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96 27 75 00
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Næste avis udkommer
September 2022

Lederen
Allis Lunde
Teamleder i område Øst
Lisbeth Wium-Andersen

Deadline:
10. august 2022

Aktivitetskoordinator
Foråret blev skudt i gang med en rigtig
hyggelig og lettere forsinket Nytårskur,
hvor vi kunne skue tilbage på endnu et år,
hvor coronaen spillede ind, havde en
hyggelig stund i nuet med inspirerende
nytårstaler og kiggede fremad, mod det
som venter. Stor tak til enterrådet for et
godt arrangement, som I kan læse mere
om her i bladet.

Kontaktpersoner
vedrørende annoncer:
Lisbeth Wium-Andersen
Ulla Bang
Henny Præst
Træffes på tlf. 96 28 54 54

Det ser vi frem imod:

Avis-redaktion:
Ulla Bang
Martinus Nielsen
Vibeke Cleve
Mona Maul
Lisbeth Wium-Andersen
Layout: Niels Peder Aagaard
npaagaard@energimail.dk

Sommer på Koloritten.
Koloritten har lukket i uge 29 og 30. Dog
vil flere hold gå på ferie inden, hvilket
aftales indbyrdes og noteres på de
omdelte feriesedler. Men husk, sæsonen
løber helt til 31. august.

Redaktionen forbeholder sig ret til at
afvise, forkorte eller redigere i de
indsendte artikler.

Aktiviteter og træningshold ved personale
og frivillige vil forsætte det meste af
sommeren. Deltagere og frivillige på de
hold, som holder ferie udover uge 29 og
30, vil få direkte besked.
Her i Koloritavisen, på infoskærmen og
Kolorittens hjemmeside, kan I læse om
vores særlige sommerarrangementer, som
alle er velkommen til at deltage i.
Sæson 22/23 er allerede i støbeskeen.
Det nye aktivitetsprogram er så småt på
tegnebrættet, men der er stadig plads til
og mulighed for at komme med nye ideer
til nye aktiviteter, motions- og
samværstilbud.
Programmet kan købes i information fra
sidst i maj/primo juni.
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Personale Nyt.
Fysioterapeut Jane Furbo er gået på
barsel, og vi venter spændt på nyt fra den
front. Fysioterapeut Mette Olesen startede
1. april som vikar for Jane og vi ser frem til
samarbejdet med hende.
Sanne Funch går på efterløn d.10. august
efter 30 år i spidsen for Kolorittens Cafe
og senere også cafeerne på Holtbjerg og
Toftebo. Sanne har sidste arbejdsdag d.
20. maj, som markeres med en lille
komsammen for cafefrivillige, kollegaer og
repræsentanter for centerrådet. Vi
kommer til at savne Sanne og er hende
dybt taknemmelig for alle de gode
indsatser hun har lavet og skabt for og
med os alle på Koloritten.

frivillige. Fejringen vil ske i hele uge 39,
hvor der også vil være Åbent hus d.
27.9.22. Ideer til fejringen modtages
gerne, kontakt centerrådsmedlemmerne
eller personalet og vi tager det med i
planlægningen.
Stor tak for de mange dejlige stunder I
alle har været med til at skabe den
forgangne sæson og

Der er opslået stilling til at overtage
cafekoordinator stafetten, som bliver en
stilling hvor koordinatoren udelukkende vil
være på Koloritten. Vi håber på
ansættelse fra 1. juli.

Rigtig god sommer.

