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ANNONCØRER
DE STØTTER OS

Koloritten er igen klar til en forrygende sæson
– hvor vi starter med fejring af 30 fantastiske år
Uge 39 fejrer vi Kolorittens 30-års
jubilæum – med festlige indslag gennem
ugen og et brag at et Åbent hus
arrangement tirsdag d. 27. september. Med
det særlige Jubilæumsindstik i denne
Koloritavis, tager det os alle med en tur
tilbage gennem årene, hvor vores hus har,og stadig emmer af samvær, aktivitet og
motion og en sværm af fantastiske stjerne
stunder skabt for og med hinanden.
STORT TILLYKKE TIL JER ALLE og tak
fordi I er med til at skabe vores
KOLORITTEN og fordi I er fantastiske
ambassadører for huset.
HUSET får et lille ansigts løft
I anledning af jubilæet, og fordi man med
årene jo får lidt slitage hist og pist, vil i
opleve toiletterne er opgraderet med nyt
gulv og lister og efterhånden som vi har tid
og mulighed, får væggene også en
omgang.
Træningssalen er i løbet af sommeren
blevet malet og indrettet med nye
maskiner, kombineret med de nuværende
maskiner som endnu har mange år i sig.
Der vil i den forbindelse blive omrokeret i
såvel træningssalen som HIIT.
Kælderen under Koloritten vil den
kommende tid omgå en ombygning
således at, hjemmeplejen får egne
omklædnings- og badefaciliteter. Det
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betyder på sigt, hjemmeplejen ikke
længere anvender Kolorittens baderum. Vi
kan nok ikke undgå ombygningen vil give
gener i form af støj og støv, men vi ved, det
går over😊
PERSONALE NYT
Vi har i sommerens løb sagt velkommen til
Cafekoordinator Jette Navntofte. Jette
startede i cafeen 1. juni og allerede i fuld
gang med at krydre cafeen og lære vores
hus og alle frivillige at kende.
1. september siger vi velkommen Kirstine
Buelund Fyhn, som vil hjælpe med
støttende hold kombineret med terapeut
opgaver i borgernes eget hjem. Kirstine er
kendt i huset, hvor hun i dag udelukkende
laver terapeut opgaver.
Vi glæder os til samarbejdet med dem
begge og pga. de mange udskiftninger på
vores pladser den sidste tid, får I lige
oversigt over, de hoveder I kan møde i
”stue” etagen på Koloritten. På
opslagstavlen i informationen kan i se
billeder af alt personel i huset.

Med ønske om en fantastisk sæson
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TAK ØST

VELKOMMEN TIL VORES NYE SÆSON

ÅBENT HUS er ”skubbet” fra foråret til
efteråret, hvilket betyder vi afholder Åbent
Hus 27.september.

VELKOMMEN TIL VORES NYE SÆSON
AUGUST er måneden hvor vi tager hul på
vores nye sæson. Jeg glæder mig. Jeg har
været med jer ”en ½ sæson” nu , og
glæder mig til at starte op til en hel og en
hel ny sæson sammen med jer.

Det er meget snert på sæsonstart, men jeg
er sikker på at mange af jer har en erfaring
med hvordan ”det plejer” at være, om end
det er meget længe siden det har kunnet
gennemføres grundet Corona.
Vi er mange ”nye” på posten i år i fht Åbent
Hus, men jeg ved vi sammen med jer, vil
gøre vores bedste på at vi sammen kan få
en god dag.

