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Samarbejder med Handelsbanken 

 
www.lokalbolig.dk 

herning@lokalbolig.dk 
Rolighedsvej 30, st. th., 7400 Herning 

Telefon 40707400 

 

 

 

 

 

 

 
Seniorbowling i Lucky 
Hver Tirsdag kl 13.00 
Prøv gratis første 2 gange 
Tilmelding tlf. 24251302 

 
 

 

 

 

   

 

Hjerneskaderådgivning 
Handicapteknologiafdeling 

Høreafdeling 
Taleafdeling 
Synsafdeling 

Bramsvej 8 

7400 Herning 

Tlf. 9628 4900 

cfk@herning.dk 

www.cfk-

   

Sandvigvej 1, 7400 Herning 

96 27 75 00 
 

http://www.lokalbolig.dk/
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Næste avis udkommer 

Maj 2022 
 

Deadline: 

4. april 2022 
 

 

Kontaktpersoner 

vedrørende annoncer: 

Lisbeth Wium-Andersen 

Ulla Bang 

Henny Præst 

Træffes på tlf. 96 28 54 54 
 

 

Avis-redaktion: 

Ulla Bang 

Martinus Nielsen 

Vibeke Cleve 

Lisbeth Wium-Andersen 

Mona Maul (layout) 

 

Mail: monamaul.1@gmail.com 
 

Redaktionen forbeholder sig ret til at 

afvise, forkorte eller redigere i de 

indsendte artikler. 
 

 

 

Lederen 
Allis Lunde 

Teamleder i område Øst 
Lisbeth Wium-Andersen 

Aktivitetskoordinator 
 

Vi balancerer og håndterer 
 

Dagene bliver lysere, temperaturen stiger, 
vintergækkerne spirer og restriktionerne 
lempes. Det lover alt sammen godt for et 
fantastisk forår. 
 

Vi er kommet gennem corona perioden på 
helt fantastisk vis og derfor vil vi gerne 
sende de største roser og respekt til alle 
brugere, frivillige og personale på 
Koloritten. I har virkelig forstået at stå 
sammen, taget hånd om, udvist 
tålmodighed og fået det bedste ud af 
situationen. 
 

Men smitten er fortsat en udfordring og vi 
vil derfor gerne opfordre til, vi alle passer 
på os selv og hinanden ved at følge 
Sundhedsstyrelses råd og holde fast i de 
gode vaner, vi har fået gennem hele 
corona perioden på Koloritten. 
 

Centerrådet ser frem til at markerer foråret 
og en forhåbentlig mere ”normal” hverdag 
med en forårskur d. 7. april. Vi har fortsat 
fokus på samvær og hvordan vi alle kan 
hjælpe andre, til at få gavn og glæde af 
vore mange spændende tilbud. Bygge Bro 
arrangementer afvikles 1. marts og 20. 
april 2022, så ta` en folder eller to i i 
Informationen og del ud og inviter ind, der 
hvor du kommer. 
 

Fik du en ide? 
Har du forslag og/eller lyst til at tage 
initiativ til at skabe indhold og lysglimt i 
hverdagen, må du endelig give lyd og 
personalet og Centerrådet skal gøre, hvad 
de kan for at hjælpe det i gang. 
 

Personale Nyt. 
Grundet øgede opgavemængder kunne vi 
1. januar 2022 fastansætte fysioterapeut 
Jane Furbo efter hun har hjulpet os, imens 
Birgitte Jensen har været på barsel og 
igen er at finde i huset. 
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Den øgede opgavemængde muliggør 
også fastansættelse af ergoterapeut Heidi 
Risbjerg fra 1. februar 2022. Heidi er også 
et kendt ansigt i huset, da hun hjalp os 

med løsning af ekstra opgaver sommer og 
efterår 2021. Vi glæder os over at byde 
dem alle velkommen i og tilbage til huset. 
Pas på jer selv og hinanden.

 

Frikadeller på menuen 

Frikadeller med brun sovs og kartofler og 

æblekage til dessert var menuen i januar 

på madholdet. “Mad for mænd”. 

