KOLORITTEN: NYHEDBREV 18:

5. juli 2021

Sommeren er godt i gang og vi har haft et rigtigt dejligt sommervejr – dog lige nu krydret med en frisk regnbyge.
Lad os håbe, at sommeren fortsætter med at vise sig fra ”den milde side”.
Koloritten er også godt i gang – nu med de hold, som har ønsket at fortsætte hen over sommeren.
Corona er lige nu under rimelig kontrol – Lad os også håbe, at det fortsætter sådan.

Koloritten er lukket i uge 29 og 30.

NY SÆSON 2021-2022:


Årsprogrammet er udgivet. Kan læses på Kolorittens hjemmeside eller købes ved Informationen for 20 kr.
Du kan også læse om alle holdene på: www.aktiv.herning.dk . Klik herefter videre på ”Koloritten”.



Ang. Tilmelding til den nye sæson:
Fra torsdag 12. august kan der købes medlemskab ti Koloritten.
Det er en god ide af få købt medlemskabet i god tid og få det købt FØR torsdag 19. august, da der er
ændrede vilkår ang. online køb, se nedenfor.



Fra torsdag 19. august kl. 9.00 kan du tilmelde dig til Kolorittens aktiviteter.

VIGTIGT: ÆNDREDE VILKÅR VED ONLINE KØB PÅ NETTET:
Som noget nyt (gældende fra 10. januar 2021), er der ved al handel over nettet lavet ekstra
sikkerhedsforanstaltninger, som derfor også berører jer ved online betaling for medlemskab og brugerbetaling.
Mange af jer har måske allerede fået opsat nøgleapp eller oprettet sms kode på jeres mobiltelefon. Hvis ikke du har
gjort det endnu, så er der en vejledning på Kolorittens hjemmeside https://kolorittenherning.dk/vigtigviden/opslagstavle/ . Klik på dokumentet fra 10. februar 2021. Denne vejledning kan også afhentes på Koloritten.
Det er en derfor en rigtig god ide, at du får afprøvet online betaling FØR tilmeldingsdagen torsdag 19. august,
da der vil være stort pres på 19. august og derfor ikke så god tid til rådighed til at vejlede dig.
Hvis du får udfordringer med selv at få online betaling til at fungere, så kan du henvende dig ved Kolorittens
Information, som vil prøve at hjælpe dig videre (husk at tage nøglekortet med, som skal bruges ved ’’opsætningen’’)

NYT: BYGGER BRO INFO-MØDER:
Bygger Bro – udvalget har allerede planlagt de første Bygger Bro møder: 16. og 29. september.
KOM OG HØR OM KOLORITTEN, FÅ EN RUNDVISNING OG FÅ GRATIS KAFFE/BRØD:
Som medlem på Koloritten kan du deltage ved at invitere en eller flere ’’ikke-medlemmer’’ til et af møderne.
Som ’’ikke er medlem’’ – så er du meget VELKOMMEN til deltage på et af møderne.
Der skal tilmeldes til møderne og dette kan allerede ordnes online nu: https://kolorittenherning.dk/arrangementer/

I ØNSKES ALLE EN DEJLIG SOMMER

Med venlig hilsen
Leder i område Øst. Allis Lunde
Aktivitetskoordinator. Linda Nielsen

