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www.kolorittenherning.dk
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Bramsvej 8
7400 Herning
Tlf. 9628 4900
cfk@herning.dk
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•
•
•

Høreafdeling
Taleafdeling
Synsafdeling

Samarbejder med Handelsbanken

• 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

Sommeren venter i det nye år
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Næste avis udkommer
Marts 2022

Lederen
Allis Lunde
Teamleder i område Øst

Deadline:
31. januar 2022
Kontaktpersoner
vedrørende annoncer:
Lisbeth Wium-Andersen
Ulla Bang
Henny Præst
Hanne Andersen
Træffes på tlf. 96 28 54 54

Lisbeth Wium-Andersen
Aktivitetskoordinator

Rigtig godt nytår til alle
Vi håber, alle har haft en glædelig jul og er
kommet sikkert og godt ind i det nye år.
Vi sluttede året forsigtigt af, med aflysninger af de større arrangementer, men glædes dog over, samværet på holdene emmer af hygge og gode stunder og vores
gode Koloritånd trives.

AVIS-redaktionen:
Ulla Bang
Martinus Nielsen
Vibeke Cleve
Lisbeth Wium-Andersen
Mona Maul, layout
Mail: monamaul.1@gmail.com
Redaktionen forbeholder sig ret til at
afvise, forkorte eller redigere i de
indsendte artikler.

Men der er forsat udfordringer omkring os
og der trækkes restriktioner op af værktøjskassen igen.
Som vi kender fra tidligere, vil I blive informeret, hvis og hvordan udmeldingerne fra
regeringen får betydning for de nuværende råd og retningslinjer, vi praktiserer i
vores hus.
Stor tak og ros til alle, fordi I passer på os
selv og hinanden.
En stor tak til alle Centerrødder og hold,
for at have taget godt imod mig, som jeres
nye aktivitetskoordinator. Jeg møder
glæde, varme, gejst og vilje rundt omkring
hos alle hold, og ikke mindst et fantastisk
sammenhold.
Et ”hus” drevet af husets egne medlemmer vækker et helt særligt ejerskab, og
det mærkes særligt rundt hos jer alle, hvor
fællesskab er fællesnævneren.
”Bygge Bro” tilbage i november, var en
stor succes, takket være alle der hver på
sin måde, har bidraget til at sprede invitation til at være en del af fællesskabet her
hos os.
9 personer havde tilmeldt sig, og vi kan
håbe på de fremmødte, har fået lysten til
at blive en del af Koloritten.
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Der nye byråd har konstitueret sig og vi
ser frem til samarbejdet med et nyt Socialog Sundhedsudvalg, som består af følgende medlemmer:
• Formand: Joan Hansen (V)
• Næstformand: Melle Guldberg (C)
• Camilla Bøgelund Bech (V)
• Johannes Videbæk (V)

•
•

Lone Børlum (A)
Michael Thomsen (F)

Pas på Jer selv også når I færdes ude, da
vi går ind i en periode, hvor vejret kan
være drilsk og skabe glat føre.
Godt nytår til jer alle.

2 25-årsjubilaer på Koloritten.
Her i 2022 har Sonja Helle Pedersen 25
års jubilæum som igangsætter på Koloritten.
Hun er igangsætter på holdene Alm. Motion og Fri Træning.
Sonja var almindelig deltager på Alm. Motionsholdet, da igangsætteren døde. Koordinator Linda Nielsen havde åbenbart kigget hende ud, og kom og spurgte, om hun
kunne bruge en kassettebåndoptager,
hvilket hun godt kunne.
Linda hjalp derefter Sonja med at indspille
nogle bånd, som kunne bruges i undervisningen.
Dette skete før Linda blev koordinator på
Koloritten. Dengang var hun alm. tjenstgørende fysioterapeut. Så Sonja gik i gang.
I dag har Sonja et hold på 31 deltagere til
Alm. motion.
- Alle kommer ikke hver gang, ellers kan
der godt blive trængsel, siger Sonja.
Hun kom selv lidt ”bardus” ind i gymnastikken (Alm. motion). Derfor er der fundet 2
arvtagere, som tager nogle af ledelsesopgaverne, så de lidt efter lidt kan komme
gradvis ind i det.
Sonja har også et Fri Træningshold på 6-7
deltagere.
- Gymnastik har altid været min interesse.
Da jeg var en lille størrelse på 5 år, gik jeg
forrest på et børnegymnastikhold hjemme
i Bramminge, fortæller Sonja.
Sonja vil gerne have med mennesker at
gøre, og interesserer sig for den enkelte.
Hvis der er nogle, der f.eks. ikke kan