Jeg havde en samtale med dem om 

holdet og Koloritten. Holdet består af seks 

mænd. 

Jeg spurgte dem om, hvorfor det er 

madholdet, de deltager på. 

Den primære årsag er det sociale. Lidt 

interne drillerier, men på den godmodige 

måde. 

En af dem fortalte, at han deltager for at 

lære at lave mad, og de øvrige kan godt 

lide at lave mad. 

Deltagerne skiftes til at bestemme, hvad 

menuen den pågældende dag skal være 

og køber ind hertil. 

Herefter bliver de forskellige ”jobs” fordelt. 

Kartoffelskrælning er ikke populær, så her 

trækkes der lod. 

Flere på holdet deltager også i billard eller 

bobspil. 

Holdet virker på mig som en meget 

sammentømret gruppe, der virkelig hygger 

sig. 

Det var en god oplevelse at tale med dem 

Martinus Nielsen/Avisudvalget 

 

Gåtur i Løvbakkerne 

I forbindelse med ”Tour 
de Kolorit”. (Centerrådet 
og Lisbeth Viums besøg 
på Kolorittens hold), var 
vi tirsdag den 22/1 i 
strålende solskin ude i 
Løvbakkerne. 
21 personer var denne 
dag mødt frem til en 
rask gåtur i 
Løvbakkerne. Der var 
mulighed for to 
distancer og tempi. 
Vi slog følge med dem, 
der gik den korte rute. 
Undervejs var der rig 
mulighed for at få talt, 

med den eller de personer, man tilfældigvis kom til at gå ved siden af. 
Som ekstra gevinst fik vi også set dådyrene inde mellem træerne. 
En dejlig tur. 

Carsten Kuhlmann
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AT SKABE NOGET SAMMEN 

Lisbeth Wium-Andersen. 

 

HVIS MAN ER bysbarn fra Herning, vil 

man vide, at Koloritten - helt centralt 

placeret i Herning, før i tiden rummede en 

stor kontorbygning med mange ansatte og 

emmede af ”liv”, hvor medarbejderne 

dengang sammen skabte en stor 

virksomhed. 

Når tivoli, cirkus m.m. kom til byen, 

dannede Markedspladsen rammen om 

fællesskaber, sjov og latter, relationer på 

kryds og tværs, og som indimellem også 

gav de mennesker der mødtes et grundlag 

for at skabe noget sammen. 

I dag skaber Markedspladsen rammen 

omkring fællesskaber, sociale relationer, 

smil og latter og alle de mange mennesker 

der tilsammen mødes gennem ”Koloritten” 

i et af Herning kommunes aktivitetscentre, 

mulighederne for at skabe noget sammen. 

KOLORITTEN emmer af liv, og for alle jer 

der har jeres daglige gang på Koloritten, 

tænker jeg, der mærkes sammenhold, 

fællesskab, godt humør, varme og en 

omsorg for hinanden. Alle bidrager på én 

eller anden måde til fælleskabet, til 

sammenholdet, til grin og til at skabe 

relationer. 

Alle aktivitetscentre og huse i Herning 

Kommune tager afsæt i ordene fællesskab 

og trivsel og er stedet hvor medlemmer, 

frivillige og personale samarbejder om at 

sikre den gode stemning og skabe 

hyggelige stunder og gode oplevelser for 

og med hinanden. 

AT SKABE NOGET SAMMEN er 

“nøgleordet” og mottoet er helt centralt, 

eller måske nærmere ”hjertet” i centrene. 

Måske er det forkert at tale om et enkelt 

hjerte. Her er mange ”hjerter”. De mange 

forskellige, alsidige og livgivende 

aktiviteter, arrangementer, banko, 

højskole, foredrag, betjening af forskellige 

funktioner: Café, Information, 

avisredaktion…. Og ja… jeg kunne blive 

ved, drives alt sammen af medlemmer, alt 

sammen af entusiaster der alle har et 

ønske om ”at gøre noget sammen med 

andre”. 

