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Stor tak og ros til Centerrådet for den flotte 
fejring af vores 30 års jubilæum, som blev 
holdt i den gode Koloritånd med synlig-
gørelse af vores tilbud, masser af hygge og 
samvær og ja, forkælelse til maven og 
sjælen. 

30 år med en mælkevej af fantastiske 
tilbud, arrangementer og dejlige stunder for 
og med hinanden fortsætter ufortrødent i 
sæson 22/23, som er i fuld gang. Stor tak 
til alle jer frivillige, som sikrer de mange 
tilbud i hverdagen, for jeres vedholdenhed, 
kreativitet og ikke mindst mod på at 
afprøve nye indsatser. Det har stor værdi 
og derfor også en kæmpe tak til alle jer, 
som bakker op om tilbuddene, det er i 
samspillet magien sker. 

Så den sædvanlige reminder: 
Da alle jo ved, udfordres vores 
budgetter også af stigende 
energipriser. Sundhed og 
Ældre har bl.a. derfor lavet 

”intelligent” indkøbs- og ansættelses stop 
resten af året. Dette stop omfatter dog ikke 
centerrådets og cafeens budget, men der 
vil selvfølgelig fortsat indkøbes de ting, vi 
bare ikke kan undvære. 

Tidligere år har nogle hold arbejdet sig til 
varmen og andre har brug for varmen til at 
arbejde. I år kommer vi alle til at hjælpe 
hinanden med nye gode vaner, for de 
penge som ikke bruges her, luner på 
bundlinjen senere til gavn og glæde for os 
alle. 

Vi vil især opfordre til: 

• Luk dørene til lokalerne, hvor det er 
muligt. Det holder på varmen. 

• Rør som udgangspunkt ikke ved 
radiatorerne medmindre du lufter ud. 
Vær sikker på vinduerne lukkes igen og 
skru op på samme temperatur som før. 

• Sluk lyset når I forlader lokaler, hvor der 
er en kontakt. De øvrige steder har 
automatisk lyssluk. 

• Medbring altid en ekstra trøje og benyt 
gerne tæpperne i cafeen. 

• Har I flere tricks – så må I endelig 
komme frem med dem. 

Affaldssortering 
Som de fleste nok har bemærket, er der 
opsat sorteringsbeholdere på alle etager. I 
den kommende tid vil der komme kurve i 
grupperummene, som kan anvendes til 
affald, imens I har lokalet. Vi beder alle 
hjælpe med at tømme disse i sorterings–
beholderne efter endt aktivitet. Derved 
hjælper I næste hold og ikke mindst 
rengøringen. 

Med ønske om et dejligt farverigt og 
aktivt efterår, hvor vi fortsat skal passe 
på os selv og hinanden. 

Lisbeth Wium-Andersen, 
Aktivitetskoordinator 

Allis Lunde, 
Leder for Træning og 
Aktivitet Øst

HJERTELIG TILLYKKE MED DE 30 ÅR TIL ALLE 
KOLORITTENS BRUGERE OG FRIVILLIGE



  Centerrådet orienterer

Vi får ofte spørgsmål om, hvad medlems-
kortbeløbet anvendes til. 
                                                                                
Da vores hus ikke kun er et virke for 
centerrådets aktiviteter, træningstilbud og 
arrangementer bidrager Herning 
Kommune med størstedelen af drifts-
udgifterne, som forvaltes af Træning og 
Aktivitet. 
Huset er således også en arbejdsplads for 
personalet i Træning og Aktivitet, der 

udfører træning efter serviceloven og 
sundhedsloven, støttende aktivitet, 
arbejdsmiljøopgaver til hjemmeplejen og 
forebyggende hjemmebesøg. 

Vi har stor fordel i denne synergi ikke kun 
økonomisk men i særdeleshed også i den 
gensidige støtte i hverdagen og i sund-
hedsfremmende arrangementer.  
Den enkelte bruger får således en bredere 
vifte af muligheder under samme tag.
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110 kr. går til og forvaltes af centerrådet 
som anvender  
             
midlerne til frivilligforplejning, vedligehold af 
inventar,  
             
inventar til opstart af nye aktiviteter, 
materialer,  
             
administrationsudgifter, div. arrangementer 

110 kr. bidrager til husets drift i form af 
basisinventar,  
             
forsikringer, koda gramex, serviceaftaler og 
lignende.

