Kolorittens 30 års
Jubilæum.
Program for uge 39.
26/9-30/9 2022.

I anledning af Kolorittens 30 års fødselsdag,
ønsker Centerrådet os alle

TiLLYKKE
med Jubilæet.
Vi har i Centerrådet valgt, vi alle skal være med til at fejre
Koloritten i anledning af dens 30 år.
Jubilæet fejres over en hel uge, således flest mulige har mulighed for,
at deltage i de forskellige begivenheder og små arrangementer,
der er arrangeret og fordelt ud over alle hverdage i uge 39.
Centerrådet vil være til stede ugen igennem, og vi håber rigtig mange
vil støtte op omkring de forskellige tiltag.
Vi ønsker alle et godt Jubilæum og et stort tillykke med os!

Centerrådet.

Mandag d. 26. sep.
9.30-10.30

Koloritten byder på 1 kop gratis kaffe eller te
i Caféen.

Tirsdag d. 27. sep.
10.00-13.00

Åbent Hus på Koloritten.

Onsdag d. 28. sep.
13.30-15.00

Spilledag og gratis lagkage.
Kom og fyld caféen. Og se Kolorittens længste
lagkage. Bager Jahn har lavet vores længste lagkage
nogensinde i anledning af Kolorittens jubilæum.
Der er gratis lagkage, så længe det rækker.
Caféen fyldes op med diverse spil, så kom og få en
hyggelig eftermiddag på Koloritten.

Torsdag. 29. sep.
13.30-15.00

Fællessang m/hvidvin og snacks.
Vi synger sammen ud fra sammensat program fra
Højskolesangbogen med musikledsagelse af Inger og
Arne Terkelsen.
Koloritten er vært v/ et glas hvidvin og snacks.
Der vil være tilmelding, men arrangementet er
gratis.

Fredag d. 30. sep.
11.30-12.30

Fælles frokost.
Køb din lune ret i Caféen, og bliv evt. til Banko.
Koloritten er vært med gratis brød til
eftermiddagskaffen.

Uddrag af Koloritsangen…..
Mel.: Jeg plukker fløjlsgræs…

Når folk bliver ældre-så bli’r de ofte
en smule nærig-gir intet ud.
De sparer særligt på livets glæder,
de trækker nødigt i festligt skrud.
Omk.:
Sån er det ikke på Koloritten
Vi sparer aldrig i festligt lag.
Så derfor håber vi- at vi atter
Kan få en munter og dejlig dag!

Skrevet af: Eva Bruno.