SOCIALE RELATIONER, fællesskab, at 

gøre noget for nogen og at tage ejerskab i 

et ”hus” hvor medlemmer og personale 

går sammen om at skabe noget. Dét 

skaber værdi, og det skaber mening. 

KOLORITTEN emmer af liv, af fællesskab 

og en vilje til at skabe et sted/hus/center, 

hvor alle skal føle sig velkomne og føle sig 

som en del af noget.  

Huset tæller i dag godt 750 medlemmer, 

og 139 af disse medlemmer bidrager 

dagligt med en frivillig indsats, - nogen i 

samarbejde med personale, andre fordi de 

brænder for en interesse, de ønsker at 

dele med hinanden. 

Som frivillig på Koloritten kan du bidrage 

med mange forskellige indsatser, vigtigst 

er, du trives med opgaven og du trives i 

fællesskabet. 

LIGE NU kunne vi godt bruge et par 

hænder mere, der ønsker at bidrage med 

en indsats. Vi mangler frivillige der i 

samarbejde med vores terapeuter vil 

hjælpe i træningssalen, vi mangler 

afløsere i Informationen og vi mangler 

også nogle stykker der kunne indgå i 

vores café med en større eller mindre 

opgave. 

KIG FORBI mit kontor, hvis du kan have 

lyst til at være en del af alle de mange 

frivillige her på Koloritten, eller henvend 

dig i Informationen, så ringer vi dig op. 
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CENTERRÅDET 
ORIENTERER 

Resume af Centerrådsmødet 
 

Resume af 

Kolorittens Centerrådsmøde 6.01.22 
 
Emner til behandling:  
Afholdelse af Nytårskur udsættes, 
nærmere dato følger 
Brugerbetaling for 2022/2023 gennemgået 
og revideret.  
 

Nyt fra formanden: (Lisbeth) 
Bodil Markmüller har undersøgt og 
tilbagemeldt udfordringerne med parkering 
på Markedspladsen.  Markedspladsen er 
offentligt, så der kan ikke være specielle 
pladser til Koloritten brugere. Fra uge 11 
flytter sygehuset til Gødstrup, hvilket nok 
vil give flere p.pladser. 
 

Nyt fra koordinator:(Lisbeth Wium) 
Gennemgang af ”ønsker” fra Tour de 
Kolorit. Melder tilbage til de forskellige 
hold. (I referatmappen kan man se de 
forskellige ”ønsker”) 
D.d. 747 medlemmer. 
Herning kommune har fået ny 
hjemmeside.  
 

Nyt fra teamleder: (Allis) 
Orienterede om nedlæggelse af 
busstoppestedet på Markedspladsen fra  
1.2.22 
Ansat ny ergoterapeut pr.1.2.22 - Heidi 
Risbjerg 
Fastansat fysioterapeut Jane Furbo - har 
været ansat i et vikariat. 
 

Økonomi: 
Ingen ansøgninger 
 

Nyt fra udvalg: 
Sponsorudvalg - Susanne: Har via 
sponsorat fået 25.000kr. til indkøb af 
højskolesangbøger. 
Arrangementsudvalg - Susanne: Mangler 
1 frivillig i udvalget.  
Cafeudvalget - Lisbeth: Har afholdt møde 
19.1.22. Sanne Funch har meddelt, at hun 
går på efterløn fra 10. aug.  

Julefrokostudvalget - Lisbeth/Ulla: De små 
julefrokoster fungerede godt. Senere 
drøftelse af afholdelse af julefrokoster.  
Julemarkedsudvalg -Ulla: Julelotteriet gik 
godt. Gav et pænt overskud til Koloritten. 
Udstillingsudvalg - Martinus: Ny udstilling 
fra 10.1.22 
Åbent hus udvalg - Susanne: Åbent hus 
dagen flyttes til 27.9.22 
 

Næste møde torsdag 3.2.22  
ref: Ulla Bang 
 

Resume af 

Kolorittens Centerrådsmøde 3.2 2022 

Emner til behandling 
Årets hjul 
Pkt.: Nye tiltag i kommende sæson - ingen 
bemærkninger  
Pkt.: ”Evaluering af Nytårskur”- se ny dato 
nedenfor 
 

Nyt fra formanden (Lisbeth): 

Koloritten har 30 års jubilæum i 2022: På 

Centerrådsmødet i maj drøftes det, 

hvordan jubilæet skal markeres. 