Så er foråret på vej

Karin Fløe nærmer sig også muligheden
for at gå på efterløn og har sidste
arbejdsdag 17. juni, som markeres med
en lille komsammen for nuværende og
tidligere kollegaer på Koloritten. Karin har
også været en uvurderlig kollega for os på
Koloritten i mange år og før det på
Holtbjerg Aktivitetscenter – inden den
ændrede status til Aktivitetshus. Også
Karin har sat rigtig mange aftryk i og taget
hånd om vores hus og vil blive savnet
rigtig meget. Der vil i løbet af sommeren
findes en afløser til Karins opgaver, som
tidligst vil falde på plads 1. september.
Koloritten bliver 30 år.
Koloritten runder et skarpt hjørne og kan
fejre 30 år med utallige aktivitets- og
motionstilbud og et væld af samvær og
hyggelige stunder, som har gavnet og
glædet rigtig mange brugere af og

Jeg har kun været i Bogense
Niels Peder Aagaard
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NYT CENTERRÅD:
Efter et veloverstået valg, med en FLOT stemmeprocent, kunne Centerrådet konstituere sig
torsdag d. 31. marts 2022.
Centerrådet har konstitueret sig som følger:
Centerrådsformand
Næstformand
Referent
Kasserer
Medlem
Medlem
Medlem
Teamleder
Aktivitetskoordinator

Lisbeth Kirkegaard
Carsten Kuhlmann
Ulla Bang
Martinus Nielsen
Susanne Just
Gynvor Kristensen
Rosa Vestergaard
Allis Lunde
Lisbeth Wium-Andersen

lisbeth_kirkegaard@hotmail.com
kuhlmann@mail.dk
ugbang@post10.tele.dk
Mknmkn49@hotmail.com
Fam_just@just.mail.dk
damgaard@privatmail.dk
Rosakv31@gmail.com
takal@herning.dk
taklw@herning.dk

VELKOMMEN TIL og vi ser frem til en ny sæson.
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2343 0868
2128 8710
2942 9691
2869 8104
4022 0166
2945 2096
6075 2379
2134 1697
9628 5454

Frivilligtur udvalg: Planlægger til onsdag 8.
juni. Nærmere følger.

CENTERRÅDET
ORIENTERER
Resume af Centerrådsmødet

Resume af
Kolorittens Centerrådsmøde 03.03.2022
Emner til behandling:
Årets hjul:
Valgprocedure gennemgået.

Nyt fra aktiviteter:
Aktiviteter: Planlægger en syltegruppe i
kommende sæson.
Træning, krop og bevægelse: Der
planlægges nye aktiviteter i den
kommende sæson.
Næste møde torsdag 31.3.2022
ref: Ulla Bang

Resume af Centerrådsmøde torsdag
31.3.2022

Nyt fra koordinator (Lisbeth W):
D.d. 772 medlemmer
Gode ”Bygge bro” arrangementer.
Billardbordet vil blive renoveret på et
senere tidspunkt.
Alle kan online melde sig til et besøg på
Koloritten- koordinator får derefter
beskeden, og kontakter vedkommende.
Er i gang med at planlægge
sommerarrangementer
Vanskeligt at finde låne/leje materialer til
tysk/engelsk. Kan blive nødvendigt at
købe.

Velkommen til nye medlemmer:
Allis bød velkommen til ”nye” som ”gamle”
medlemmer.
Lodtrækning af den 2- årige og den 1årige plads i Centerrådet: Susanne Just
blev valgt for 2 år, Rosa Vestergaard blev
valgt for 1 år.

Nyt fra teamleder (Allis):
Fysioterapeut Christina sygemeldes i en
periode. Fysioterapeut Louise Poulsen er
ansat som vikar i 3 mdr.
Karin Fløe stopper til august.
Vedr. Kulturugen (13.6-17.6) har
Billedskolen meldt ud at alle
Aktivitetscentre kan være med til
udsmykning af byen. Karin Fløe + nogle
medlemmer deltager i et møde. Nærmere
information følger.
Økonomi:
Ansøgninger:
Bevilget lampe til klaveret i salen.
Caféen har søgt om coronamidler.
Nyt fra udvalg:
Arrangementsudvalg:
Vogue(dametøjsforretning) kan p.t. ikke
tilbyde modeshow. Vil i stedet for tilbyde
rabatkuponer. Nærmere følger.
Ingen besøg på politistationen før i næste
sæson.
Bygge bro udvalg: næste arrangement
20.4
Udstillingsudvalg: Mangler frivillige.