220 kr. bidrager til husets drift i form af lys, 
vand, varme, rengøring, indvendig og 
udvendig vedligehold, toiletpapir, 
rengøringsremedier, tekniske installationer 
osv.

Mandag 3. oktober blev der afholdt et 
møde med Seniorråd Vest. Udvalget 
havde ønsket at besøge Koloritten. 

Der blev givet en orientering om Kolorittens 
Aktivitetscenter. 
 
Årsprogrammet blev udleveret sammen 
med pjecer som Bygge bro, Højskole-
foredrag m.m.  

Spørgelysten var stor.  
Efter en kop kaffe fik udvalget en rund-
visning af huset. 

Senere er der kommet en tilbagemelding 
fra udvalget om, at man havde været 
meget glad for mødet. 

Fra Centerrådet deltog Lisbeth Kirkegaard 
og Ulla Bang.

 Møde med Seniorråd Vest



Resume af centerrådsmødet 
1.9.2022 

Emner til behandling 
Årets hjul 
Evaluering af Frivilligtur afholdt den 8. juni. 
God oplevelse. 
Mange positive tilbagemeldinger. 
 
Valg af et centerrådsmedlem til møde med 
de nye frivillige sammen med Lisbeth 
Wium – Lisbeth Kirkegaard blev valgt. 

Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium): 
Dags dato 587 medlemmer.  
Invitation til møde med Seniorråd Vest 
mandag 3. okt. Fra Centerrådet deltager 
Lisbeth Kirkegaard og Ulla Bang.  
Der forventes ingen vaccination på 
Koloritten i år.  
Reparationen af billardbordet blev lidt 
dyrere end forventet.  
Forslag om oprettelse af en facebookside. 
Kommer med et udkast på næste 
Centerrådsmøde.  

Nyt fra teamleder(Allis) : 
Christina (fysioterapeut) har ryddet meget 
op i salen. I salen står der nogle hvide 
(tunge) borde. Centerrådet var enige om at 
bordene skal sælges.  
Orienterede om det ”nye flotte” trænings-
lokale.   
Udleverede i dag diverse bilag med 
statistik – derefter drøftelse.  
Man begynder snart at fjerne skralde-
spande rundt omkring i lokalerne. 
Personalenyt: Kirstine Buelund Fyhn har 
fået kontor i stueetagen. Hun vil arbejde 
med støttende hold kombineret med 
terapeutopgaver i borgernes hjem.  
Lisbeth Wium og Jonna Johansen er gået 
lidt op i tid.  
Ny ergoterapeut ansat – Mathilde. 
Ny fysioterapeut ansat – Louise 
(har været ansat tidligere). 
  
Økonomi: 
Fremover bliver alle annoncer med moms.  
Gennemgang af afsluttende sæsonregn-
skab (2021/2022) 
Forslag til nyt budget gennemgået. 

Ansøgninger: 
Ansøgning fra Tirsdagsklubben vedr. 
kørselsture – bevilget.  
   
Kolorittens 30 års jubilæum  
Programmet blev drøftet samt fordeling af 
Centerrådets deltagelse de forskellige dage. 

Opfølgning på indskrivningsdag 
den 18. august 
Tilmeldingsdagen gik godt på trods af 
diverse udfordringer.  
På kommende Informationsmøde (22/9.) 
skal punktet også drøftes. 
 
Nyt fra udvalgene 
Sponsorudvalget (Susanne): 
Susanne orienterede om sponsoratet fra 
Veluxfonden. 

Arrangementsudvalget (Susanne/Rosa): 
Fredagsfrokost starter 23.9 – for alle men 
man skal selv kunne komme og spise.  
Hjerteredderkursus fredag 7. okt.  
Foredrag ved tidl. drabschef Jens Møller 
onsdag 12. okt.  
Planlægger besøg på Politigården. 

