Kære Kolorittens medlemmer.
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Hermed en SOMMERHILSEN fra Koloritten.
Jeg håber, at I har det godt derude – og nyder sommeren, som heldigvis for det meste viser sig fra sin gode
side.
Jeg starter lige med det spørgsmål, som oftest bliver stillet:
Hvornår åbner Koloritten igen?
Svaret er – at alle I, som deltager på hold med ’almindelig tilmelding’ – for jer vil der TIDLIGST bliver åbnet
til den nye sæson, som starter mandag 31. august – hvis ellers alt fortsat går godt.
MEN vi kan IKKE sige noget med sikkerhed.
Og vi kan IKKE vide – om der er vil komme ændringer på hold-størrelser, ændrede tidspunkter osv.
Vi håber og planlægger ud fra, at der kan købes medlemskab fra torsdag 13. august og
tilmelding til aktiviteter fra torsdag 20. august kl. 9.00 – MEN det skal tages med forbehold…
Årsprogrammet er på Kolorittens hjemmeside
Men der vil kunne komme ændringer lige til det sidste.
SÅ DET KLARESTE BUDSKAB I KAN FÅ LIGE NU – ER,
AT I HØRER NÆRMERE HERFRA EFTER FERIEN,
NÅR VI VED MERE - END VI VED LIGE NU.
MEN TRODS ALT – så skal I også vide … at den gradvise åbning dog alligevel er begyndt på Koloritten.
Men kun efter aftale og kun for brugere, som er visiteret til træning ved fysioterapeut eller som er visiteret
til motion/aktiviteter og hvor vi anvender alle de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger.
Og efter ferien er der lavet flere aftaler med visiterede brugere, at de også kan komme i gang.
For at de visiterede hold har kunnet komme i gang - har det betydet, at vi allerede har lavet aftaler med
aktuelle frivillige og efter ferien er der lavet aftaler med andre frivillige til de næste tiltag.
MEN som sagt alt - kun efter aftale med os.
Jeg har i onsdags haft møde på Koloritten med frivillige fra Informationen for første gang, siden vi lukkede
ned. Vi har lavet nogle aftaler om ’forsigtig genåbning’ efter ferien, som vi håber ’går’ – så Informationen
kan blive klar til - forhåbentlig snarlig opstart derefter.
I uge 29 og 30 er Koloritten helt lukket – også for de visiterede tilbud

I ønskes alle en rigtig god sommer
Håber at vi snart må få mere ’normale’ tider igen.
Pas godt på derude.
I hører nærmere efter ferien, når vi ved mere.

De bedste sommerhilsner fra Koloritten
Linda Nielsen