Konstituering:
formand: Lisbeth Kirkegaard
næstformand: Carsten Kuhlmann
referent: Ulla Bang
kasserer: Martinus Nielsen
menige medlemmer: Susanne Just, Rosa
Vestergaard, Gynvor Kristensen.
Aftale om mødestruktur, dagsordener
og referater:
Centerrådsmøderne afholdes 1. torsdag i
måneden kl. 13. Ingen Centerrådsmøder i
juli og august. Dagsorden og referat
ophænges løbende på opslagstavlen og
arkiveres dernæst i Centerrådsmappen
(står ved Informationen).
Resume af Centerrådsmøderne sættes i
Koloritavisen.
Nyt fra formanden (Lisbeth):
Formanden har talt med Bodil Markmuller
og personalet har talt med chefgruppen
pga. utrygheden med naboerne. Der har
været afholdt møde med 2 repræsentanter
fra kommunen, 1 fra Varmestuen, Lisbeth,
Lisbeth W og Allis.
Alle er klar over problematikken, men har
ingen løsningsforslag. Forventer at
Varmestuen flytter til efteråret.

Side 6 af 16

Nyt fra koordinator (Lisbeth W):
D.d. 775 medlemmer
Er i gang med årsprogrammet for
2022/2023, der kommer 7-8 nye tiltag.
I kommende sæson vil Jonna Bacchausen
have 2 Yogahold samt 2 senior yoga hold
(visiterede). Jonna vil i en periode være
sygemeldt, men andre vil tage over.
Tilmelding til nyt medlemskab fra torsdag
11. aug. Tilmelding til hold fra torsdag 18.
aug.
Aktivitetscentrene planlægger et fælles
arrangement fredag 3. juni.
Nyt fra teamleder (Allis):
Sanne Funk har sidste arbejdsdag fredag
20.5.- der vil blive et arrangement for de
frivillige i Caféen, centerrådsformanden
m.fl.
Ansættelse af ny caféleder forventes at
blive pr. 1 juli.
Karin Fløe har sidste arbejdsdag fredag
17. juni- der vil blive et arrangement for
personalet.
Ældresagen har modtaget en del penge.
Koloritten har fået tilbudt 2 aktiviteter for
personer i ” de støttende aktiviteter”.

Arrangement i Nørregade 30 - torsdag 19.
maj om formiddagen - arrangement på
Koloritten tirsdag 31. maj kl. 13.30-15.30.
Økonomi:
Ansøgninger:
Akrylholdene har søgt om kursus- bevilget
Lærred til projektor- bevilget
Allis: Gulve samt gulve/fejelister ved
toiletterne er nedslidte. Løbende
renovering alle steder.
Nyt fra udvalg:
Arrangementsudvalg: Torsdag 19.maj
koncert om eftermiddagen med Anders
Munk, se opslagstavlen og infoskærme.
Tilmelding: 4.4.-9.5.
Flere arrangementer i juni- se
opslagstavle og Infoskærme.
Pkt. til kommende Centerrådsmøde:
Julemarked
Revidering af Årets hjul
Jubilæum.
Næste møde torsdag 5.5.2022.
Ref: Ulla Bang

Vedr. valg til Centerrådet
Tak for valget til Centerrådet.
Det er nyt for mig, men jeg skal gøre mit
bedste.
Jeg er 67 år, og har været medlem på
Koloritten i 6 år.
De sidste 28 år jeg var på
arbejdsmarkedet, var jeg ansat på
Bosweel, som tilskærer.
Koloritten er et dejligt hus at komme i.
Men måske, vi ved fælles hjælp, kan
gøre det endnu bedre?
Jeg kunne ønske mere musik og sang.
Det gør os alle glade, og det har vi brug
for.

