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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 
September 2021 

 

Deadline: 
10. august 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 udmeldinger 
 

Der vaccineres for fuldt drøn og solen 
skinner fra en smuk klar himmel og vi hå-
ber, det også snart lysner endnu mere for 
vores hus. 
 

Vi venter hele tiden spændt på, hvordan, 
hvornår og for hvem restriktionerne lem-
pes den kommende tid. Et emne rigtig 
mange har en mening om og holdning til.  
 

De seneste lempelser fra 21. april. har be-
tydet at Koloritten har kunnet åbne for mo-
tionstilbud for brugere +70-årige. Der må 
max være 10 deltagere på holdene og der 
skal fremvises Corona pas: Dvs. at man 
enten skal være færdig vaccineret eller 
kunne fremvise en Corona test, som er 
max 72 timer. 
 

Samtidig fortsættes de forskellige online 
tiltag, som vi håber, I vil benytte jer af og 
bakke op om. 
Og forskellige udendørs aktiviteter: 
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 ud fra de gæl-
dende vilkår, må I endelig give lyd, så vil 
personalet og Centerrådet gøre vores til at 
hjælpe det i gang. 
 

Nu afventer vi, de næste udmeldinger, 
hvor der forhåbentlig kommer yderligere 
lempelser, så vi kan sætte mere i gang. 

Så snart vi får besked, hører I nærmere. 

Pas på jer selv og hinanden i det smukke 
forårsvejr. 
 
(Ændringer pr. 6. maj: se Kolorittens hjem-
meside: Under vigtig viden/opslagstavle)  
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CENTERRÅDET-
ORIENTERER 

Resume af Centerråds-
mødet torsdag 4. marts. 
 

Valg til Centerrådet: Carsten Kuhlmann 
var eneste kandidat. Martinus Nielsen og 
Olaf Nøbbe fortsætter i Centerrådet. 
Afsked med Centerrådsmedlem: Grete Za-
cho kunne ikke deltage i mødet - afskeds-
hilsen sendt. 
Formanden (Lisbeth) 
Forespurgte til evt. vaccination af de frivil-
lige. Allis meddelte, at det var undersøgt, 
men ikke muligt. 
Koordinator (Linda) 
D.d. 690 medlemmer. 
Er godt i gang med nyt årsprogram 
Orienterede om at det fortsat kun er visite-
rede brugere, der kan benytte Koloritten 
indendørs. 
Fra 1. marts muligt at lave udendørs akti-
viteter for max. 25 personer. 
 

Nyt fra aktiviteter: 
Værksted: de frivillige har været i gang 
med forskelligt arbejde. 
 

Evt.: 
Igangsat virtuelle hold i Yoga og Motion 
for sjov. Arbejdes på at oprette andre 
hold. 
 
Ulla Bang 
 

 
Det bliver 
skønt med 
en åben 
café igen. 
 
NP 

Resume af Centerråds-
mødet 8.4.2021 
 

Konstituering: se andet sted i avisen. 
Orientering om brugerstruktur mhp forde-
ling af kontaktperson opgaver: Kan ses i 
kommende årsprogram. 
Aftale om mødestruktur mm: Centerråds-
møderne afholdes 1. torsdag i måneden 
kl. 13. Dagsorden og referater hænges op 
på opslagstavlen. Alt bliver gemt i mappe, 
som står ved Informationen. 
 

Emner til behandling: Brugerbetaling: Ved-
taget at brugerbetalingen i kommende sæ-
son bliver 50 % af nuværende. 
 

Nyt fra koordinator (Linda) 
Nyt medlem Carsten Kuhlmann blev budt 
velkommen. 
D.d. 692 medlemmer. 
Brugere, som ikke har mail, men som har 
mobiltelefon, får sommetider en sms med 
kort orientering, samt opfordring til at læse 
på Kolorittens hjemmeside. 
Toftebo aktivitetscenter har udendørs 
Yoga med frivillig Regina, som også er fri-
villig på Koloritten. Kolorittens brugere får 
tilbud om at deltage. Forventer opstart til 
maj. 
Kommunen (udvalget- Bevæg dig for livet) 
er i gang med at lave krolfsbaner forskel-
lige steder i kommunen. 
Vedr. Conventus: Hvis en bruger ikke er 
aktiv, slettes vedkommende efter løbende 
år + 1 år. Får en sms/mail inden man slet-
tes. 
 