Centerrådsvalg:  Kandidatlister ligger ved 

Informationen fra uge 6. 
 

Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium): 

D.d. 749 medlemmer.  

Har givet tilbagemelding til de forskellige 

hold vedr. deres ønsker/spørgsmål fra 

Tour de Kolorit. 

Møde afholdt med frivillige. 
 

Nyt fra teamleder (Allis): 

Tirsdag 29.3 får Koloritten besøg af Joan 

Hansen (ny udvalgsformand). 

Tidligere fokusområder: 

- Indført mobil pay. Husk at skrive hvad 

man betaler for. 

- Mange kontantbetalere i august, da flere 

ikke havde nemid/ab. 

- Ved genåbning af Koloritten var der en 

stor indsats af personale og brugere for at 

få alle tilbage og i gang. 

- Bygge bro arrangementer for nye og 

personer der ikke kommer på Koloritten. 

Har fungeret godt. 
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- Ekstrakørsels tider. Har skabt 2 

spisegrupper. Mandag og torsdag. 

- Oprettet hold i ”sang og motion” samt 

”hjernesjov”.  

En del ekstraopgaver for personalet pga 

sygehusflytningerne. Patienterne bliver 

udskrevet tidligere til eget hjem. 

Flytningerne er begyndt fra Holstebro 

Regionshospital. Flytningerne fra Herning 

Regionshospital begynder i uge 11. 
 

Økonomi - gennemgået. 

- Ansøgninger  

fra Træværkstedet var der en ansøgning 

på en motor samt 4 motorværn. 

Ansøgning bevilget. 
 

Nyt fra udvalg 

Annonceudvalg – Ulla: Udvalget søger 

en frivillig. Kontakt Lisbeth Wium. 

Arrangementsudvalg – Susanne: Har 
afholdt møde. Drøftet forskellige ideer. Er i 
gang med at undersøge muligheder. 
Afholder møde igen 23.2 
Cafeudvalg – Lisbeth: Laver prisliste over 
drikkevarer. Prislisten hænges op i 
cafeen, på opslagstavlen. 
Bygge bro udvalg - 
Lisbeth/Susanne/Carsten: Har afholdt et 
godt arrangement, stor spørgelyst. Næste 
arrangementer 1. Marts og 20. April. 
Hjemmeside/ Infoskærm – Carsten: 
Fungerer godt. Lisbeth Wium udfører 
meget af arbejdet. 
Informationsudvalg - Ulla : Fremover 
udleverer Informationen feriesedler til alle 
hold, der ikke er personale på. 

Julefrokostudvalg - Lisbeth/Ulla: Aftalt at 
der holdes et møde i september. 
Julemarkedsudvalg – Ulla: Aftalt at Ulla 
indkalder til møde primo juni. 
Åbent hus udvalg – Susanne: Er igang 
med planlægningen. Afholder møde igen 
27.4 
Nytårskurudvalg – Susanne: Der afholdes 
Nytårskur 7.4 kl. 14. Tilmelding bliver 
online samt ved Informationen. Se 
nærmere om Nytårskuren andet sted i 
Koloritavisen. 
Frivilligturudvalg - Ulla/Lisbeth/Martinus. 
Er i gang med at planlægge en frivilligtur 
primo juni.  
 