komme ned på gulvet, gør hun meget for
at finde noget alternativt. F.eks. noget som
de kan gøre siddende på en stol.
I 2022 har Lissy Nielsen 25 års jubilæum
som bruger af Koloritten.
I begyndelsen hun kom på Koloritten lå
den der, hvor Huset nr. 7 er. Dengang var
det dejlig nemt at gå derover.
Her fandt man altid nogen at snakke med
og grine med. Her kunne man spise sammen med andre og fandt hurtigt nogle
veninder.
Det Lissy mest dyrker på Koloritten er
gymnastik og måske også motion. Men
hvis det kan lade sig gøre, er hun også en
flittig gæst ved Banko om fredagen.
Lissy har engang været frivillig i Caféen.
For tiden går hun om torsdagen til Træning/ ved fysioterapeut Louise.
Lissy kommer med taxa om torsdagen.
Hun når både at komme til træning, spille
Bob og spise sammen med nogle andre.
Vibeke Cleve
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CENTERRÅDETORIENTERER
Resume af Centerrådsmøde
Torsdag d. 4.november 2021
Af helbredsmæssige årsager trådte Olaf
og Niels Peder ud af Centerrådet samt andre udvalg med øjeblikkelig virkning.
Emner til behandling:
Endelige aftaler vedr. ”Tour de Kolorit”:
Årets hjul:
Endelig planlægning af Nytårskur.
Planlægning af Centerrådsvalg jvf. Tidsplanen.: På valg er Susanne, Lisbeth og
Ulla. Alle 3 modtager genvalg. I lige år
skal der bruges 4 personer for en 2-årig
periode. Desforuden skal der bruges 1
person for en 1-årig periode, (da Oluf
Nøbbe er trådt ud af Centerrådet). Se
mere om tidsplanen andet sted i avisen.
Nyt fra formanden (Lisbeth):
Problemer med parkering. Blev drøftet og
vedtaget at Lisbeth kontakter ÆldrerådetBodil Markmüller.
Vedr. toiletterne: Rengøring foretages
hver dag ved 16.tiden. Opdager man ”et
uheld” orienter venligst personalet.
Trappegelænderet trænger til mere rengøring- måske er det slitage.
Martinus overtager næstformandsposten
efter Olaf Nøbbe.
Nyt fra teamleder (Allis):
Aktivitetscentrene har drøftet fællesannoncer- Lisbeth Wium og Ulla deltager i
møde.
Økonomi: kort drøftelse
- Ansøgninger: Koret søger om højskolesangbøger pris 20.263,50 kr.
Susanne søger Fonde.

Nyt fra udvalg:
Annonceudvalg- Ulla Modtaget to nye annoncer til avisen
Sponsorudvalg- Susanne (se ovenfor)
Arrangementsudvalg- Susanne. Mangler
et medlem i udvalget
Avisudvalget- Ulla. Martinus Nielsen og
Mona Maul samt Lisbeth W. træder ind i
udvalget.
Caféudvalg-Lisbeth. Mangler frivillige i Cafeen.
Bygge bro-udvalget. Lisbeth/Susanne/Carsten. Planlagt 2 arrangementer.
Hjemmeside/infoskærm- Carsten. Problemer med adgangskoder er løst.
Højskoleudvalg- Carsten. 85 deltog i det
første foredrag.
Udstillingsudvalg- Martinus. Har ikke afholdt møder i lang tid.
Åbent hus udvalg- Susanne: Afholder
møde i januar.
Nytårskurudvalg- Susanne (se andet sted i
avisen)
Nyt fra aktiviteter:
EDB- Ny igangsætter Finn Emborg
Træning, krop og bevægelse: Holdet Sans
holder til jan. Navnet ændres til Dans, motion og musik. (se nærmere omtale andet
sted i avisen)
Evt.
Carsten fornemmer at der efterhånden
mangler plads i huset. Hvad kan man gøre
??
Næste møde afholdes torsdag 2. dec.
2021.
Ref: Ulla Bang