ÅRSPROGRAMMET er færdigt og ligger
klar til salg i Informationen. Det kan
selvfølgelig også findes online, men en
papirudgave er nu noget særligt.
Tilbuddene i år rækker i alt fra individuelle
aktiviteter i træning, til holdtræning,
kreative aktiviteter, boglige aktiviteter,
håndelag-, smagsoplevelser og ja….
Fællesskaber på kryds og tværs, alt
sammen grundet et væld af frivillige
igangsættere der ønsker at dele ud af
deres viden og skabe rammen om et
fællesskab 😊
NYT MEDLEMSKAB kan købes online fra
d. 11. august. 18. august kl. 9.00 åbnes op
for aktivitetstilmelding både online og her
på Koloritten. Så har du brug for hjælp til
tilmelding og holdtilmelding, så kan du få
hjælp af vores frivillige fra Informationen,
der sidder klar til at hjælpe dig. HUSK din
telefon, og meget gerne dit dankort.
Vi glæder os til at byde gamle som nye
medlemmer VELKOMMEN til Kolorittens
nye sæson.
SOMMERARRANGEMENTERNE er løbet
af stablen i juni måned. Vi har fejret
Kartoflens Dag, været en tur i
Løvbakkerne og spist jordbær med is.
Herlige eftermiddage med en fantastisk
stemning. TAK for det 😊
INFLUENZAVACCINATION er vi endnu
usikre på, hvorvidt vi kan tilbyde som
vanligt. Vi har endnu ikke modtaget
endelig vaccinationsdato fra Danske
Lægers Vaccinationsservice, så du må
holde øje med vores hjemmeside og
annoncering her på Koloritten. Vi melder
ud, så snart vi hører nærmere.

Lisbeth Wium-Andersen
Billeder fra sommerarrangementerne

Resume af Centerrådsmødet
5.5.2022
Nyt fra formanden (Lisbeth):
En frivillig, der er med til at ”arbejde” for et
arrangement, skal ikke betale for at
deltage i arrangementet.
Centerrådet køber afskedsgaver til Sanne
og Karin.
Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium):
779 medlemmer.
Nyheder til næste sæson: Syltegruppe,
fredagsfrokost, 3 nye motionshold, skak,
visiterede hold, danseglæde, jagtknivhold
(sidstnævnte i samarbejde i med
Holtbjerg).
Nyt fra teamleder (Allis):
Sannes stilling i Caféen bliver fordelt.
Jonna Johansen og Lisbeth Wium går op i
tid, ergoterapeut overtager nogle af
timerne.
Orienterede om kurset: ”Lær og tackle
hverdagen som pårørende”. Lisbeth Wium
skal være med til at afholde kurset. Har
man lyst til at være instruktør, så kontakt
Lisbeth Wium.
Økonomi:
Carsten ansøgte om kasketter pris
2.500-2.600 kr, til Royal Run
arrangementet- blev bevilget.
Fysioterapeut Christina Særkjær ansøgte
om forskellige redskaber til
træningslokalerne- bevilget 60.000 kr.
Ideer til focusområder( Allis):
Koordinatorgruppen har været samlet og
drøftet nye fokusområder:
- fokus på mobilpay
- focus på nye medlemmer
- focus på at fredage gøres mere aktive
- fokus på spisefælleskaber
- cafefokus på ny kollega
- fokus på strategi
- fokus på hjemmesider Kolorittens samt
kommunens
- fokus på andre platforme f.eks facebook
- fokus på cognitiv træning samt
opgradering af træningslokalet

Kolorittens 30 år jubilæum: Nedsat
udvalg: Lisbeth Wium, Rosa, Lisbeth.
Nyt fra udvalg:
Avisudvalg: ny redaktør Børge Andersen
Højskoleudvalg: Nyt program er udkommet
Julemarkedsudvalg: Ingen julemarked i
2022 – afholde julelotteri for brugerne samt
deres pårørende.
Udstillingsudvalg:
Nye i udvalget fra 17/18. juni.
Ulla Bang