ByggeBro udvalg (Susanne, Lisbeth, 
Carsten) afholder tirs 25.10- ons 23.11  

Informationsudvalg (Ulla) 
møde torsdag 22.9. Mangler frivillig til 
onsdag formiddag. 

Julefrokostudvalg (Rosa) Der afholdes 
ingen store julefrokoster, men i uge 48 kan 
de forskellige hold afholde deres julefrokost.  

Åbent husudvalg (Susanne) 
Afholdes tirsdag 27.9 (i jubilæumsugen) 
Der laves navneskilte til de frivillige –
nærmere om åbent hus følger.  

Nyt fra aktiviteter  
Rytmisk kor har fået en ny pianist.  

Eventuelt 
Bemærk der er stadig plads på nogle af 
holdene.  

Referent: Ulla Bang
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12 pkt  Resume Centerrådsmøde  
 1.10. 2022  

1. Opfølgning samt godkendelse af 
referat fra den 1. september 2022.  
Godkendt. 

2. Emner til behandling 
Årets hjul 
Planlægning af frivilligfest/tur – Udvalget 
planlægger en frivilligfest.  

3. Nyt fra formanden (Lisbeth) 
Drøftelse af kaffe/frokostbilletter – priserne 
på kaffebilletterne ændres (drøftes med 
cafeen) 
Fra 1. nov. 2022 udleveres der 2 frokost-
billetter ved frivilliges runde/halvrunde 
fødselsdage.  
Orienterede om demenskurser – Lisbeth 
Wium sender mail ud til alle medlemmer.  
  
4. Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium) 
661 medlemmer d.d.  
Foredraget med Jens Møller Jensen er 
også blevet tilbudt Toftebo og Holtbjerg 
aktivitetscentre.  
Lisbeth og Ulla har afholdt møde med 
Seniorrådet vest. Seniorrådet har meldt 
tilbage at de synes det var et godt møde.  
Orienterede om anvendelse af Facebook.  
Drøftet fælles annonce for nogle aktivitets-
centre. Koloritten deltager ikke nu og her.  

5.  Nyt fra teamleder (Allis)   
Sundhed og ældre, som Koloritten hører 
under har fået ansættelsesstop samt 
intelligent indkøbsstop. 
Frivillig bygger bro arrangementerne i okt/
nov. Kan ikke søge om penge til arrange-
menterne.  
Energipriserne vil give udfordringer: 
- Det anbefales at man  husker at lukke 

dørene ind til lokalerne. 
- at man undgår at åbne vinduer, hvis 

radiatorerne er åbne. 
- at man slukker for det automatiske lys, 

hvis lokalet forlades. 
- Husk evt. at tage en tykkere trøje på – 

man kan evt. bruge håndledsvarmere. 

Affaldssorteringsstationerne er sat igang. 
Det planlægges at placere 3 forskellige 
plastbøtter i diverse lokaler – til  restaffald, 
plast/ metal samt papir/pap. Hvert hold 
skal huske at tømme plastbøtterne .  
Ombygning i kælderen til omklædnings-
faciliteter for hjemmeplejen. Støjgener kan 
ikke undgås.  
Udendørs belysning reduceres ikke. 
Mindst mulig julebelysning.  
Har du/I forslag til at spare, så meddel 
det til personalet eller Centerrådet.  
Koloritten har et problem. Der bruges 
usædvanligt meget toiletpapir. 

6. Økonomi 
Ansøgninger - ansøgning fra 
Linedanserne. Lisbeth Wium tager kontakt 
til Linedanserne for at få flere oplysninger.  
Budget for 2022/2023 blev revurderet. 