Resume af Centerrådsmøde
Torsdag d.2 december 2021
Emner til behandling
Årets hjul
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Fortsat medlemskab af Centerrådet
- der var vedhæftet 2 bilag i forbindelse
med Centerrådsvalg
Bilagene blev drøftet og rettet til.

Pkt. på næste Centerrådsmøde: Brugerbetaling for sæson 2022/2023.

Nyt fra formanden (Lisbeth)
Har talt med Bodil Marchmüller om parkeringsproblemerne på Markedspladsen.
Bodil Marchmüller vil gå videre med sagen.
Nyt fra koordinator (Allis- i Lisbeth Wiums fravær)
D.d. 730 medlemmer.
I januar afholdes der et møde for nye frivillige. I mødet deltager Lisbeth
(Centerrådsformand) også.
Vedr. Tour de Kolorit”. Alle ønsker/forslag
bliver drøftet på næste Centerrådsmøde:
Nyt fra teamleder (Allis)
Koloritten hører under servicelovydelserne. Dvs. der skal ikke bruges
mundbind nu og her på Koloritten.
Personer, der kommer med taxa, skal
have mundbind på ved kørslen.
Økonomi
- kort drøftelse.
- Ansøgninger:
Glasværkstederne søger om diverse - pris
2390kr. Beløbet bevilges.
Husk at sende en ansøgning, hvis der er
ønsker.
Har man som frivillig ekstraordinære udgifter, kan man søge Centerrådet om en
bevilling.

Nyt fra udvalg
Sponsorudvalg – Susanne: er i gang med
en ansøgning omkring nye højskolesangbøger m.v.
Arrangementsudvalg - Susanne: mangler
fortsat en person i udvalget. Afholder
møde onsdag 12.1.22.
Avisudvalg – Ulla: Udvalget består af
Mona, Vibeke, Martinus, Ulla og Lisbeth
Wium. Niels Peder assisterer udvalget.
Cafeudvalg – Lisbeth: Afholder møde først
i det nye år.
Bygge bro udvalg - Lisbeth/Susanne/Carsten: Afholdt arrangement 23.1. Der kom 9
personer.
Hjemmeside/Infoskærm – Carsten: Lisbeth Wium er aktiv deltager.
Informationsudvalg – Ulla: afholder møde
torsdag 13.1.22
Åbent hus udvalg - Susanne: afholder
møde tirsdag 11.1 kl. 11
Nytårskurudvalg - Susanne: tilmelding fra
7. Jan ved Informationen eller online.
Nyt fra aktiviteter
Aktiviteter – lidt af hvert: Ølholdet har fået
en ny gryde. Holtbjerg har afprøvet en luftrenser. Allis er i gang med at undersøge
prisen.
Spil: Banko – er kommet godt i gang. Sidste gang kom der mellem 50-60 personer.
Ref: Ulla Bang

Ny sæson nærmer sig
I løbet af januar, modtager alle nuværende
igangsættere en seddel, vedrørende deres aktivitet på Koloritten, og hvorvidt man
som igangsætter ønsker og ikke mindst
har lyst til at fortsætte i den kommende
sæson 2022-2023.
Har du som medlem af Koloritten ønsker
og ideer for helt nye tiltag, så er alle ideer
til nye aktiviteter velkommen.
Som udgangspunkt kræver opstart af nye
tilbud, at du som medlem enten selv, eller
kender én som ønsker at være igangsætter/frivillig instruktør/tovholder på aktiviteten, og tilbyder at stå for det.

