03.09.2020

NYHEDBREV 2: KOLORITTEN - GENÅBNING – NY SÆSON
KOLORITTEN SKAL HA` NY ELEVATOR.
Der er siden starten af året arbejdet på at få bygget ny elevator til Koloritten. Sådan en opgave tager tid og
nu ser det ud til at lysne.
Fra mandag 14. september starter nedbrydning af nuværende elevator og elevatoren kan derfor ikke
anvendes fra mandag morgen 14. september til og med 16. oktober.
Det giver anledning til, at særligt de visiterede hold, kommer til at anvende andre lokaler og
træning/aktivitet vil blive tilrettelagt anderledes for Jer på disse hold, som ikke kan gå på trapper.
Hvis der er nogen af Jer på øvrige hold, som ikke kan anvende trapperne til Jeres aktivitet, bedes I kontakte
personalet og vi kigger på mulige løsninger.
For at kunne tilbyde brugere, som ikke kan gå på trapper andre træningsmuligheder vil vi f.eks. gerne
kunne tilbyde dem cykelture på en af vores el-dobbeltcykler. Derfor har vi brug for flere friske ”cykelchauffører”. Hvis du gerne vil høre mere om det, kan du henvende dig til personalet.

AFLYSNINGER:
Kolorit Højskolen er aflyst de 2 første gange og vil tidligst starte 26. oktober.
Banko på Koloritten er aflyst de 3 første gange og vil tidligst starte 23. oktober.
Modeopvisning er aflyst.
Vaccination på Koloritten er aflyst.
Vinsmagning er aflyst.
Julemarked er aflyst.
Julefrokosterne bliver ikke som sædvanlig – flere informationer om det senere

GENÅBNING:
Koloritten har ca. 130 forskellige hold og der er nu ca. 50 hold, som er startet og i skrivende stund er der
yderligere 25 hold, som er planlagt i forhold til opstart… Og flere følger i takt med, at vi kan sikre at det
sker ud fra de vilkår, vi har.
Ind til nu forløber det trygt og sikkert – Men alt er anderledes og derfor er der er mange udfordringer
undervejs….
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