Resume af Centerrådsmødet
2.6.2022
Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium)
781 medlemmer
I juni afholdt kulturfest i kommunen.
Dekoreres med fugle mange steder.
Nyt fra teamleder
(Allis fraværende – Lisbeth Wium)
Pr. 1. juni ansat køkkenleder Jette
Nauntoft.
Orienterede om de nye skraldespande.
Bliver placeret i cafeen, ved salen, ved
informationen samt enkelte andre steder.
Økonomi:
Projektor til Cafeen pris 8.750,00 kr.
bevilget, betalingen deles mellem huset og
Centerrådet.
Drøftelse af ”problemer” med computere i
EDB. Ingen løsningsforslag.
Kolorittens 30 år jubilæum:
Planlagt til uge 39- arrangement hver dag
hele ugen.
Nyt fra udvalg:
Annonceudvalg: 1 ny annoncør
Sponsorudvalg: Susanne er i gang med
ansøgninger til træningsredskaber
Arrangementsudvalg: Interessen med
rabatbilletter til forretningerne Vogue og
Din Tøjmand var ikke stor.
Bygge bro udvalg:
Nye datoer- 25.10 og 23.11.
Nytårskurudvalg: Afholdes 26.1.23.
Ulla Bang

Mit navn er Jette
Navntoft, og jeg er
uddannet køkkenleder.
Jeg har mange år på
bagen indenfor køkken og
kantine, og er tiltrådt 1.
juni, som den nye cafe
koordinator efter Sanne.
Jeg glæder mig meget til samarbejdet med
alle og ser frem til en ny sæson med jer.
Jeg er meget imødekommende overfor
nye ideer til cafeen, og har du lyst til at
være en del af Caféen, så kom og få en
snak.
Jeg hedder Kirstine
Buelund Fyhn og er ansat
som ergoterapeut på
Koloritten.
Jeg har siden 2016 været
ansat som trænende
terapeut med opgaver ud
af huset, men fra
september vil I komme til
at se mig mere i huset, da jeg flytter ind på
kontoret i stueetagen – på Karin Fløes
tidligere plads.
Jeg glæder mig meget til de nye og
spændende opgaver og til at lære huset at
kende på en anden måde. Vi ses!

Kort og godt
Koloritten har meget forskelligt at byde på.
Foruden de mange aktiviteter, kan man
også købe for eksempel flotte mærke–
dagskort til eksempelvis 90 års fødselsdag
eller guldbryllup. Og der er også stearinlys
og diverse håndarbejdsting samt en
masse forskellige brugte bøger til salg for
en billig penge.
Det hele findes omkring informations–
bordet, og priserne er så lave, at alle
skulle kunne være med.
De frivillige ved informationsbordet er klar
til at sælge varerne, som alle er skænket til
Koloritten. Overskuddet går til husets
kasse og vil på sigt blive brugt, så alle
brugere får gavn af handlerne.
Mona Maul

Caféen informerer
Vi fra Cafe’en, vil lige slå et slag for alle de
dejlige drikkevarer, vi kan tilbyde jer.
Vi har et godt udvalg af forskellige
produkter til absolut rimelige priser.

Kakao i brik

Kr. 6

Kaffe i kop

Kr. 7

Kaffe i krus

Kr. 10

The i krus

Kr. 7

Almindelig øl

Kr. 15

Alkoholfri øl

Kr. 15

Sodavand

Kr. 10

Juice i brik

Kr. 6

Vin rød/hvid 75 cl.