Alt det praktiske omkring aktiviteten, finder
vi sammen ud af.
Der har tidligere være forslag fremme om
forskellige grupper for samlere: F.eks.
samlere af frimærker, kuglepenne, påklædningsdukker eller andre interessefællesskaber.
Af andre forslag har der tidligere været ønske om pilates og blomsterbinding- kan du
selv, eller kender du nogen, som kan være
med til at sætte holdet i gang, så hører vi
også gerne fra dig.
Lisbeth Wium-A.
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Jeg hedder Annie Mette Kalhøj
Fra den 10. januar 2022 har jeg fornøjelsen af at udstille nogle af mine malerier på
Koloritten.
Siden 1997 har jeg fokuseret på at uddanne mig indenfor maleri og tegning.
Blandt andet på Silkeborg Kunstskole,
Herning Billedskole og suppleret med
mange ophold på kunsthøjskoler i mine ferier. I 2006 blev jeg uddannet kunstpædagog.
Oprindelig er jeg pædagog og har altid i
mit arbejde elsket at udfolde mig kreativt.
Sammen med børnene har jeg digtet historier, dramatiseret, tegnet og malet. Det
har været et eventyr at udforske, opleve
og udtrykke sig gennem kreativ leg.
Og det er stadig alt dette som kendetegner mig som maler.
I 2014, da jeg blev efterlønner, lejede jeg
mig ind i Ulla Houes Ateliergalleriet. Nu fik
jeg rigtig tid til at beskæftige mig med min
hobby.

I 2019 tog jeg på en længere rejse til Argentina.
Da jeg kom hjem, slog jeg mig sammen
med maler Maibritt Christensen i galleri
Mai på Gl. Landevej.
Det er her jeg arbejder og udstiller i dag

Hvem vil
prøve det
kolde gys?
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KOLORITHØJSKOLEN
I SAMARBEJDE MED
ÆLDRE SAGEN OG DOF HERNING AFTENSKOLE
2021-2022
KOLORITTEN
MARKEDSPLADSEN 2
7400 Herning
9628 5454
Se mere på hjemmesiden: www.kolorittenherning.dk

Velkommen til sæson 2021-2022
Mandage 13.30 – 15.30 i månederne:
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.
Højskoleudvalget består af:
Britta Dyhre Sørensen
Regina Wedman
Jette Pagh
Ingrid Mikkelsen
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2023 4696
4076 9890
2334 3412
2547 7908

6. foredrag mandag den 24. januar 2022
”En udvandrerkvinde fra Thy”
v/Randi Ottosen, Nykøbing Mors
Bolette – en udvandrer skæbne fra Thy…!
Vi følger Bolette fra Thy over Varde, København og Esbjerg til Canada
og Vancouver. Hendes længsel efter familie spejler sig i hendes breve.
Hun var udvandrerhjemmets faste støtte i Canada for mandens børn
og børnebørn.
En del af Bolettes udvandrerbreve er bevaret.

7. foredrag mandag den 7. februar 2022
”I skred mod moderne tider”
v/Jørgen Gleerup, Thorsager
Vers og viser fra 1950èrne, fra dengang lyset blev tændt, knallerten
blev opfundet, rockmusikken begyndte, og en båd med bananer lagde
til en ventende kaj. En fortælling fra efterkrigsårene i ord og toner.
Sange fra revyer og film.
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8. foredrag mandag den 21. februar 2022
”Vejen fra 112 til hospitalet”

v/Maren Tarpgaard, Tjørring
Maren Tarpgaard vil i dette foredrag give os et indblik i forløbet fra der
ringes 112 og til patienten er på hospitalet.
Vi skal høre hvordan præhospitalet er bygget op og hvem der arbejder
i de teams, der betjener ambulancer, lægebil og helikopter, og endelig
vil Maren Tarpgaard fortælle om sin hverdag.