Rosa Vestergaard
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Vedr. valg til Centerrådet
Fredag den 18. marts blev jeg valgt til Centerrådet for anden
gang.
Første gang var jeg med i seks år.
Men jeg havde fået skrabet for meget sammen så, jeg måtte
have en pause både på Koloritten, i Seniorrådet og hjemme
da, jeg også var med i bestyrelsen i Ejerforeningen.
Centerrådet er et meget spændende sted at være med i, da
den er medbestemmende i hvordan Koloritten skal fungere
med god karma, så alle føler, at de får noget godt med
herfra. Det kan være svært, men vi vil gøre vores bedste, på
en ansvarsbevidst måde.
Man lærer også noget om love, paragraffer, politik og meget
andet.
Gynvor

Min deltagelse på yogaholdet
På opfordring er jeg blevet bedt om at
skrive lidt om min deltagelse på et
yogahold.
Jeg er meget glad for at deltage på
yogaholdet, selv om jeg var noget
betænkelig ved at tilmelde mig på grund af
min alder nu 87 år samt fysiske skavanker.

glæde for mig selv og mine omgivelser.

Jeg var heldig at blive optaget på et dejligt
hold- ledet af Jonna Bachhausen, der med
sin gode ro, dygtighed m.m., inspirerer os.
Vi inddrages alle på hvert niveau, men alle
gør vi vort bedste. For mig har det været
utrolig godt at lære udstrækning,
afspænding sammen med åndedrættet.
Det løsner muskler, sener og led på
forskellig måde og man prøver ikke at
tænke negative tanker.
Hver lektion begynder og slutter med
afspænding, der ledsages med en
tankevækkende oplæsning og god musik.
Efter sådan en lektion føler man sig oplivet,
selv om man måske møder med
hovedpine, spændinger osv., selvom
kroppen måske senere ”snakker” med, idet
nogle muskler, der har trængt til at blive
rørt, afgiver affaldsstoffer.

Elly Møller Nielsen

Tak til Jonna Bachhausen og alle ved
Koloritten for det store arbejde I udfører for
alle medlemmer.
Tak til Herning Kommune for de gode
rammer.

Trods min alder og fysiske problemer, giver
de 5 kvarter hver uge, fornyet energi til
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Fra nytårskur til forårskur
Kolorittens Centerråd havde i år været
nødsaget til at udsætte den planlagte
nytårskur flere gange på grund af
restriktioner i forbindelse med coronaen.

Deres optræden foregik sådan, at Kurt H.
Jørgensen interviewede Bitten Damgaard
om hendes liv og virke indenfor kunsten i
Herning.

Men til sidst lykkedes det torsdag den 7.
april at holde arrangementet, som lidt
spøjst blev omtalt som en forårskur i
stedet for en nytårskur.

Han indledte med at oplyse, at Bitten
Damgaard fyldte 95 år i ugen efter
arrangementet.
- Så vi er 162 år tilsammen, smilede Kurt
H. Jørgensen.
Den næste times tid fortalte Bitten
Damgaard om sit liv fra da hun for over

Leder af Træning og Aktivitet Øst Allis
Lunde bød velkommen til de omkring 75
deltagere.
I sin tale så hun tilbage på årets gang i
2021 på Koloritten, ligesom hun fortalte
lidt om kommende aktiviteter.
- Centerrådet er blandt andet i gang med
at forberede fejring af Kolorittens 30 års
jubilæum, som finder sted til efteråret.
Fødselsdagen vil blive markeret med en
hel uges festligheder i uge 39, oplyste
Allis Lunde.

70 år siden flyttede til Herning og blev gift
med Aage Damgaard og frem til i dag,
hvor hun bor i den gamle præstegård i
Gjellerup.

Dagens underholdende indslag stod
lokalhistoriker Kurt H. Jørgensen og
Bitten Damgaard for.