Kr. 80

Vin rød/hvid 37,5 cl

Kr. 40

FRIVILLIGTUR
ONSDAG D. 8. JUNI 2022
CENTERRÅDET kunne i år byde alle
frivillige igangsættere og hjælpere på
Koloritten velkommen til årets frivilligtur.
84 frivillige mødtes som planlagt i Caféen
hvor Centerrådet havde sørget for
rundstykker, kaffe, god stemning og en
varm velkomst, og 9.15 gik turen videre i
bus mod Thyborøn, hvor et besøg på Sea
War Museum ventede os.
Vi blev inddelt i 3 grupper og fik hver sin
guide, som gav os en spændende
gennemgang af verdens største søslag
under 1. Verdenskrig hvor vi lagde ører til
tragedier, dramatiske personlige
fortællinger, beretninger om Jyllandsslaget,
anekdoter og fortællinger som tryllebandt
os alle en lille times tid. En meget flot og
fortællende udstilling supplerede guidernes
fortællinger ganske fint.
En tur ved havet blev der efterfølgende tid
til – andre besigtigede Mindelunden og
andre igen, nød snakken og solen på
bænken ved museet.
13.15 blev vi alle budt til frokost i
Fiskehallen i Havnegade. En helt
fantastisk fiskebuffet, flotte og dejlige
rummelige omgivelser og ikke mindst en
helt fortryllende snak ved alle borde, hvor
vi alle blev rystet godt sammen, og sad
måske ved nogen vi ikke plejer at sidde
ved. Det var nogle rigtige hyggelige timer
vi her havde sammen, hvor snakken gik.
Buffeten rummede alt fra håndpillede rejer,
havtaske, kulmule, fiskefileter og meget
andet.
Til sidst nød vi kaffen og en æblekage,
inden turen igen gik mod Herning.
En rigtig hyggelig hjemtur og snak i
bussen, hvor vi både på vej op og hjem
igen, sang et par sange.
Hjemturssangen tåler gentagelse – den
sætter et fint og flot punktum for en utrolig
vellykket, festlig og dejlig dag, hvor de
frivillige der deltog på turen, ikke kunne
andet end at føle sig velkommen og
forkælet.
TAK til Centerrådet for en dejlig dag!
Lisbeth Wium-Andersen

Skrevet af Eva Bruno.
Melodi: Jeg plukker fløjlsgræs….
Når folk bli’r ældre – så bliver de trætte
de vil ha’ fred og de vil ha’ ro.
De sidder hjemme i gyngestolen
når ej de slentrer i hjemmesko.
Så’n er det ikke på Koloritten
vi os jo hygger i venners lag.
Vi har det dejligt, vi nyder livet,
og glæder os over hver en dag.
Når folk bliver’ ældre – de slukker tørsten
I kildevand og måske lidt te.
De passer på, at de ikke nærmer
sig øl og snaps – det må ikke ske.
Så’n er det ikke på Koloritten
Vi snupper gerne en akvavit.
Og også vine vi gerne drikker
på livet sætter det kolorit.
Når folk bliver ældre – de ofte mister
lidt orden og lidt forfængelighed.
De drysser aske og bli’r lidt nusset,
og krop og mave de synker ned.
Så’n er det ikke på Koloritten
Vi alle holder os nok så godt.
Vi tager bussen – vi går til sagen
og følger med i alt, stort og småt.
Når folk bliver ældre – så bliver de ofte
en smule nærig – gi’r intet ud.
De sparer særligt på livets glæder,
de trækker nødigt i festligt skrud.
Så’n er det ikke på Koloritten
Vi sparer aldrig i festligt lag.
Så derfor håber vi at vi atter
Kan få en munter og dejlig dag!
Når folk bliver ældre og solen skinner,
de går i skyggen og ypper kiv.
Med minderne de så sagte blunder,
de har tabt lysten til friluftsliv.
Så’n er det ikke på Koloritten
Nej, som eksperter vi farer rundt.
Og ud i verden så tit går turen
For livet her – det er særlig sundt!

FRIVILLIGTUR ONSDAG D. 8 JUNI 2022

Et billede af en “Havtaske”
– og nej… Det er IKKE en selfie af fotografen!