9. foredrag mandag den 7. marts 2022
”Røde Orm – verdens herligste viking”
v/Karsten Hansen, Støvring
Frans G. Bengtson skrev historien om Røde Orm i 1941 som fiktion
byggende på den viden vi dengang havde om vikingetidens
mennesker. Det er en saftig og letløbende beretning om den første
kristne tid og brydningen mellem gammel og ny tro, om slagsmål og
kærlighed, om virketrang og udlængsel

SÅ ER DET NU:
Dans, motion og musik
Opstart: Prøvegange: 4.01 og 11.01, tirsdag kl. 9.45 – 10.45 i salen.
Kom frisk, vi kører på 1 time, med enkle klassiske dansetrin, uden partner, til
god musik, krydret med sang og små øvelser, der holder hjernen frisk.
Derefter kaffepause i cafeen.
Herefter opstartes forløbet a´ 12 gange, tirsdag 18.01 kl. 9.45-10.45.
Sidste gang tirsdag 26/04. Ingen undervisning i uge 7 + 15.
Ved behov for mere info:
Henvendelse til Jonna Johansen. Tlf. 96 28 54 54
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NYTÅRSKUR 2022

Centerrådet indbyder til Nytårskur Torsdag den 27. januar 2022 kl. 14.00

Nytårskuren er Centerrådets og husets ønske om, at takke alle medlemmer og frivillige for den store indsats I gør for at gøre Koloritten til et spændende sted at
komme.

Nytårskuren er også ’startskuddet’ til det nye år.

Et nyt år, som vi i fællesskab vil bruge til at øge kendskabet til hinanden og vores
dejlige hus.

Nytårskuren har følgende indhold:
•
•
•
•
•

Velkomst ved Allis Lunde, Leder Træning og Aktivitet Øst
Indlæg/foredrag ved Bitten Damgaard og Kurt Jørgensen
Året der gik og nyheder for 2022 ved Koordinator Lisbeth Wium-Andersen
Bobler og godt nytår
Afrunding med lidt sang og musik

Sæt kryds i kalenderen. Som Coronareglerne er i øjeblikket, vil der være krav til,
hvor mange vi må være i caféen. Tilmelding er derfor nødvendig – enten ved Informationen eller online. Tilmelding kan ske fra 7. januar 2022.
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Julehygge

På Koloritten blev der rigtigt hygget op til julen

I årets løb blev
der også tid til
udendørs hygge
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Indlæg til koloritavisen
”Minijulefrokost” på Koloritten
Som det jo er de fleste medlemmer bekendt, blev de
fælles julefrokoster her på Koloritten aflyst p.g.a coronasituationen.
Dette har bevirket, at flere hold har afholdt deres egen
julefrokost med mad fra caféen.
Jeg har talt med flere af holdene og spurgt, hvorfor de
afholdt deres egen julefrokost. Flere på holdene svarede, at det skyldtes de aflyste fælles julefrokoster,
og at man ikke ville undvære det særlige ved at være
til julefrokost, også som en del af det sociale samvær.
Dette fællesskab er jo også medvirkende til at mindske
ensomheden, der er så meget fokus på, både her på
Koloritten og i Ældresagen. Folketinget har ligeledes
afsat adskillige hundrede millioner til at modvirke ensomhed.
Jeg deltog for flere år siden i en kongres, hvor sloganet var:
Hvis man vil have noget, så må man selv gøre noget!

Så - op af lænestolen, slip fjernbetjeningen og kom i gang!
Med venlig hilsen
Martinus
Medlem af centerrådet