Nyt fra aktiviteter 
Aktiviteter – kreativt: Personalet har været 
på en ”mini markvandring” i huset. 
Personalet foreslår at de forskellige hold 
ved sæsonafslutning får ryddet op i skabe, 
skuffer etc. 
EDB: Lisbeth Wium har afholdt møde med 
Edb-holdet 3.2.22. Ændringer kan ses i   
årsprogrammet. 
Træningsstart og Fri træning: Hiit 
forventes at blive sat i gang primo marts. 
Nærmere orientering. 
Vandgymnastik: Svømmehallen skal have 
en større renovering. Man ved ikke endnu 
hvornår det vil finde sted. Nærmere 
orientering. 
 

Næste møde afholdes torsdag, den 3. 

marts 2022 kl. 13.00 - ca. 15.30 

Referent: Ulla Bang

 

Frivillig søges til sæsonen 2022/2023 

EDB for begyndere søger en igangsætter. I nuværende sæson har holdet kørt fredag 

formiddag, men torsdag kan også være en mulighed. 

Kontakt koordinator Lisbeth Wium-Andersen 
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9712 0610, www.ødegaard.dk 
 

 

 

Blik, vand, 

varme, sanitet 

 

 

Teglvænget 153 

Herning – 97128529 

 
Østergades Apotek 

Østergade 5 
Tlf.: 96 26 65 00 

NYT: Receptekspedition i Apoteket 
Herning-Centret og Apoteket Porshøj 

STØT VORES 
ANNONCØRER 

DE STØTTER OS 

 

Er foråret 
på vej? 

 

 
 

 

 

Total 
Entreprise 
 

Nybyggeri 
Tagarbejde 

Vindues 
skift 

Reparation 

Anbefales af 
Forbrugerrådet 

TÆNK 

about:blank
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Kolorithøjskolen (sidste foredrag denne sæson) 

KOLORITHØJSKOLEN afvikles i samarbejde med ÆLDRESAGEN OG HERNING 
AFTENSKOLE. 

Foredragene foregår i Salen på Koloritten. Kaffepause er i Kolorittens Cafe. 

Prisen for foredrag inkl. kaffe med kage: 

Pensionister 65 kr. 

Andre 75 kr. 

Medlemskab af Koloritten er ikke nødvendigt. 

Næste foredrag: Mandag den 7. marts 2022. ”Røde Orm – verdens herligste viking” 
v/Karsten Hansen, Støvring 
Frans G. Bengtson skrev historien om Røde Orm i 1941 som fiktion byggende på den 
viden, vi dengang havde om vikingetidens mennesker. Det er en saftig og letløbende 
beretning om den første kristne tid og brydningen mellem gammel og ny tro, om slagsmål 
og kærlighed, om virketrang og udlængsel. 
 
 

 

Ny i udvalget 
 

Jeg hedder Mona Maul og er for nylig 
blevet frivillig på Koloritten i Avisudvalget. 
Et par uger før jul 2021 sad jeg i 
Kolorittens cafe sammen med 
holdkammeraterne fra “Senior yoga” og 
nød en kop kaffe. Snakken gik lystigt, og 
vi hyggede. 
På den lille tallerken foran mig havde jeg 
en af cafeens lækre kager, som jeg lige 
skulle til at stikke skeen i, da der blev lagt 
en hånd på min skulder. 
En person havde listet sig ind på mig 
bagfra, og da jeg ikke hører så godt og 
var optaget af snakken, blev jeg faktisk 
lidt forskrækket. 
Med myndig- og overbevisende stemme 
sagde hun: 
- Jeg har fortalt Avisudvalget, at du er den 
rette person til at redigere Koloritavisen, 

når Niels Peder Aagaard stopper. Jeg 
ved, du har kendskab til redigering og har 
arbejdet med det i mange år. Vi i udvalget 
har derfor besluttet, at du skal sidde i 
denne stol fra årsskiftet, sagde 
budbringeren. 
Det kunne jeg naturligvis ikke tage stilling 
til her og nu, men lovede at overveje det. 
Senere er jeg gået med til at give det et 
forsøg. Under kyndig vejledning af Niels 
Peder Aagaard og med et fint samarbejde 
med de øvrige i udvalget. 
Så fra at være deltager på holdene 
“Senior Yoga” og “Fri træning” er jeg nu 
pludselig også blevet frivillig. Og selv om 
redigerings-opgaven giver panderynker 
ind imellem, så er det en spændende 
opgave.