Frivillig/igangsætter, hvorfor?
Det kan der være flere grunde til. Du har
måske en viden, du gerne vil dele med
andre. – Du synes, det er rart at være
sammen med andre mennesker. Samtidig
får du dækket noget af dit behov for socialt
samvær, der jo er et af de vigtige mål for
Koloritten.
Frivilligt arbejde er normalt ulønnet, dog vil
vi på Koloritten gerne belønne de
personer, som gør en indsats som frivillig.
Der udleveres normalt en kaffebillet (værdi
18,- kr.) til den frivillige. Hvis du er frivillig
på et hold der er brugerbetaling på, betaler
du ikke for brugerbetalingen på holdet.
Er du frivillig hele dagen får du en
kaffebillet om formiddagen (værdi 18,-kr),
en frokostbillet (værdi 25,-kr) samt en
eftermiddagskaffebillet (værdi 18,-kr)
Herudover arrangerer Centerrådet en årlig
udflugt eller en frivilligfest.
Vi ved godt, at det ikke giver en stor
”timeløn” og er derfor meget taknemmelige
for de frivilliges indsats.
De bedste hilsner
Martinus/Centerrådsmedlem

Koloritten er blevet hendes
andet hjem
Mari Ann Lindholt tilbringer mange timer på
aktivitetsstedet hver uge.
71-årige Mari Ann Lindholt er engageret i
en del på Koloritten, så det bliver til mange
timer her hver eneste uge. Hun er frivillig
på et slægtsforskningshold, sidder i
informationen, hjælper ved visiteret
træning, sidder i udsmyknings-udvalget og
er med på gåholdet i Løvbakkerne. Avisens
udsendte har derfor taget en snak med
hende.
– Det begyndte med, at jeg kom til at
mangle indhold i min tilværelse, da min
mand døde, fortæller Mari Ann Lindholt.
– Jeg har gode naboer, men der blev et
tomrum i mit liv, så jeg vidste, at jeg skulle
hjemmefra. Derfor begyndte jeg at se mig
om efter muligheder for aktiviteter. Og det
blev så Koloritten, som jeg begyndte på i
2008, da den lå i Nørregade, tilføjer hun.
I begyndelsen var hun med på slægts–
forsknings-holdet hos Preben Troelsen.
Hun havde læst om slægtsforskning i et
ugeblad og blev straks inspireret.
- Det er virkelig sjovt og spændende at
finde ud af ting og sager om ens forfædre.
Vi dyrker stadig denne interesse.
Siden er jeg blevet frivillig på et visiteret
motionshold torsdag formiddag, hvor vi
altid slutter dagen af på spiseholdet i
cafeen, fortæller Mari Ann Lindholt.
Hun er også med til at passe informationen
tirsdag eftermiddag og hjælper i øvrigt
også til med at pynte op på Koloritten til
forskellige arrangementer, ligesom hun går
en tur med holdet i Løvbakkerne en gang
imellem.
- Jeg synes, at Koloritten er et skønt sted
at være, så det giver mig rigtig meget at
opholde mig her. Jeg har fået mange gode
bekendtskaber, og mine børn har ofte
fortalt mig, at de kan mærke på mig, at jeg
har fået det bedre rent mentalt, siden jeg
begyndte her, påpeger Mari Ann Lindholt.
Før hun gik på pension i 2007, virkede hun
som hjemmehjælper i 25 år. Jobbet sled
dog så meget på ryggen, at hun måtte
stoppe med dette arbejde, så hun sluttede
sit arbejdsliv med tre år på rådhuskontoret.

Ved siden af aktiviteterne på Koloritten
passer hun også hus og have og er
sammen med børn og børnebørn så ofte,
det kan lade sig gøre.
- Og så har jeg jo også min gamle hund,
som skal passes og luftes et par gange om
dagen, smiler Mari Ann Lindholt.
Da hun gik på pension, prøvede hun sig
lidt frem på de forskellige aktivitetscentre i
Herning.
- Og jeg er rigtig glad for, at jeg valgte
Koloritten, for jeg føler mig rigtig godt
hjemme her. Der er en god atmosfære her,
og ledelsen sørger hele tiden for, at der
sker en udvikling, så stedet altid følger
med tiden, understreger Mari Ann Lindholt.
Hun opfordrer alle pensionister til at kikke
ind på Koloritten, hvis de gerne vil gå til
noget.
- For her er rigtig mange gode tilbud, og vi
hygger os virkelig godt sammen, påpeger
Mari Ann Lindholt.
Mona Maul

Mari Ann Lindholt er blandt meget andet
med til at pynte op i cafeen ved
arrangementer.