7. Kolorittens 30 års jubilæum 
opfølgning Kort drøftelse af ugens forløb.  

8. Nyt fra udvalg 
Avisudvalg – afholder møde 10.10.22 
Hjemmeside/infoskærm – afholder snart 
møde.  
Højskoleudvalg – afholder møde i nov.   
Julefrokostudvalg – afholder møde 24.10  
Udstillingsudvalg – har fået 2 nye, afholder 
møde i nov.   
Åbent hus udvalg – afholder møde i nov.  
Nytårskurudvalg – afholder møde 2. nov.   
Frivilligturudvalg – planlægger en frivillig-
fest 

9. Nyt fra aktiviteter 
Ingen tilmeldte til syltegruppen 
Ingen ølhold om fredagen 
Ingen tilmeldte på skakhold 
Holdet danseglæde er nedlagt 

Tyskholdet kan godt bruge flere medlemmer. 
Knipleholdet kan godt bruge flere 
medlemmer 

10.  Eventuelt 
Intet  

Næste Centerrådsmøde 3. nov. 2022. 
Ref. Ulla Bang
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Efter nogle år i Coronaens tegn, fik vi igen 
lov til at holde åbent hus fra kl. 10-13 på 
Koloritten.  

I samme uge fejrede vi også Kolorittens 30 
års jubilæum. 

Dagen begyndte med kaffe/te og rund-
stykker i Cafeen for Kolorittens frivillige, 
hvor aktivitetskoordinator Lisbeth Wium-
Andersen indledte dagen med tale, og 
takkede alle de frivillige for deres indsats i 

årenes løb. Uden dem var der ikke det 
Koloritten, som vi kender i dag.  

Kl. 10 slog vi dørene op for gæsterne. Vi 
var lidt spændte på, om folk  ville besøge 
os efter 2½ år med Corona, men der kom 
rigtig mange glade og interesserede gæster. 

Udover vore egne aktiviteter, som vi kunne 
vise frem, havde vi også eksterne 
udstillere/stande, så dagen blev rigtig god. 
Palle Just

  Åbent hus på Koloritten tirsdag d. 27 sept. 2022
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 JUBILÆUMS UGEN PÅ KOLORITTEN

I uge 39 havde Koloritten 30-års jubilæum. 
Det blev fejret med forskellige aktiviteter 
hele ugen. 
Hele huset var pyntet op. Udenfor mod 
Møllegade hang et flag, foran indgangen i 
buen lå den røde løber og der stod 2 flag. 

Inde i huset var der flag i vinduerne, labels 
mange steder, badges,   

Mandag 26.9 blev medlemmerne tilbudt en 
kop kaffe/te om formiddagen. Omkring 55 
personer modtog dette tilbud.

Kolorittens bagermester Jahn Henriksen 
havde i ugerne op til jubilæet onsdag d. 
28. sept. travlt med at forberede den 
længste lagkage, som nogensinde er set 
på Koloritten. 
Det foregik ved siden af hans andre 
gøremål med bagning til cafeens buffet. 
Hans kager kan vist få mundvandet til at 
løbe over hos enhver, der smager på 
herlighederne. Og kagernes udseende 
tiltrækker helt automatisk blikket hos 
mange af os, når vi kikker på cafeens 
buffet tirsdag eftermiddag for eksempe 
l.Og det er jo ikke en Hr. Hvem Som Helst, 
der blander ingredienserne i det rette 
forhold til de små kaloriebomber, som vi 
alle holder af. 

Creme og flødeskum 
Det er nemlig den tidligere Herning-
konditiotori Trianons ejer Jahn Henriksen, 
der rører kagecreme og pisker flødeskum, 
så vi alle får mulighed for at smage på 
nogle helt vidunderlige kager. 
- Jeg hygger mig med det, fortalte Jahn 
Henriksen, da undertegnede talte med 
ham en eftermiddag før jubilæumsugen. 
Vi sad ved et bord i cafeen og talte 
sammen. Men han havde gang i andet 
samtidig, så det kneb med at sidde der de 
cirka 20 minutter, interviewet ville vare.  

Kager i ovnen 
Pludselig skulle han ud at kikke til kagerne i 
ovnen. En anden afbrydelse var, da han lige 
skulle hente en kop kaffe, men det lykkedes 
dog at få hans opmærksomhed til sidst. 

Jubilæums-kagen har taget ham omkring 
10 timer at fremstille. Dertil komme bagetid 
og pyntning af kagen, men så blev der 
også 192 stykker lagkage til gæsterne af 
den 15 meter lange kage. 