Frivilligtur 
 

Udvalget er i gang med at planlægge en tur ud af huset primo juni 2022. 
Nærmere information følger. 
Frivilligturudvalget 
Martinus-Lisbeth-Ulla
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BYGGER BRO er Kolorittens måde at 

række ud til de personer, der måske 

måtte sidde derude og mangle et tilbud 

som vores. 

Vi ønsker ”at bygge bro” til de, som 

endnu ikke er medlem, og at informere 

om alle de mange og fantastiske tilbud, vi 

har, takket være alle jer. 

Koloritten er stedet hvor aktivitet, 

fællesskab og trivsel er i fokus, og i vores 

dejlige Café, tilbyder Sanne og alle de 

mange frivillige i Caféen på både 

formiddags-, frokost- og 

eftermiddagsbuffet. 

FØRSTE SKRIDT er mange gange det sværeste. 
Kender du én eller flere, der kan have behov 
for et lille skub, håndsrækning, en i din 
boligforening, Oldboys klub, motionsgruppe 
eller andre der er i målgruppen og 
interesseret…. Måske især hvis du også 
deltager i mødet, så ta’ invitationer med dig og 
invitér gerne dem, du måtte tænke kunne have 
behov for at blive en del af os. 
 

I 2021 har ”Bygger Bro” som alt andet været 
udfordret af Corona. Men… vi har kunnet 
afholde flere af de planlagte arrangementer, og 
i gennemsnit har der været 9-12 tilmeldte, 
hvoraf flere efterfølgende har ønsket at blive 
medlem. 
 

KOMMENDE BYGGER BRO 

ARRANGEMENT løber af stablen 20. 

april 2022 kl.  13.00-15.00. 

KOM OG VÆR MED 

ÅBENT HUS UDSKYDES 

TRADITIONEN TRO afvikles Kolorittens 

Åbent Hus i april. Coronasituationen og 

de høje smittetal, har dog fået udvalget til 

at udskyde vores Åbent Hus, og derfor 

afvikles ÅBENT HUS: Tirsdag den 27. 

september 2022 kl. 10.00-13.00. 

 

Halv pris. Prøv noget nyt 
 

Er du ikke medlem på Koloritten eller 
kender du nogen, som ikke er det og som 
gerne vil i gang med en aktivitet eller 
træning så BENYT CHANCEN nu. 
 

Hvis du allerede er medlem – så bemærk 
at de hold, hvor der er brugerbetaling – 
nu også er til halv pris: 
 

Fra 15. feb. er medlemskab og 
brugerbetaling til Koloritten sat ned til ½ 
pris. Dette er gældende for alle 
aktivitetscentre og huse i Herning 
Kommune. 
 

Medlemskabet gælder indtil 31. aug. 
 

Der er ledige pladser på mange 
forskellige hold, hvilket du kan se ved at 
gå på Kolorittens hjemmeside: 
www.kolorittenherning.dk. 
 

På hjemmesidens forside kan du klikke 
på ”Medlemskab” og du kommer herefter 
ind på holdene og kan se, hvor mange 
ledige pladser der er. 
 

Eller…. Tilmeld dig et af Koloritten 
BYGGER BRO arrangementer, for her 
kan du ”snuse” lidt til, hvad vi går og 
laver. 

 
 
 

http://www.kolorittenherning.dk/
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Centerrådet indbyder til Nytårskur 

Torsdag den 7. april 2022 kl. 14.00 

 

 

Nytårskuren er Centerrådets og husets ønske om, at takke alle medlemmer 

og frivillige for den store indsats I gør for at gøre Koloritten til et spændende 

sted at komme. 

 

 

Nytårskuren er også ’startskuddet’ til det nye år. 