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS PÅ KOLORITTEN TIRSDAG D. 27. SEPTEMBER
10.00-13.00.
Kom og se vores kreative aktiviteter, trædrejning, slægtsforskning, spil, ølbryg,
madhold mm., når Kolorittens frivillige og medlemmer viser forskellige
aktiviteter.
Kolorittens personale vil informere om aktiviteter og motion v/personale, du
kan møde de frivillige i vores Information og butik, fysioterapeuter og frivillige
vil informere om træning og motion, og vores ergoterapeuter giver gode råd
om små hjælpemidler.
Sygeplejersken kan måle dit blodtryk og blodsukker, du kan få smagsprøver fra
Madservice Herning, der vil være eksterne udstillere som Diabetsforeningen
Sygeplejebutikken, Gigtforeningen, Ældrerådet, Herning Frivilligcenter og
mange mange flere.
I salen kan du opleve vores rytmiske kor og linedansere og i Kolorittens Café
finder du amerikansk lotteri, friskbagte boller, kaffe/the og til frokost kan der
blandt andet købes lun ribbensteg.

ALLE ER VELKOMMEN OG VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

KOLORITHØJSKOLEN
Velkommen til sæson 2022-2023

I samarbejde med Ældresagen og DOF Herning Aftenskole
glæder vi os til at kunne byde velkommen til sæson 2022-2023
Mandage 13.30-15.30 i m nederne:
Oktober, november, december, januar, februar og marts.
Dørene åbnes kl. 13.15
Prisen for foredraget inkl. kaffe med kage:
Pensionister: 65 kr. Andre: 75 kr.
Brugerkort til Koloritten er ikke nødvendigt.
Du kan finde vores program på www.koloritten.dk eller i informationen.
Højskoleudvalget best r af:
Britta Dyhre Sørensen
2023 4696
Regina Wedman
4076 9890
Jette Pagh
2334 3412
Ingrid Mikkelsen
2547 7908

å

å

Centerrådeets repræsentant:
Carsten Kuhlmann
2128 8710

Maledag på Herning Billedskole
Onsdag der 18 Maj 2022 var begge Akryl
Hold på kursus. Vi havde alle en stor
forventning og glæde til at få noget nyt
lært. Vores underviser Anne Lindholm førte
os sikkert igennem maleriets opbygning,
teknikker til abstrakte malerier og brugen
af pensler, spartler og farver. Vi startede
med øvelser på pap og papir, for som hun
sagde: "Man behøves ikke at male på
lærred. Man kan male på alt." Bagefter
gennemgik hun vores malerier, og vi fik
alle gode tips. En vigtig ting var, at vi
malede med for små pensler. Jeg prøvede,
at male en baggrund med en grydesvamp
og det gav nogle gode farver. Malerpensler
giver forskellige strøg, og vi skulle huske
altid at bruge 2 farver på penslen. Anne
fortalte at en okkerfarve var et must. Den
var så god til at tegne på lærredet, og var
god til at blande med, særlige de grønne
farver. Hun fortalte også at et billed skal
indeholde ro og uro. Abstrakt er det
sværeste at male, for det skal ikke
forestille noget.
Efter vores frokost skulle vi male på
lærred. Anne havde stillet en potte med
blomster og en tallerken med en rød
peber, en appelsin, en citron, og en halv
citron. Så skulle vi bare gå igang. 1) vælge
ud, 2) skitsere, 3) baggrund, 4) frugter og
blomster. Der blev virkeligt sukket og
stønnet. Det var svært, men alt i alt blev
opgaven løst, men må gøres færdig
derhjemme. Alle malerier blev derefter
gennemgået.