Spændende opgave 
- Det har været en spændende opgave at 
udføre. Jeg håber naturligvis, at Kolorittens 
jubilæumsgæster kan lide kagen, 
påpegede Jahn Henriksen. 
Han er uddannet bager, konditor og 
chokolatier. Trianon drev han fra 1992 til 
2005, da han afhændede forretningen og 
gik på pension. Stedet blev umiddelbart 
derefter lukket. 
- Jeg har haft min gang på Koloritten siden 
2010, hvor jeg i begyndelsen fremstillede 
sølvsmykker. Desuden går jeg nu til 
varmtvands-svømning, fortæller den 77-
årige bager. 
Han har ingen planer om at stoppe med 
aktiviteterne. Og det kan vi kageelskere jo 
kun være yderst tilfredse med. 

Godt håndværk 
- Nej, så længe helbredet holder, fortsætter 
jeg, for jeg holder virkelig af at fremstille 
noget godt hjemmelavet håndværk, 
understreger Jahn Henriksen. 
En god del af hans jubilæumskage blev 
spist onsdag eftermiddag i jubilæumsugen. 
Det sidste kunne købes til kaffen dagen 
efter i cafeen. 

Mona Maul 

 MESTEREN BAG DEN METERLANGE KAGE
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  4. dag i jubilæumsugen 
  torsdag 29.9. - sangarrangement 
I  

I caféen var der en dejlig summen af 80 
glade mennesker. Her var der dækket op 
med hvidvin, chips og frugt. 

Det store torsdagssangkor ”Syng sammen” 
var under ledelse af Inger & Arne 
Terkelsen.  
 
Der blev sunget fra Højskolesangbogen – 
både nye og gamle sange.  
 
1. afdeling var årstidens sange  
2. afdeling kærlighedens sange  
3. afdeling blandede bolscher sange. 

I pausen kunne der købes kaffe, 
jubilæumskage samt småkager. 
Igen snakkes der livligt. 

Efter pausen sang vi igen. 
Stor ros til Inger & Arne for en fantastisk 
eftermiddag. 

Marianne Lins

Nu kan du finde Koloritten på  
Facebook. Du skal skrive 
“Koloritten” i søgefeltet og så må 

du meget gerne “like” vores side, således 
vores opslag når ud til så mange som 
muligt. 
Du kan følge med i nyheder og 
begivenheder, men selvfølgelig også finde 
dem på vores hjemmeside, som du plejer. 

BYGGE BRO 
– for dig som ønsker  
at blive medlem af Koloritten: 
Onsdag d. 23. november 13.00-14.30 
inviterer vi alle der ikke er medlem af 
Koloritten samt nye medlemmer til et kort 
informationsmøde om hvad Koloritten er 
og hvad vi kan tilbyde. 

FREDAGSFROKOST 
Fredag d. 18. november har vi fredags-
frokost igen. Vi spiser en god frokost 
sammen og synger derefter sange, som 
passer til årstiden. Hold øje med opslag 
ved informationen og på infoskærmene, 
hvor du vil finde nærmere information om 
pris og tilmelding.
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Vi på Koloritten har den store glæde, at vi 
har fået en overordentlig flot donation fra  
VELUX FONDEN, som er en almennyttig 
fond, der støtter aktive ældre, øjen- og 
aldringsforskning samt humanvidenskabe-
lige, kulturelle, sociale og miljømæssige 
formål for at fremme det danske demo-
kratiske samfund på et oplyst, inklude-
rende og bæredygtigt grundlag. 

I 2021 uddelte VELUX FONDEN 
335 millioner kr. 

VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af 
civilingeniør Villum Kann Rasmussen – 
grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre 
firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at 
bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø 
ind i menneskers hverdag. 

Vi har med denne donation fået mulighed 
for at opgradere vore træningslokaler, som 
ved samme lejlighed er flot renoverede. 

Med bidrag fra Centerrådet og Huset 
Koloritten, er vi nu i mål med vore nye 
lokaler og nye resp. renoverede maskiner 
både i Træningssalen og i HIIT. 