Et nyt år, som vi i fællesskab vil bruge til at øge kendskabet til hinanden og 

vores dejlige hus. 

 

 

Nytårskuren har følgende indhold: 

● Velkomst ved Allis Lunde, Leder Træning og Aktivitet Øst 

● Indlæg/foredrag ved Bitten Damgaard og Kurt Jørgensen 

● Året der gik og nyheder for 2022 ved Koordinator Lisbeth Wium-

Andersen 

● Bobler og godt nytår 

● Afrunding med lidt sang og musik 

 

Sæt kryds i kalenderen. Tilmelding online eller ved Informationen senest 

fredag den 18. marts 2022

 

Så er der ny dato for 

NYTÅRSKUREN 2022 
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                           IGANGSÆTTER SØGES 

 

TIL VORES NYE SÆSON mangler 
vi en m/k med brugererfaring i at 
kunne: 
 
Tage billeder af en annonce på 
DBA 
 
Købe billetter på ticketmaster 
 
Betale regninger mv. på PBS 
 
Logge på sundhed.dk og ”Min 
Læge” 
 
Gemme sin mail og eboks og andre 
praktiske funktioner på sin Ipad, 
Iphone eller PC. 
 
Kunne du have lyst at formidle det 
til andre? -så henvend dig hos 
vores aktivitetskoordinator Lisbeth 
Wium. 
Hvordan undervisningen bygges 
op, tager vi en snak om. 
 

 

Nedlæggelse af busstoppestedet på 
Markedspladsen 
Pr. 1. februar er busstoppestedet på 
Markedspladsen blevet nedlagt. 
Begrundelsen var, at for få personer 
benyttede stoppestedet samt, at bilernes 
parkering på området gav en del 
udfordringer for chaufførerne. 

Skal man med 
bybussen til og fra 
Koloritten, er der 
af- og påstigning i 
Vestergade

 

Vi står foran 2 somre og kun en vinter 
NP 

  

CAFÉ’EN OG FLERE AF VORES 

TRÆNINGSHOLD 

mangler en hjælpende hånd. 

Kunne du have lyst til at give en hånd 

med i træningssalen hvor opgaven er 

at assistere en af vores 

fysioterapeuter, eller har du mod på at 

give et nap med i café’en, enten som 

opvasker, den der anretter, bager 

nogle boller, står ved kassen eller 

andet-så henvend dig i 

træningssalen, i Café’en eller til 

Lisbeth Wium. 
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Bevæg dig glad 

Fysioterapeut Christina Særkjær ved 
et løbebånd i Kolorittens 
træningslokale. 
 
Vi hører konstant, at vi skal dyrke motion. 
Også når vi kommer til pensionsalderen, 
hvor kroppens muskelmasse begynder at 
svinde ind, hvis vi ikke gør en aktiv 
indsats for at forhindre det. 
At dyrke motion på den ene eller anden 
måde er af afgørende betydning for, hvor 
godt vi har det både fysisk og psykisk. Så 
man kan faktisk bevæge sig glad. 
Derfor har vi spurgt en af Kolorittens 
fysioterapeuter, Christina Særkjær om, 
hvorfor det er så vigtigt at motionere – 
især når man er blevet ældre. 
 
- Man skal planlægge sit liv og ikke blot 
lade stå til, når man bliver ældre. Noget af 
det værste man kan gøre, er at sætte sig i 
lænestolen og ikke foretage sig noget 
som helst fysisk. Så går det lynhurtigt ned 
ad bakke, forklarer Christina Særkjær og 
understreger, at man skal holde sin krop  
ved lige med motion. 
Motion kan være mange ting. Det 
behøver bestemt ikke at være træning i 
maskiner, men kan være hverdagsting 