Nyt fra koordinator (Allis) 
Usikker på tidspunktet for genåbning- er i 
kontakt med KL. 
Sæsonen 2020/2021 slutter først 31. aug. 
Der er kun ferielukket i ugerne 29 og 30. 
 

Nyt fra aktiviteter: 
Motion og træning: Motion for sjov samt 2 
yogahold er nu i gang online. Der plan-
lægges udendørs linedance. 
 
Ulla Bang 
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Jeg er vist meget privilegeret i denne Corona-tid. 
 
 

”I sne og slud står urt og busk i skjul”. 
Eller næsten. I hver fald var det, det syn 
der kunne ses en tidlig morgen i begyn-
delse af april.

 

Lidt senere på måneden kunne man op-
leve ”Sneflokke kommer vrimlende” 
 
 

Vintergækker med sne De samme vintergækker uden sne 

Udover ovennævnte er foråret ved at sætte sit præg på naturen: 
 
 

 Planter, buske og træer er vågnet 
op af vinterdvale. 

 

 Græsplænerne er ved at være 
grønne. Mange trænger dog til en 
ordentlig omgang.

 

 Andre områder af haven kalder 
også på en omgang. 

 

 Fuglene har også mærket forårets 
komme. 

 
Denne artikel er skrevet af Niels Peder Aagaard. April 2021.

 
 

UDENDØRS LINEDANCE 
 

Som noget nyt er vi nu startet med udendørs linedance, som et tilbud til vores deltagere på 
3 linedanserhold. Vi har 80 tilmeldte til vores 3 hold – så de 30 pladser, som vi åbnede for 
på udendørsholdet, blev ’revet’ væk i løbet af kort tid. Og ’’udsigten’’ til at danse inde er lige 
nu ikke aktuel pga. det store antal deltagere på holdene. 
 

De fremmødte linedansere fik torsdag eftermiddag en dejlig oplevelse med gensyn af 
igangsættere og de andre holddeltagere. Nød den livgivende og glade musik… og dertil var 
der genkendelsesglæden ved at træde dansen efter den lange pause. 
 

På spørgsmålet da timen var til ende – ”Hvorfor kommer I?” 
 

 Vi har savnet det så meget 
 Bliver glad af at danse 
 Fantastik musik – giver godt humør 
 Dejligt at møde andre efter så lang tid. 

 Dygtig og inspirerende igangsætter 
 Godt initiativ. 
 Vi kommer også de næste gange.

 

Og så håber vi, at vejret er med os de næste torsdage – så dansen kan fortsætte. 
Linda Nielsen
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Senioryoga (Visiteret)
 
Jeg har gået til senioryoga i 2 år på Kolo-
ritten. Vi er kun et lille hold. Vi var 7-8 i be-
gyndelsen, men ak så kom coronaen og 
nogle stoppede, fordi de var bange for 
smitte. Nu er vi 3 tilbage. 
Til senioryoga begynder vi altid med af-
slapning og koncentration med megen fo-
kus på vejrtrækningen. Under hele sean-
cen sidder vi ned. Det går meget ud på at 
blive strakt ud i alle muskelgrupper. 
Enkelte balanceøvelser er stående. Vi må 
godt støtte til stolen. 

Vi har også venepumpeøvelser. Øvelser i 
at beherske enkelte muskelgrupper f.eks. 
at skille fingrene, at løfte storetåen sepa-
rat. 
Det hele slutter med at slappe af, lukke øj-
nene og falde helt til ro. Det sker igen sid-
dende på en stol. 
Imens læser Jonna et lille digt. 
Man går derfra rolig og afslappet. Alle 
spændinger har forladt krop og hoved. 
 
Vibeke Cleve

 
 

Gå med os (For alle) 
 
 

Mandage kl. 13.00-14.30 
 

Vi er flere, som i en periode har gået i 
Løvbakkerne. 
 

Vi har gået i alt slags vejr. 
 

Næsten hver gang er vi heldige og ser 
nogle dyr.

 
 
 
 

Centerrådsmedlemmer fra 1. april 2021 til 31. marts 2022 

Titel: Navn: Telefon Mail: 

Formand Lisbeth Kirkegaard 2343 0868 lisbeth_kirkegaard@hotmail.com 

Næstformand Olaf Nøbbe 2324 1655 Olaf-noebbe@mail.dk 

Referent Ulla Bang 2942 9691 ugbang@post10.tele.dk 

Kasserer Martinus Nielsen 2869 8104 mknmkn49@hotmail.com 

Medlem Niels Peder Aagaard 21443876 npaagaard@energimai.dk 

Medlem Carsten Kuhlmann 21288710 kuhlmann@mail.tele.dk 

Medlem Susanne Just 4022 0166 fam_just@just.mail.dk 

Koordinator Linda Nielsen 9628 5454 takln@herning,dk 

Teamleder Allis Lunde 2134 1697 takal@herning.dk 
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Gå med os (For alle) 
Onsdage kl. 9.30-11.00 

 

På onsdagsholdet bestemmer vi fra gang 
til gang, hvor vi mødes og derefter, hvor vi 
vil gå hen. 

