fortløbende

____________________________________________________________
Fri træning
I Kolorittens lokale: ”Træning 1” kan trænes styrke, udholdenhed, bevægelighed, balance
m.m. Tilbuddet er for medlemmer, som tidligere har gået på Kolorittens ”Træningsstart ”
Der kan kun tilmeldes et Fri træningshold. Brugerbetaling 160 kr.

Side 27

TRÆNINGSTART OG FRI TRÆNING

Du kan tilmelde dig ét af følgende hold. Medbring INDENDØRS sko.

Hold
Fri træning A
Fri træning B
Fri træning C
Fri træning D
Fri træning E
Fri træning F
Fri træning G
Fri træning H
Fri træning I
Fri træning J
Fri træning K
Fri træning L
Fri træning M
Fri træning N
Fri træning O
Morgentræning 1
Morgentræning 2

Igangsætter
Lis Thorup Sørensen
Hans Jørgen Fløe
Vita Strüssmann
Kaja Brogaard
Eva Sørensen
Ingelise Jensen
Erik Holm
Eva Morais
Grethe Holm
Yvonne Mikkelsen
Bruno Kjeldgaard
Sonja Pedersen
Anna Lise Dyhr Lauritsen
Gunnar Christensen
Palle Just
Karl Ejnar Bak
Karl Ejnar Bak

Dag
Tidspunkt
Start
Mandag
8.30-9.30
29. aug.
Mandag
11.30-12.30
29. aug.
Mandag
12.30-13.30
29. aug.
Mandag
14.30-15.30
29 .aug.
Tirsdag
8.30-9.30
30. aug.
Tirsdag
11.30-12.30
30. aug.
Tirsdag
12.30-13.30
30. aug.
Onsdag
11.30-12.30
31. aug.
Onsdag
12.30-13.30
7.sep.
Onsdag
13.30-14.30
31. aug.
Torsdag
8.30-9.30
1. sep.
Torsdag
11.30-12.30
8. sep.
Torsdag
12.30-13.30
1. sep.
Fredag
8.30-9.30
2. sep.
Fredag
10.30-11.30
2. sep.
Ma-Ons-Fre
7 .30-8.15
29.aug.
Tirs.+Tors.
7.30-8.15
30.aug.

VANDGYMNASTIK

Side 28

VANDGYMNASTIK
DGI
Kom og få god motion og få dig bevæget godt igennem i varmtvandsbassinet i DGI.
Holdene kører med frivillige igangsættere. Hold 1 og 3 foregår i et samarbejde med
Holtbjerg Aktivitetshus.
Man må kun tilmelde sig 1 af de 3 DGI hold. Sted: Foregår i DGI huset i Herning. Holdet
kører ikke i skolernes ferier. Brugerbetaling: 200 kr. Gælder for en hel sæson i 1 time pr.
gang.

Hold Igangsættere:
DGI 1 Lis Evald, Vivi Vittrup
DGI 2 Henny Munksgaard, Dorthe
Lorensen
DGI 3 Lis Evald, Ingrid Thomsen

Dag
Mandag
Onsdag

Tidspunkt
13.00-13.45
8.00-9.00

Start
29. aug.
31. aug.

Torsdag

15.00-15.45

1.sep.

Herning Svømmehal
Her er der fælles vandgymnastik med musikledsagelse i 30 minutter. Bagefter er der
mulighed for en svømmetur og for at gå i sauna. Holdet kører ikke i skolernes ferier.
Sted: Herning Svømmehal.
Igangsættere:
Lene Smilsdorf, Marie Kristensen, Else Krarup Onsdag 13.00-13.30. Start 7. sep.

Side 29

VISITERET AKTIVITET OG TRÆNING (kun efter aftale)

VISITERET AKTIVITET OG TRÆNING (kun efter aftale)

Vilkår for deltagelse på hold efter aftale m/ personale
Til træningshold og andre aktivitetshold efter aftale med personalet, sker tilmeldingen
ikke efter ”først til mølle” princippet, men fortløbende og efter aftale med personalet.

