Kære Kolorittens medlemmer.
I har tidligere fået mail vedr. ”Retningslinjer" for genåbning af Aktivitetscentre og -huse, hvor det
fremgik, at vi målrettet opstarter for borgere med størst behov fysisk, psykisk og socialt.
På Koloritten:
For alle tilbud, som starter sker dette gradvis og efter aftale med terapeuter og
aktivitetspersonale, så vi sikrer alle retningslinjer overholdes og vi aftaler transport, hvor der er
brug det.
Det vil ikke være muligt at starte op uden en forudgående aftale med personalet pga. de
restriktioner, der skal overholdes.
Følgende tilbud åbner de kommende uger:
-

Træning ved terapeut

-

Kolorittens ”Satellit” på Nørregade 30

-

Fredagsspil og motion, som ændrer ’form’.

-

DGI – holdene.

Træning ved fysioterapeuterne åbner gradvist op efter individuelle aftaler. Der starter dog kun få
deltagere ad gangen og alle forholdsregler overholdes.
Kolorittens "Satellit" som foregår på Nørregade 30 er startet igen, men i en ændret form - hvor
tilbuddet nu deles op over 2 dage af hensyn til max deltagerantal.
Fredag formiddag startes motion/hyggegruppe for brugere, som er visiteret til dette.
DGI: Her er der igen åbnet op og Kolorittens deltagere på holdene har fået tilbud om at starte, dog
med færre på holdet - til gengæld kan de fortsætte i juli.
Herefter tager vi 'et skridt ad gangen'. med andre visiterede brugere, som vi tager kontakt til
efterhånden, som det bliver muligt og aftaler nærmere med.
Frivillige
Når vi er kommet i gang og har fået erfaringer med at håndtere den nye og særlige situation, så vil
næste skridt være at begynde at drage nogle af jer, som er frivillige ind i det, da vi vil få brug for
hjælpere på de visiterede træningshold og aktiviteter og ligeledes vil der efterhånden blive brug
for frivillige ved Kolorittens Information og i Cafeen.
Vi melder mere ud, når vi er klar til at tage dette skridt.
Ang. den nye sæson, er der mange ting, som er ukendte for os lige nu. Og vi er nødt til at forholde
os til de udmeldinger, der løbende kommer fra myndighederne.
Men vi er nu klar til at begynde at tænke på den nye sæson.
Derfor er det nye Årsprogram nu lagt ud på Kolorittens hjemmeside.
https://kolorittenherning.dk/aarsprogram/

I Årsprogrammet er der taget udgangspunkt i de forudsætninger, vi havde før Corona satte alt på
’den anden ende’. Derfor vil der efterfølgende kunne komme både små og større ændringer
undervejs. Vi foreslår derfor, at I læser Årsprogrammet online ind til videre og først senere evt.
printer ud eller køber den (når vi åbner igen), da der nok vil komme ændringer?
Det vil fremgå på hjemmesiden, hvilken udgave I kan se der… Lige nu er det 1. udgave 😊
Med venlig hilsen
Allis Lunde
Linda Nielsen.