En fornøjelse, at vi nu har de rigtige 
maskiner, der højner aktiviteterne og 
træningsmulighederne. 
Susanne Just

 OPGRADERING AF TRÆNINGSLOKALERNE



  JUBILÆUMSBANKO 

I jubilæumsugen fredag d. 30. sept. var der 
banko. Der kom godt 50 for at spille banko. 
Inden banko kunne man købe sin frokost, 
som var biksemad. 

Selvom det var lige før, der ikke blev nogen 
frokost, da leveringen af madvarer var 
forsinket. Så ”Køkken Jette” blev lidt 
stresset. 

Banko starter altid med udtrækning af 
frokostbilletter på kortkvitteringen. 

Derefter er der 6 serier af amerikansk 
lotteri. Der spilles om 2 x 50kr. og 1x 25 kr. 
Derefter spilles 10 spil banko inden pausen 
og igen 10 spil efter pausen. 

Vi spiller først på en række som giver 25 kr. 
Derefter på en hel plade som giver 60 kr. 

Inden pausen og lige inden vi er helt fær-
dige spiller vi bingo. Der spilles om 4-5 
puljer a 50 kr. 

I pausen var Centerrådet vært ved en bolle 
med pålæg. Der var mulighed for ost, 
spegepølse, hamburgerryg og rullepølse. 
Deltagerne er gode til at hjælpe med at 
rydde op efter sig selv. 
 
Anne Kuhlmann
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Mit navn er Bruno Kjeldgaard, er gift med 
Elsebeth og vi er plejeforældre.  
Vi er uddannet pædagog og smed. 
Derudover er jeg medlem af Koloritten. 
 
Jeg har lige lyst til at slå et slag for vores 
dejlige nye motionscenter, og de folk der 
vejleder os. 
Jeg har været tilknyttet fri træning hver 
torsdag morgen siden 2016 med en 
oplæring først.  
Sygehuset anbefalede Koloritten efter en 
stomi-operation, som var ret voldsom. Tre 
genoplivninger og et vægttab på 22 kg. For 
tre år siden fik jeg kræft. Udsigten var et 
halvt år – hvilket heldigvis ikke holdt stik. 
Bliver raskmeldt her til jul. 
Det at træne, og de venner jeg har fået der, 
er skyld i jeg er her i dag. Det samme siger 
de læger der er omkring mig. Så derfor vil 
jeg opfordre jer til at kommer og være med.  
Det kan godt være det gør ondt i starten 
men det forsvinder og bliver til velvære. Det 
kan godt være vi er ved at være “gamle” 
men det behøver ikke at gøre ondt i de 
slidte lemmer. 

Hiit træning 
Der er også et træningshold (Hiit træning - 
kom i bedre form)) som er for de mere seje, 
hvor man træner et minut ved hver 
maskine. 
Det er torsdag kl. 09.00 til 10.00 og vi vil 
gerne have flere hold.  
Der er altid nogle man kan spørge til råds.  
De er uddannet til det og er altid flinke og 
rare.  

Køkkentjans 
Jeg deltager også i køkkenet torsdag efter 
træning hvor der også et godt sammen-
hold. Jeg har holdt pause under kræft-
behandling.  
 
Kom og vær med. 
Vi har det skægt og der er altid plads til en 
god historie fra nye og gamle dage.  
 
Koloritten er et sted med mange aktiviteter 
og en god stemning.

 INDLÆG FRA MEDLEM



JULEFROKOST PÅ 
KOLORITTEN 

JULEFROKOST UDVALGET har i år valgt at imødekomme de mange ønsker om 
at holde ”de små hold-julefrokoster” fremfor 2 store julefrokoster. 

 
Derfor bliver julefrokosterne i år som i kender det fra tidligere under Corona, 
hvilket betyder: 
 
 

• Jer, som deltager på et hold,  
hvor I har et aktivitetslokale og sidder ved et bord, 
kan benytte jer af nedenstående tilbud, i det tidsrum,  
I plejer at have jeres aktivitet. 
 

• Jer, som deltager på hold, hvor der ikke er borde, kan  
selvfølgelig også benytte sig af nedenstående tilbud, men 
har mulighed for at sidde i cafeen i jeres hold tid. 