Billedet er taget en dag, hvor vi gik i Løv-
bakkerne. 
 
Krista Holm og Kirsten Aronsson

 

 

 
 

Gå i Løvbakkerne (For alle) 
 

I denne Corona tid er det dejligt at komme 
ud og gå samt mødes med andre: Det gør 
jeg i Løvbakkerne. 
Vi går hver tirsdag formiddag k.10. Vi mø-
des ved Naturskolen og går ca. 3,5-4 km. 
Vi er næsten altid 7 personer. 
Det er ikke kun benene der bliver rørt, det 
gør stemmerne også. Næsten alt hvad vi 
ser, bliver kommenteret. 

Det kan være haletudserne nede ved 
søen, dådyrene inde i dyrehaven, blom-
ster og træer. 
Nogle gange bliver det til en hel botanisk 
tur. 
Så meld dig til, hvis du synes, det vil være 
dejligt at komme ud i naturen sammen 
med andre. 
 
Mari-Ann Lindholt Hansen

 
 
 

 
 
 

Hørt ved vaccinationen den 25.3 2021: 
 

Bekymringer skal man lade vente, de trækker kun negative renter. 
 
Vibeke Cleve 
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Tirsdags-klubben (Visiteret hold) 
 

Tirsdags-klubben er et af de få hold, der har 
haft lov til at mødes hele vinteren. 
Vi mødes hver tirsdag eftermiddag og fordeler 
os herefter ud på. aktiviteter, så som bob, pe-
tanque, ludo, Hollandsk Billard m.m. 
 

Når coronaen tillader det bliver der også spil-
let 500. 
Spillene sluttes altid af med kaffe og brød. 
På trods af den store afstand i cafeen, går 
snakken altid livlig. 
 

Når det er muligt, gør vi lidt ekstra ud af årets 
gang, så som julefrokost, fastelavn (i år uden 
tøndeslagning), fælles fødselsdagskaffe m.m. 
 

Vi låner bussen hos Fuglsang-sø Centeret i 
sommerhalvåret og laver små ture rundt i nær-
området. Vi har været i Løvbakkerne med bål 
og grillpølser og på rundtur til byens parker, 
hvor vi havde små udendørs spil med.  
Efterfølgende indtog vi medbragt kaffe og 
brød. 

 
Carsten Kuhlmann 

 
 

 

Spillecafé- fredage: (Visiteret hold)
 

 
Vi er en dejlig flok her om fredagen. Vi 
hygger os med forskellige spil, snakker og 
nyder vores kaffe med godt fra caféen. 
Vi er ikke nye her på Koloritten. Vi er star-
tet for ca. 17 år siden, men da kaldte vi os 
”puf”. 

Det var et navn vi syntes passede for at 
puffe til borgerne om at komme ud at se 
og snakke med andre. Det har der været 
mange der har benyttet sig af gennem 
årene og gør det stadig. 
 

Hilsen Spillecaféen – fredag.   
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ONLINE hold (For alle) 
 

Koloritten har fået startet online tilbud via 
Microsoft Teams app’en: 
 

”Motion for sjov” - fredag 
 

Vi har jo desværre i denne sæson været 
ramt af en del nedlukninger pga. Covid-
19. Man savner måske derfor den kontakt, 
der var med de andre, man var sammen 
med, og måske begynder kroppen at blive 
lidt stiv, da det med at lave øvelser alene 
derhjemme bliver ”glemt”. 
Derfor er vi nu gået Virtuel, som jo er me-
get brugt for tiden, og det vil der helt be-
stemt komme mere af i andre sammen-
hænge, så godt at få det prøvet af. 

Det gik ikke helt problemfrit i starten, men 
nu kører det. Indtil nu er vi 10, der mødes 
virtuelt hver fredag fra kl. 9-10. Det er hyg-
geligt at hilse på de kendte ansigter, og 
høre lidt om hvordan de andre går og har 
det. Så får vi også arbejdet hele kroppen 
igennem, ikke mindst. 
Der er plads til flere, så hold jer ikke til-
bage. 
 