Nogle af disse aktiviteter kan foregå sammen med hold, hvor der er fri tilmelding.

Bob og andre spil (efter aftale)
For de, som har lyst til dette hyggelige sociale spil. Der kan også spilles andre spil
Frivillige: Frank Andreasen.
Start:

Mandag kl. 9.15-11.15.
Torsdag kl. 12.00-13.15
29. aug. og 1.sep.

Dobbeltcykel (efter aftale)
Kan du ikke selv cykle ud på ture mere, men har stadig lyst til at komme ud at cykle?
Her har du muligheden på Kolorittens dobbeltcykel sammen med en frivillig.
Cyklen har elmotor.
Få frisk luft og motion og kom samtidig vidt omkring i lokalområdet.
Henvendelse til:
Personale: Jonna Johansen

Tidspunkter efter aftale.

Side 30

VISITERET AKTIVITET OG TRÆNING (kun efter aftale)

Spis sammen med hygge og spil (efter aftale)
For dig som har lyst til at spise sammen med andre ved en hyggelig fælles frokost i
Kolorittens Café. Du kan vælge en lun ret eller ta’ selv frokost.
Lun frokost ret: Pris: 25 kr eller ta’ selv frokost: pris iflg Caféens prisliste.
Deltagelse kan efter aftale kombineres med hygge og spil før og efter frokost.
Er du visiteret til kørsel, vil tidspunktet for kørsel være ”indkørsel” til Koloritten kl. 10.30 og
hjemkørsel ca. 13.15.
Personale: Jonna Johansen.
Frivillige: Egon Møller, Birgit Sørensen, Mari-Ann Lindholt Hansen.
Mandage og torsdage 10.30-13.15.
_______________________________________________________________________

Spillecafé (efter aftale)
Kom og vær med til en hyggelig formiddag, hvor socialt samvær er sat i højsædet. Vi spiller
Ludo, 500, Rummikub og andre spil.
Frivillige: Kis Andersen, Else Jensen, Nete Kristensen
Personale: Jonna Johansen

Fredag 9.30-11.30.

_______________________________________________________________________

”Tirsdagsklubben” (efter aftale)
Vi spiller Ludo, Rummikub, 500, Wii-spil, Bob, Dart, Petanque og mange andre spil.
Gruppen kan dele sig på baggrund af de ønsker, deltagerne har og kan enten foregå i
forskellige mindre lokaler eller i et større lokale.
Der vil være tilbud om udflugter med forskelligt indhold, som man kan melde sig til i forhold
til interesse. Der vil være begrænsede antal pladser pr. udflugt, og der vil være udgifter til
kørsel.
Der vil altid være snak, samvær og hygge over kaffen.
Frivillige: Else Jensen, Kis Andersen, Carsten Kuhlmann, Palle Just.
Personale: Jonna Johansen.
Tirsdag 13.00 -15.15.
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_______________________________________________________________________

Senior Yoga 1 & 2: (efter aftale)
Vi arbejder med enkle, men effektive øvelser. Primært for seniorer, som ikke kan deltage i
almindelig yoga pga. manglende mobilitet, balanceevne eller andre helbredsmæssige
årsager. Øvelserne foregår stående eller siddende på en stol.
Hold Personale/frivillig
Dag
Tidspunkt Start
1
Jonna Bachhausen
Tirsdag
12.30-13.15 Fortløbende
2
Jonna Bachhausen
Onsdag
11.00-11.45 Fortløbende
_______________________________________________________________________

Strikkehygge (efter aftale)
Kom og hyg dig sammen med andre og med dit strikketøj, hækletøj eller hvad du lige har
gang i. Vil du gerne strikke/hækle til vores butik, så har vi garn.
Der vil også være små inspirationsture.