som for eksempel at tage trappen i stedet 
for elevator, vaske gulv og meget andet. 
Hun har en del erfaring som fysioterapeut 
og nævner et eksempel på, hvordan det 
kan påvirke dagligdagen, hvis man ikke 
foretager sig noget godt for sin krop. 
- Hvis man på et tidspunkt synes, det for 
eksempel er blevet svært at rejse sig fra 
toilettet, er det på høje tid at komme i 
gang med at træne, forklarer hun. 
Nogle vil i en sådan situation rette 
henvendelse til hjælpemiddel-terapeuten 
eller visitationen om hjælp og får måske 
en toiletforhøjer eller lignende, så de har 
lettere ved at rejse sig fra toilettet. 
- Det er også okay som en midlertidig 
løsning, for langt de fleste vil jo gerne 
klare sig selv. Men det er ikke sikkert, der 
er et hjælpemiddel i de hjem, man er 
gæst i, og så har man problemet. Derfor 
skal man i stedet i gang med at træne, så 
man helt undgår at få hjælpemidler ind i 
hjemmet. Og her kan vi hjælpe, oplyser 
Christina Særkjær. 

Erik Aronsson styrker benmusklerne 
på en stepper. 
 
Terapeuterne vil vurdere hver borger 
individuelt og finde ud af, hvilket tilbud, 
der er det rette til den enkelte. 
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- Det kan være træning ved terapeut, 
men det kan også være træningsstart 
under vejledning af terapeut, hvorefter 
man træner selvstændige efterfølgende, 
oplyser Christina Særkjær. 
- Derefter er det meget vigtigt, at man 
fortsætter med at træne. Ellers ryger man 
lynhurtigt tilbage til udgangspunktet, 
påpeger fysioterapeuten. 
Hun understreger, at det er vigtigt, at vi 

alle holder lidt øje med hinanden, så de, 
der har behov for det, kan få hjælp. 
- Det kan jo godt være, at vi kender en 
nabo eller et familiemedlem, som vi 
mener kan få en langt bedre livskvalitet, 
hvis vedkommende får hjælp til at komme 
i gang. Så kan man henvende sig til os 
her på Koloritten, og vi vil tage kontakt 
med vedkommende. 
Og vi ser jo gang på gang, at de 

personer, som begynder at træne hos os, 

nærmest blomstrer fuldstændig op som 

menneske, fordi de får nogle af de tabte 

evner tilbage og igen kan klare 

dagligdags opgaver i hjemmet. De bliver 

glade igen, og det skyldes ikke mindst det 

sociale samvær med andre her på  

 

Birthe Nielsen i benpres 

Koloritten, så fysisk aktivitet styrker både 
kroppen og humøret, for det skal være 
sjovt at bevæge sig, understreger 
Christina Særkjær. 
 

 
Anna Lise Lauritsen i gang i 
romaskinen 
 

Mona Maul

Inga Jespersen på løbebånd 
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KOLORITTENS 
ÅBNINGSTID 
 

Kolorittens tlf.: 9628 5454 
 

Mandag - torsdag  8.00 - 16.00 

Fredag 8.00 - 12.00 
 

Telefontid: 

Mandag - torsdag  8.00 - 16.00 

Fredag: 8.00 - 12.00 
 

Informationen: 

Mandag - torsdag  8.30 - 16.00 

Fredag 8.30 - 12.00 

(Fredag Banko 8.30 - 13.00) 
 

Cafe 

Tlf.: 5149 1078 

Åbningstider: 

Mandag – torsdag 9.00 – 15.00 

Fredag 9.00 – 12.00 

(Fredag Banko 9.00 – 12.30) 

(Frokostret 11.30 – 12.30) 
 

Trænende terapeuter træffes 

bedst: 

Tlf.: 9628 5454 

Mandag – torsdag 8.00-14.00 

Fredag 8.00-12.00 

 

 

 

 

 

 
 

 

BANKO 2022 
 
Fredag 4. marts kl. 13.00 
Fredag 18. marts kl. 13.00 
Fredag 1. april kl. 13.00 
Fredag 29. april kl. 13.00 
 
 

 
 
 

Valg til 
Centerråd 
 

 

Uge 11: Valguge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag den 18. marts 
kl.12.00: 
Optælling af stemmer 

 