Hun fortalte blandt andet om en form for
kulturchok, som ramte hende, da hun
kom til Herning.
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- Jeg er født og opvokset i København.
Der taler man sammen. Meget. Det
gjorde man ikke i Herning der i
begyndelsen af 50’erne. Man iagttog
fremmede meget nøje og sagde ellers
ikke noget, smilede fru Damgaard.

Mange andre emner blev berørt i den
time, Kurt H. Jørgensen og Bitten
Damgaard underholdt.
Kolorittens Koordinator Lisbeth WiumAndersen oplyste i sin tale, at der nu er
772 medlemmer af Koloritten.

Gennem årene har hun sammen med sin
mand været medvirkende til at etablere
eksempelvis Anglifabrikken i Birk og
Herning Højskole.
Desuden oprettede hun sammen med
Meta Hareskov familiehøjskolen i
Skærbæk.

- Vi har et aktivt centerråd og mange
frivillige, så vi nu kan tilbyde over 100
forskellige aktiviteter til vores brugere.
- Og der kommer nye tilbud næste
sæson, så der skulle være lidt for enhver
interesse, sagde Lisbeth Wium-Andersen.
- Det var Danmarks første og eneste
familiehøjskole, som i øvrigt har 50 års
jubilæum til efteråret. Den er ikke
længere familiehøjskole, men fungerer nu
som en almindelig folkehøjskole, fortalte
Bitten Damgaard.

Hun tiltrådte som koordinator 1.
november 2021 og takkede for den fine
modtagelse, hun havde fået.
Ind imellem indslagene var der
fællessang ført an af Kolorittens eget
sanghold, inden dagen sluttede med et
glas vin og kransekage til alle.
Mona Maul
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Når livet slutter.
Mandag 21. marts blev foredraget ” Når
livet slutter” afholdt på Koloritten. 43
personer deltog i mødet.
Advokat Nanna fra advokatfirmaet Bale,
samt Søren fra Mosgaard,
bedemandsfirma var foredragsholderne.
Præsten var desværre blevet syg.
Første indlæg var af Søren. Han fortalte
om hvad hans ”arbejde” bestod i.
Orienterede om begravelser/bisættelser.
D.d. var der flest bisættelser ca. 80 %.
På Nordre kirkegård skal man betale for
et gravsted+ vedligeholdelse. Urner skal
være nedsat i 10 år.
På Vestre kirkegård er et gravsted gratis,
man skal betale for vedligeholdelse.
Urner skal være nedsat i 10 år.
Dør man på sygehuset er der et kapel
ved Gødstrup.
Man kan også få strøet sin aske ud, men
det skal være afdødes ønske, og meldes,
hvor man ønsker at få det gjort.
Efterhånden kommer den afdøde i eget
tøj, sengetøj etc.
Priser på begravelser/ bisættelser er
meget forskelligt. Alt efter hvad man
ønsker
Andet indlæg var af Nanna fra
advokatfirmaet Bale.
Hun fortalte om at mange fik lavet
testamente og/eller fremtidsfuldmagt.

Fortalte at det var meget vigtigt at et
par/ægtepar havde hver sin konto. Kan
selvfølgelig derudover også have fælles
konti. Mange tror at det kan man aftale
med banken, hvis en ægtefælle dør, men
oftest kan man ikke få adgang til kontoen
før efter skifteretten har været ind over.
Der er mange skifteformer. Er man
interesseret i at høre nærmere, bør man
tage kontakt til en advokat.
Ved dødsfald har efterlevende adgang til
1 times gratis advokatbistand.
Om der skal betales boafgift, er meget
afhængig af hvor mange penge der er
tilbage fra den afdøde.
Efter begge var kommet med deres
indlæg, blev der holdt en kaffepause.
Under deres indlæg og efter kaffepausen
kom der mange spørgsmål.
Begge havde diverse brochurer med til fri
afbenyttelse.
Begge anbefalede at man fik skrevet sine
diverse koder ned. Lad børn, familie, god
ven/veninde få dem eller få at vide, hvor
de lå.
Tror helt sikkert at mange godt kunne
have brugt mere tid.
Et godt arrangement med mange gode
informationer.
Ulla Bang
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SYLTEGRUPPE!
Koloritten vil i den nye sæson (2022/23)
oprette en syltegruppe hver anden
mandag