Frivillig: Anne Lise Jørgensen
Personale: Kirstine Buelund Fyhn

Tirsdag 9.00-11.30.

Træning v/ fysioterapeut (efter aftale).
Vedligeholdende træning og genoptræning efter servicelovens §86.
Genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Deltagelse efter aftale med Kolorittens
fysioterapeuter.
Hold
Fys 1
Fys 2
Fys 3
Fys 4
Fys 5
Fys 6

Personale/frivillig
Christina Særkjær.
Birgitte Bräuner Jensen
Mette Nørlund Olesen
Christina Særkjær.
Mette Nørlund Olesen
Birgitte Bräuner Jensen

Dag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

Tidspunkt
9.30-10.30
10.30-11.30
14.30-15.30
10.30-11.30
9.30-10.30
13.30-14.30

Start
Fortløbende
Fortløbende
Fortløbende
Fortløbende
Fortløbende
Fortløbende
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Visiteret Motion v/frivillige/personale (efter aftale)
Vedligeholdende motion, som typisk tilbydes som en fortsættelse af den visiterede træning
ved fysioterapeut. Deltagelse efter aftale med personale. Opstart er fortløbende.
Se hold næste side.

Hold
Visiteret motion 1
Visiteret motion 2
Visiteret motion 3
Visiteret motion 4
Visiteret motion 5
Visiteret motion 6
Visiteret motion 7

Frivillig/personale
Hans Jørgen Fløe.
Bente og Jan Pedersen
Eva Sørensen, Karl Ejner Bak
Jens Hansen
Mari-Ann Lindholt Hansen, Rosa
Vestergaard
Birgitte Bräuner Jensen
Kristiane Hansen, Gunnar Christensen

Dag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

Tidspunkt
10.30-11.30
13.30-14.30
9.30-10.30
13.30-14.30
10.30-11.30

Torsdag
Fredag

13.30-14.30
9.30-10.30

Ældre i bevægelse (efter aftale)
Går du ikke så sikkert mere og bruger måske rollator eller stok?
Dette hold er for dig, der gerne vil holde dig i gang, måske har behov for at have din rollator
eller stok med som støtte.
Der vil være siddende og stående øvelser, men generelt er du med til det, du kan holde til.
Hold
1
2

Personale/frivillig
Jonna Johansen
Kirstine Buelund Fyhn

Dag
Mandag
Onsdag

Tidspunkt Start
11.00-11.45 Fortløbende
14.00-15.00 Fortløbende
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Centerrådet
Vælges blandt Kolorittens medlemmer.
Centerrådets opgave er, at sikre at Koloritten er stedet hvor AKTIVITET, FÆLLESSKAB
og TRIVSEL er i fokus via varierede aktivitetstilbud og gode rammer for frivillige og
brugere. Centerrådet fungerer i samarbejde med personalet.
Centerrådet er derfor altid interesseret i de forslag, ideer og ønsker brugere og frivillige har.
Disse kan afleveres til centerrådsmedlemmerne, når de er i huset eller ved Informationen og
man bliver kontaktet.

Centerrådsmedlemmer fra 1. april 2022 til 31. marts 2023:
Titel

Navn

Telefon

Mail

Formand

Lisbeth Kirkegaard

2343 0868

lisbeth_kirkegaard@hotmail.com

Næstformand Carsten Kuhlmann

2128 8710

kuhlmann@mail.tele.dk

Referent

Ulla Bang

2942 9691

ugbang@post10.tele.dk

Kasserer

Martinus Nielsen

2869 8104

mknmkn49@hotmail.com

Medlem

Gynvor Kristensen

2945 2096

damgaard@privatmail.dk

Medlem

Susanne Just

4022 0166

fam_just@just.mail.dk

Medlem

Rosa Vestergaard

6075 2379

Rosakv31@gmail.com

Koordinator

Lisbeth Wium-Andersen

9628 5454

taklw@herning.dk

Leder

Allis Lunde

2134 1697

takal@herning.dk

I henhold til ”Vedtægter for Centerrådet på Koloritten”, består udvalget af 7 brugervalgte
medlemmer. Valg hvert år i 1. kvartal, hvor 4 er på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.
Centerrådet holder møde første torsdag i måneden (minus juli/august).
Punkter/emner, der ønskes behandlet, skal afleveres til personerne i Centerrådet eller i
Kolorittens Information - senest 14 dage før næste møde.