Frivillig på Koloritten
Efterhånden er jeg kommet mange år på Koloritten.
Jeg startede, da Koloritten endnu lå i Nørregade (Huset nr. 7/ Nørregades Skole).
Arbejdede som lærer på Nørregade skole indtil den lukkede. Fortsatte derefter på Brændgårdskolen og senere på Center for Kommunikation.
Da mit arbejdsliv sluttede, skulle der ske noget andet.
Det blev som frivillig på Koloritten. Jeg kom i Centerrådet og til Informationen. Senere i andre udvalg. Synes jeg havde tid og lyst til at komme ud og møde andre mennesker.
Når man sidder i Informationen, møder man mange mennesker.
I Centerrådet drøftes der meget forskelligt til gavn for os alle brugere af Koloritten.
Jeg nyder meget at komme i Caféen og hente min te etc., og samtidig få en snak med de
frivillige der.
Alle i caféen gør et fantastisk arbejde, så vi kan nyde forskelligt. Men for mig at se kan de
godt bruge flere hænder.
Hvis du er en, der har tid og lyst, så synes jeg du skal melde dig som frivillig.
Ulla Bang
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Julelotteri
På grund af Coronaen valgte Kolorittens Centerråd at aflyse det årlige julemarked.
I perioden 15. november til 10. december blev der afholdt et julelotteri for brugere af Koloritten og deres pårørende.
En stor tak skal lyde til alle, som har sponsoreret flotte gevinster.
Jyske Bank
Rikki Vanggaard
Tøjeksperten, Herning City
Garnshoppen
Botex
Nyt Syn
Cykelcenter, Herning
Blomsterhuset
Fruehøj slagter
Spar Nord
Sparekassen Thy
Park v/ Hair design
JBS
Lysmesteren
Haveoasen
Skovhus
M.Home.dk
Boswell
Bryggeriet
Hårmagi
Koral
Mariane Lins

Wichmann
Nova Hair
Karina Lehmann
Kop og Kande
Handelsbanken
Fodspecialist, Fonnechsbesgade
Seerup Optic
Steel Funktion
Sparekassen Kronjylland
Nørre Snede kafferisteri
Herning skov, have og park
Fodplejer Dorthe Jacobsen
Bog & Ide, Herningcentret
Tøjeksperten, Herningcentret
Praxis
Micha
Vorgod/Biscuit
Nørfeldt
Sydbank
Ringkøbing Landbobank
Jysk
Fredhøj cykler

Aroma
Aaskov
Østergades Apotek
Helm
Fnugfri
Dohm
Siam Massage
Spar Nord
Com Fyssocks
Løveapoteket
Mea- Cor
Bageriet Gl. Landevej
Team Teatret
Frank Holm
Clipper
Midtgård
Vestjysk Bank
Sydbank
Frisørsalon, Fruehøj
Garant
A.C.fodterapi

SEERUP FLEX – Danmarks bedste brilleabonnement
97121956 Bredgade 12
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Total
Entreprise
Nybyggeri
Tagarbejde
Vindues skift
Reparation

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

Lingeri ∙ Kåber ∙ Nattøj ∙ Strømper ∙ Badetøj ∙ Uld

Anbefales af
Forbrugerrådet
TÆNK
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STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS

KOLORITTENS
ÅBNINGSTID
Kolorittens tlf.: 9628 5454
Mandag - torsdag
Fredag

8.00 - 16.00
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

Bygge Bro 2022

torsdag den 20. januar 2022
Koloritten byder på
gratis kaffe og kage

Tag gerne din nabo eller ven med

BANKO 2022
Fredag 21. januar kl. 13.00
Fredag 4. februar kl. 13.00
Fredag 18. februar kl. 13.00
Fredag 4. marts kl. 13.00
Fredag 18. marts kl. 13.00
Fredag 1. april kl. 13.00
Fredag 29. april kl. 13.00

Valg til
Centerråd
På valg er Susanne, Lisbeth og
Ulla. Alle 3 modtager genvalg.
I lige år skal der vælges 4 personer for en 2-årig periode.
Desforuden skal der vælges 1
person for en 1-årig periode, da
Oluf Nøbbe er trådt ud af Centerrådet.
Hvordan opstiller jeg?
Fra den 7. februar ligger der opstillingslister ved informationen,
som udfyldes og afleveres til vores aktivitetskoordinator Lisbeth
Wium-Andersen senest mandag
d. 25. feb. kl. 12.00.
Uge 10: Synliggørelse af kandidater.

Uge 11: Valguge

Fredag den 18. marts kl.12.00:
Optælling af stemmer
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