konserveringsmiddel (atamon), glas med
låg. (Gryder forefindes på stedet)
Vi påregner 4-5 deltagere pr. gang.
Datoer for aktiviteten vil fremgå af
årsprogram for den nye sæson.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Martinus

Fra 13,00 til 15,30.
Her vil vi lave syltetøj/marmelade af egne
medbragte bær m.v.

Udover at lave syltetøj/marmelade kan
deltagerne udveksle erfaringer og idéer.
Du medbringer selv bær, rabarber osv.,
Sukker, Geleringsmiddel (melatin), evt.
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Hjerteredderkursus den 18. marts

Den 18. marts blev der igen afholdt
hjerteredderkursus med 12 nysgerrige og
motiverede deltagere.
Kurser som dette er blevet afholdt 6
gange med flere forskellige instruktører,
denne gang med Carsten Sjøberg, som vi
har haft fornøjelsen af 3 gange. Hans
kurser er som altid afviklet på hans stille
og rolige måde med maksimale
informationer om hjertestarter og
hjerte/lunge redning

Under kurset blev der mulighed for
kursister at prøve hjertemassage på
dukken Anna.
Derfor vil jeg på min og kursisterne vegne
varmt anbefale kurset. Næste kursus
bliver afholdt til efteråret, men kan vi
samle minimum 5 personer kan vi
sagtens oprette et i april/maj måned.
Kurset er ganske gratis og har en
varighed af ca. 1 time.
Skrevet af Lissy Mortensen.
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Total
Entreprise
Nybyggeri
Tagarbejde
Vindues
skift

9712 0610, www.ødegaard.dk

Blik, vand,
varme, sanitet

Reparation
Østergades Apotek
Østergade 5
Tlf.: 96 26 65 00
NYT: Receptekspedition i Apoteket
Herning-Centret og Apoteket Porshøj

Teglvænget 153
Herning – 97128529

Er foråret
på vej?

Anbefales af
Forbrugerrådet
TÆNK
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STØT VORES
ANNONCØRER
DE STØTTER OS

KOLORITTENS
ÅBNINGSTID

BANKO 2022

Kolorittens tlf.: 9628 5454
Mandag - torsdag
Fredag

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Telefontid:
Mandag - torsdag
Fredag:

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Informationen:
Mandag - torsdag
Fredag
(Fredag Banko

8.30 - 16.00
8.30 - 12.00
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)

Datoer, banko Koloritten, sæson
2022-2023 13.00-15.30.
Der vil kunne købes frokostret i
Caféen fra kl. 11.30.
Plader kan købes fra kl. 12.00.

2022:
2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11,
25/11, 9/12.

2023:
6/1, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3,
14/4.

Prisliste
Drikkevarer i
Caféen

Trænende terapeuter træffes
bedst:
Tlf.: 9628 5454
Mandag – torsdag
8.00-14.00
Fredag
8.00-12.00
Lukkedage:

Øl almindelig
Øl alkoholfri

kr. 15,00
kr. 15,00

13.05 22: Bededag

Sodavand

kr. 10,00

26.05-27.05-22:
Kristi Himmelfartsdag

Kakao i brik
Juice i brik
Vin hvid/rød 75 c
Vin hvid/rød 37,5c

kr. 6,00
kr. 6,00
kr. 80,00
kr. 40,00

06.06: 2. pinsedag
Sommerferie uge 29 og 30
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