Nytårskur
Centerrådet planlægger og afvikler Nytårskur i januar.

Referat
På opslagstavle ved Informationen vil der være et referat af sidst afholdte Centerrådsmøde
og der vil være opsummering heraf i Koloritavisen.
Alle referater gemmes i en mappe, som står ved Informationen.
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Centerrådets Værdier

ANSVAR:
Samarbejde på
tværs,
udvise
ansvarlighed og
rummelighed

RESPEKT:
Respektere
hinanden og
rumme
hinandens
forskelligheder

UDVIKLING:
Vilje, plads
og støtte til
udvikling

Centerrådet
arbejder ud fra
følgende
værdier:

MOTIVATION:
Lyst til at deltage
aktivt i Kolorittens
dagligdag og yde sit
bedste med
udgangspunkt i egne
ressourcer

DIALOG:
Dialogen skal
være åben og
ligeværdig
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Udvalg på Koloritten
På Koloritten er der forskellige typer udvalg:
-

Udvalg, som koordinerer og planlægger aktiviteter og arrangementer, som involverer
andre udvalg og aktivitetsgrupper.
Udvalg som koordinerer, planlægger og selv udfører arrangementer og aktiviteter.

I nogle udvalg deltager en repræsentant for Cafeen og Centerrådet i udvalgsarbejdet.

I andre udvalg er der tilknyttet en kontaktperson fra Centerrådet, som kan kontaktes og som
er behjælpelig med spørgsmål, ideer og ønsker, som skal via Centerrådet.

Desuden deltager personalet i de fleste udvalg, og sammensætning i udvalgene er lavet
med udgangspunkt i, hvordan det giver bedst mening.

Annonce udvalg: Brugerrepræsentant: Henny Præst.
Flere frivillige søges.
Centerrådsrepræsentant: Ulla Bang. Personale: Lisbeth Wium-Andersen.

Arrangementsudvalg: Brugerrepræsentant: Lis T. Sørensen, Lissy Mortensen, Hans
Jørgen Sørensen. Caferepræsentant: Jette Navntoft.
Centerrådsrepræsentant: Susanne Just og Rosa Vestergaard. Personale: Lisbeth WiumAndersen.

Avisudvalg: Brugerrepræsentant: Ulla Bang, Mona Maul, Børge Andersen.
Centerrådsrepræsentant: Martinus Nielsen. Personale: Lisbeth Wium-Andersen.

Cafeudvalg: Brugerrepræsentant: Alle frivillige i Cafeen.
Centerrådsrepræsentant: Lisbeth Kirkegaard.
Personale: Jonna Johansen, Lisbeth Wium-Andersen, og Jette Navntoft.
Frivillige bygger bro udvalg: Centerrådsrepræsentant: Carsten Kuhlmann, Lisbeth
Kirkegaard, Susanne Just. Personale: Lisbeth Wium-Andersen.
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Hjemmeside- og Infoskærm’s udvalg:
Brugerrepræsentant: Carsten Kuhlmann, Lisbeth Kirkegaard, Ulla Bang.
Centerrådsrepræsentant: Gynvor Kiristensen. Personale: Lisbeth Wium-Andersen

Højskoleudvalg: Brugerrepræsentant: Britta Sørensen, Regina Wedman. Repræsentanter
fra Ældre Sagen. Kontaktperson i Centerrådet: Carsten Kuhlmann. Personale: Lisbeth
Wium-Andersen.

