Kære alle Kolorittens medlemmer.

17. april 2020

Koloritten er lukket indtil videre.
Vi afventer udmelding fra sundhedsmyndighederne om hvornår og hvordan, vi må lukke op.
Nyt på Koloritten.
Sygeplejeklinik:
I forbindelse med planlægningen af etablering af en sygeplejeklinik i vores område, er det nu blevet endelig
vedtaget, at klinikken placeres på Koloritten. Dette sker ved at inddrage et kontor og opdele andre kontorer i
stueetagen. Sygeplejeklinikken placeres i det lokale, som er sidst på gangen – lige før døren ud til trappeopgangen.
Vi ser frem til at blandt andet Kolorittens medlemmer, som har brug for sygepleje, kan få glæde af denne nye
mulighed. For at det kan etableres til mindst mulig gene for brugere, så sker ombygningen i uge 18.
Dør mellem Salen og Tårnværelset:
Desuden har vi længe haft overvejelse ang. etablering af en dør i den østlige del af Salen, for at adskille brugere i
Salen og Tårnværelset lidt fra hinanden. Herved kan Tårnværelset bedre udnyttes til aktiviteter, selv om der samtidig
foregår aktiviteter i Salen, som kræver mere ro og ’uforstyrethed’.
Kolorittens Centerråd har bevilget etableringen, som også vil ske snarest.
Stole i Cafeen:
Vi haft problemer med at stolene i Cafeen har slidt meget på gulvet. Da der ikke kunne forbedres på de nuværende
stole, så blev det tidligere besluttet at udskifte dem.
I har måske allerede oplevet, at nogle af stolene er udskiftet?
Til jeres orientering, så er de sidste stole nu bestilt og herefter vil der være nye stole på alle pladser i Cafeen.
Livet på Koloritten:
MEN ellers er der stille på Koloritten. Der er personale på stedet – Men samtidig er der andre, som primært
arbejder/kører ud hjemmefra.
Vi følger de udmeldinger, som vi får fra myndighederne og følger tæt op i forhold til opgaver med blandt andet at
sikre de borgere, som har særlig behov for en indsats fra os. Det betyder vi er i løbende kontakt med jer brugere,
som er visiteret til træning, motion og aktivitet for at opmuntre og iværksætte træning/motion i det omfang, det er
muligt på afstand. Hvis I oplever, eller har kendskab til nogen, som begynder at få svært ved hverdagens aktiviteter,
må I endelige bede dem kontakte os.
Hjemmeplejen, som er vores ’naboer’ – har i øvrigt i denne tid fået adgang til Kolorittens Køkken/Alrum til deres
morgenmøder og frokostpauser, så de kan holde den afstand imellem dem, som foreskrives.
Telefonopkald tilbydes af Centerrådet:
Den forlængede lukning kan være en udfordring for mange af jer og måske begynder tiden at blive meget lang.
Vi har tidligere tilbudt jer muligheden for at blive ringet op for at få en snak om løst og fast med én fra Centerrådet.
Dette tilbud gentages hermed:
Derfor – Har du lyst til at blive ringet op - en gang imellem. Så kontakt:
Lisbeth Kirkegaard: 2343 0868 eller Ulla Bang: 2942 9691.
Og så til noget helt andet…
Vi har tidligere sendt øvelsesprogram ud til jer. Vi håber, at det har inspireret jer til at holde jer fysisk aktive?
Men denne gang får I mulighed for lidt hjernegymnastik.
Jeg vedhæfter en fil, med nærbilleder på. Prøv om I kan genkende, hvad det er.
Svarene vil I kunne finde på Kolorittens hjemmeside under ’Corona’ nyt.
I hører nærmere – når vi har mere nyt herfra.
Pas godt på jer selv og hinanden derude.
Med venlig hilsen
Allis Lunde og Linda Nielsen