Jeg tror alle var trætte, da vi sluttede. Vi
har alle fået noget nyt med hjem, som vi
kan bruge løbende i vores videre maling.
Alle var enige om, at et sådan kursus må
vi have hver år.
På holdenes vegne
Inger Margrethe Jensen

“Dus med himlens fugle” var
titlen på Kulturfesten i Herning
i perioden 11.-18. juni 2022
I den forbindelse var der et fælles billed–
kunstprojekt, som hed ”Fri som fuglen”.
Det skulle munde ud i en stor fælles–
installation af fugle, der bredte sig over
hele kommunen.
Mindre fugleflokke opstod rundt omkring
ved kommunens pleje og aktivitetscentre.
Her kom Kolorittens Satelit (Nørregade 30)
ind i billedet.

Nu skulle de der ville til at lave fugle.
Fælles for alle fugle var at de havde hul i
maven: Det var fordi der skulle vikles garn
omkring dem.
To fugle blev limet sammen om en stang.
Disse stænger blev stukket i jorden i
blomsterbede i haven Fuglene var meget dekorative.
Den dag i dag står fuglene endnu, men
desværre vælter de af og til.
Vibeke Cleve

Pludselig en dag trådte Mariane Linz og
Karin Fløe ind ad døren med en masse
garn og liggeunderlag.

Avisudvalget
I løbet af sæsonen 2021/2022 er der sket
ændringer i Avisudvalget.
Olaf Nøbbe og Niels Peder Aagaard
meddelte at de af helbredsmæssige
grunde, så sig nødsaget til at stoppe i
udvalget ved udgangen af 2021.
Dette gav store udfordringer, da
Niels Peder redigerede Koloritavisen.
Heldigvis blev han indtil udgaven af
maj-august avisen udkom.
I har begge gjort et stort arbejde for at det
hele kunne gå op i en højere enhed.

Vi takker jer for mange hyggelige timer.
Vibeke Cleve og Ulla Bang.
Avisudvalget består nu af: Martinus
Nielsen, Mona Maul, Vibeke Cleve,
Lisbeth Wium, Ulla Bang og
Børge Andersen (layout).

Husk: Alle brugere af Koloritten
er meget velkommen til at komme
med indlæg til Koloritavisen.

Samarbejder med Handelsbanken
Bramsvej 8
7400 Herning
Tlf. 9628 4900
cfk@herning.dk
www.cfk-herning.dk

Høreafdeling
Taleafdeling
Synsafdeling

Hjerneskaderådgivning
Handicapteknologiafdeling

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

Sandvigvej 1, 7400 Herning
96 27 75 00

KOLORITTENS ÅBNINGSTID

BANKO 2022

Kolorittens tlf.: 9628 5454
Fredag
8.00 - 12.00

Datoer, banko Koloritten, sæson
2022-2023 13.00-15.30.

Telefontid:
Mandag-torsdag
Fredag:

Der vil kunne købes frokostret i
Caféen fra kl. 11.30.

Informationen:
Mandag-torsdag
Fredag
(Fredag Banko

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Plader kan købes fra kl. 12.00.
8.30 - 16.00
8.30 - 12.00
8.30 - 13.00)

Café 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

2022:
September:
2/9, 16/9, 30/9
Oktober:
14/10, 28/10
November:
11/11, 25/11
December:
9/12.
2023:
Januar:
6/1, 20/1
Februar:
3/2, 17/2
Marts:
3/3, 17/3, 31/3

Næste avis udkommer
November 2022
Deadline10. oktober 2022
Kontaktpersoner vedrørende annoncer:
Lisbeth Wium-Andersen
Ulla Bang, Henny Præst
Træffes på tlf. 96 28 54 54
Avis-redaktion:
Ulla Bang, Martinus Nielsen,
Vibeke Cleve, Mona Maul,
Lisbeth Wium-Andersen
Layout: Børge Andersen
bjja@energimail.dk
Redaktionen forbeholder sig ret
til at afvise, forkorte eller redigere
i de indsendt artkler.

April:
14/4.