Informationsudvalg: Brugerrepræsentant: Alle frivillige ved Informationen.
Centerrådsrepræsentant: Ulla Bang. Personale: Lisbeth Wium-Andersen.

Julefrokostudvalg: Brugerrepræsentant: Ida Mortensen, Kate Brix og Lis Sørensen.
Caferepræsentant: Lisbeth Kirkegaard. Centerrådsrepræsentant: Rosa Vestergaard.
Personale: Jonna Johansen, Lisbeth Wium-Andersen. Café koor.Jette Navntoft ad hoc.

Julemarkedsudvalg: Brugerrepræsentant: Birthe Jørgensen, Marianne Lins. Flere frivillige
søges. Centerrådsrepræsentant: Ulla Bang. Caferepræsentant: Lisbeth Kirkegaard.
Personale: Jonna Johansen og Lisbeth Wium-Andersen. Ad hoc. Jette Navntoft.

Sponsorudvalg: Brugerrepræsentant :
Centerrådsrepræsentant: Susanne Just. Personale: Lisbeth Wium-Andersen.

Udsmykningsudvalg: Informationens repræsentant: Mari-Ann Lindholt Hansen.
Caferepræsentant: Søges. Brugerrepræsentant Marianne Lins. Centerrådsrepræsentant:
Gynvor Kristensen. Personale: Aktivitetsmedarb. Og Lisbeth Wium-Andersen

Udstillingsudvalg: Brugerrepræsentant: ?. Centerrådsrepræsentant: Martinus Nielsen.
Personale:
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Vaccinationsudvalg: Brugerrepræsentant: Gynvor Kristensen.
Centerrådsrepræsentant: Martinus Nielsen. Personale: Lisbeth Wium-Andersen.

Åbent hus udvalg: Brugerrepræsentant: Birthe Nielsen, Kirsten Aronsson, Centerrådsrepr.:
Susanne Just.
Informationens repræsentant og Caferepr.: Lisbeth Kirkegaard. Personale: Lisbeth WiumAndersen, Christina Særkjær. Ad hoc: Jette Navntoft.VLE

Kunne du have lyst til at indgå i et af vores mange udvalg, så kontakt vores koordinator
Lisbeth Wium-Andersen eller en af repræsentanterne fra vores Centerråd.
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Vigtige oplysninger
Koloritten har lukket følgende dage:
Julen: 24. december - 1. januar 2023.
Påske: 3.april - 10.april 2023

Velkommen til
Banko på
Koloritten.

Mandag d. 1. maj 2023
Bededag: Fredag 5. maj 2023
Kr. Himmelsfart: Torsdag - Fredag 18.+ 19. maj

2022:

Pinse: Mandag 29. maj

2. sep.

Grundlovsdag 5. juni.

16 sep.

Uge 29+30 sommerferie

30. sep.
14. okt.

Køb af medlemskab og tilmelding

28. okt.

Køb af medlemskab starter torsdag 11. aug. 2022.

11. nov.

Tilmelding til aktiviteter starter tors. 18. aug. kl. 9.00.

25. nov.

Der kan købes medlemskab og meldes til aktiviteter
hele sæsonen. Se mere på side 6.

9. dec.

Vigtige datoer
2023:
Opstart ny sæson: Mandag 29. aug. 2022
Åbent hus: 27. september 10.00-13.00.
Kolorittens 30 års jubilæum: Fejres hele uge 39.
Bygge Bro: tirsdag d. 25.okt. og d. 23. nov.
Influenza vaccination: Tilgår
Julefrokost: Tilgår
Frivillig udflugt: Maj/juni 2023
Kolorithøjskolens program
Kan afhentes ved Kolorittens Information eller
ses på Kolorittens hjemmeside:
www.kolorittenherning.dk
Desuden omtale i Koloritavisen og på Infoskærme.

6. jan.
20. jan.
3. feb..
17. feb.
3. marts
17. marts
31. marts
14. april
Frokostret I
Caféen kan
købes fra kl.
11.30.

