Kære alle Kolorittens medlemmer.
Statsministeren har forlænget ’lukning’ af samfundet og derfor også af vores aktivitetscenter.
Denne udmelding er tidligere sendt ud til alle Kolorittens brugere, som har en mailadresse.
Men vi synes også I skal ha’ en situationsrapport fra Koloritten.
Vi savner jer og alle de gode stunder I skaber for og med hinanden.
Personalet arbejder på højtryk med at kontakte brugere, som har behov for dette i forhold til
hjemmetræning og tryghed. Samtidig kaldes der på os til at gå ind i nødberedskabet, som for
vores vedkommende er i hjemmeplejen og plejecentre.
Hvis vi skal være realistiske, kan vi forvente lukningen af centret forlænges yderligere. Derfor er
det besluttet at:





Åbent hus dagen tirsdag 21. april: Aflyses.
Turen til Møltrup torsdag 23. april: Aflyses.
Frivilligturen: Aflyses.
Nuværende Centerråd fungerer som hidtil, pga. de særlige omstændigheder. På det
næstkommende Centerrådsmøde, som foreløbig er udsat til torsdag 7. maj, konstitueres
det ’nye’ Centerråd.

Den forlængede lukning kan være en udfordring for mange af jer, som begynder at føle, at tiden
er meget lang.


Vi har derfor drøftet muligheder for at få opstartet telefongrupper (det kunne evt. være
med udgangspunkt i en af de grupper, du ellers deltagere i) eller små telefonkæder, hvor
f.eks. 1 person ringer ud til 3-4 andre, som ønsker opkald.
Man kan også bare ringe for at få en snak om løst og fast, med én fra Centerrådet
Det kan også foregå på andre måder afhængig af ønsker og behov

Da personalet har travlt med andre opgaver, lægges denne opgave hos følgende fra Centerrådet,
som vil være behjælpelige med at få telefonkæderne/grupperne i gang:
Lisbeth Kirkegaard: 2343 0868
Ulla Bang: 2942 9691
Kontaktes helst om formiddagen.
DERFOR: Hvis du gerne vil være deltage eller høre mere om det – så kan du henvende
dig til én af ovenstående.
Personalet vil desuden spørge de brugere, de allerede er i tlf. kontakt med, om de vil være med
på tlf. listerne.
Vigtigt er også at være fysisk aktiv:
Da vi er i en tid, hvor motion og andre fysiske udfordringer er meget begrænsede i forhold til al
den aktivitet, I plejer at være en del af, får I hermed et øvelsesprogram med øvelser i forskellige
sværhedsgrader, som er lige til at gå til og som du kan lave lige når det passer dig - Go’ træning
Kolorittens hjemmeside opdateres løbende.
Pas på jer selv og hinanden derude. Vi glæder os til at se jer igen – forhåbentligt snart.
De varmeste hilsner
Kolorittens Centerråd: Lisbeth, Ulla, Grete, Olaf, Martinus, Susanne, Niels Peder,
Allis og Linda.