Husk: Morgenmotionen også giver ny 
energi. 
 

Hilsen 
Birgit

 

Online Yoga (For alle)

Vi har nu i lang tid ikke kunnet komme på 
Koloritten til hyggeligt samvær, og de 
mange aktiviteter, som vi nok alle savner 
rigtig meget. 
Derfor er det rigtig dejligt, at vi nu har fået 
mulighed for at mødes online til forskel-
lige aktiviteter. 
Vi er kommet godt i gang med yoga on-
line. Efter at vi har haft lidt udfordringer 
lader det til, at det kører rigtig fint nu, og 
vi har fået positive tilbagemeldinger. Selv 
om det ikke er det samme, som at mødes 
fysisk, er det trods alt et godt alternativ. Vi 
får os rørt, og vi kan se hinanden og få 
snakket lidt sammen. Der er nu åbnet for, 
at alle Kolorittens medlemmer kan melde 
sig på online hold. Så har du ikke prøvet 
yoga før, og måske har lyst til at snuse til 

det, så er det jo en god mulighed for at 
prøve det af. Det gælder også for mænd, 
som måske også trænger til at få sig rørt. 
Indtil nu har der været online yogahold 
tirsdag og torsdag eftermiddag. 
Jeg glæder mig til, at vi ses. 
Jonna Bachhausen 
 

INFO: Fra maj måned:  
 

Tirsdags yoga, fortsætter som et on-
line-yogahold v/Jonna. 
 

Torsdags yogaholdet mødes udendørs 
i maj måned. Første gang torsdag 6. 
maj i Vestre Anlæg – måske bliver det 
andre steder de sidste 2 gange i maj 
v/Lissy og Regina 
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UDTALELSER:’’ÆLDRE I BEVÆGELSE’’ (Visiteret hold) 
 
”Dette er et hold hvor vi gør, det vi kan. Vi 
har det hyggeligt, samtidigt får vi lidt mo-
tion.” 
”Det muntre hold, hvor man bruger sin 
krop, ja selv munden - ha ha.” 
”Kom som du er, tag bare rollatoren med, 
vi griner meget.” 

”Som en Rejselysten Flåde ankret op ved 
Jyllands Kyst” 
”Jeg er glad for, at vi trods CORONATID 
kan komme på Koloritten og få lidt mo-
tion.” 
”Et hold, der er en god stemning, et hold, 
der virkeligt fungerer, et stort plus til hele 
holdet

 
 

Visiterede motion i træningslokalet 
 

Koloritten har ikke været helt lukket den 
seneste tid. Der har bl.a. været flere hold i 
træningslokalet med hjælp af os frivillige 
med såkaldt visiterede hold. Det er perso-
ner, som har et særligt fysisk behov for at 
blive holdt i gang, men der er også en so-
cial del, da vi afslutter med en kop 
kaffe/the i caféen, hvor vi sidder med den 

behørige afstand. Deltagerne på holdene 
har i mange tilfælde været til genoptræ-
ning af fysioterapeuterne og vi frivillige får 
et program at fortsætte med. 
 
Kristiane Hansen og undertegnede har et 
hold fredage. 
Gunnar Christensen

 

I løbet af ugen er der yderligere 5 tilsvarende hold. NB: Alle hold er visiterede. 
 

 

Petanque (For alle)
Holdet startede for en 
god måned siden. 
Alle er meget glade for 
at mødes og spille. 
Man kommer uanset 
vejret. 
Lige nu er vi kun 4, 
men der er plads til 
flere. 
 
Gynvor Kristensen 
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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 

 
 

 

  

 

 

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 
 

13.05.21 – 14.05.21: 
Kristi Himmelfartsdag 

 

24.05.21: 2. Pinsedag 
 

Sommerferie uge 29 og 30 

BANKO 
2021 

 
Er foreløbigt aflyst 

 

CENTERRÅD 
 
Formand: Lisbeth Kirkegaard 
Næstformand: Olaf Nøbbe 
Referent: Ulla Bang 
Kasserer: Martinus Nielsen 
Medlem: Susanne Just 
Medlem: Niels Peder Aagaard 
Medlem: Carsten Kuhlmann 
Koordinator: Linda Nielsen 
Teamleder: Allis Lunde 
 

 
 

Vær positiv: 
Det letter hverdagen 
meget mere end du 

aner 
Niels Peder 

 