 
 
 
Julefrokosttilbuddet er gældende i uge 48. Dvs. fra 28. nov. - 2.dec. 2021, begge dage incl. 
I skal bestille jeres juleplatte SENEST i uge 46, dvs. senest fredag d. 18. nov. og bestilling 
foregår i Informationen. 

Juleplatten vil byde på rigtige julelækkerier fra vores egen Café, og prisen er incl. Kaffe og 
te. Drikkevarer købes på dagen. 

• Bestilling senest i uge 46. 
• Bestilling holdvis ved Informationen. 
• Betaling samlet med MobilePay til 89 64 55. Skriv Café i kommentarfelt.  
• Pris: 75,00 kr. 

 

De bedste julehilsner, Julefrokostudvalget. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra og med 23. december 
kl. 12.00 til og med 
d. 1/1 2023. 
Vi åbner igen 2. januar 2023. 
kl. 8.00. 

 VI SYNGER JULEN IND 

Mandag 5.dec kl. 13.30-15.00 

Husets rytmiske kor  
lægger for og synger et 
par sange, hvorefter vi  
alle synger julen ind  
sammen i vores dejlige 
café. 

Kom og vær med til en festlig stund. Der vil 
være tid til kaffepause, hvor der kan købes 
gløgg og æbleskiver, kaffe mv., og tid til at 
ønske hinanden en glædelig jul. 

Der er ingen tilmelding til arrangementet – 
du møder bare op, og vi ser frem til en 
hyggelig eftermiddag, sammen med dig. 

 UDSTILLERE PÅ KOLORITTEN 

Næste gang du går en tur gennem huset, 
tager trappen, bevæger dig rundt på 
gangen på 2. sal, i Caféen eller på 
kontorgangen, så løft blikket og se på alle 
de smukke værker, der for tiden pryder 
Kolorittens vægge. 

Vores akrylhold og patchworkhold har 
venligst udlånt en del af alt deres smukke 
håndarbejde, og vi kan derfor rette en 
STOR tak til begge hold, og alle nyde 
deres farverige og kyndige håndværk. 
Udstillingen hænger året ud. 

INGEN JULEMARKED 

Centerrådet har vurderet at der “heller 
ikke” i år skal være julemarked på 
Koloritten. 

I 2021 afholdt vi et julelotteri for brugerne 
af Koloritten og deres pårørende.  
 
Det vil vi også gøre i 2022 
Julelotteriet vil blive holdt i perioden 
mandag 14. nov – fredag 9. december.  

Lodderne kan købes ved Informationen. 

Priserne bliver :  
5 lodder 10 kr. 
11 lodder 20 kr.  

Ulla Bang 
julemarked/ 
julelotteriudvalget) 
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   Demensskole – efteråret 2022 
for alle interesserede i Herning Kommune. 
Viden om demens er vigtig for at forstå, hvad der kan ske i et demensforløb. 
Viden er vigtig, for at pårørende bliver i stand til at støtte og hjælpe personen med 
demens. 

1. aften / onsdag den 9. november 2022 kl. 19:00 - 21:30 
Hverdagen med demens - ved demenskonsulenterne 
Hvad er demens? Hvordan opdages det og udredes? 
• Hverdagen med demens - udfordringer og gode løsninger 
• Medicin, hjælpemidler, livshistorie, meningsfyldte aktiviteter 
• Samvær og kommunikation i dagligdagen 

2. aften / onsdag den 16. november 2022 kl. 19:00 - 21:30 
Foredrag - med Anja Aalund Holst 
• Pårørende rollen: Gode råd til at håndtere demens i familien og bevare sig selv. 

3. aften / onsdag den 23. november 2022 kl. 19:00 - 21:30 
Hvordan er kommunens tilbud – Jura og planlægning af fremtiden. 
V/ demenskonsulenterne 
• Kommunens tilbud – hjælp og støtte 
• Planlægning af fremtiden - Juraen 
Sted: Caféen på Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning. 
Pris 60 kr. pr. aften inkl. kaffe og kage. 

Tilmelding: 
Tilmelding til den ene eller alle aftner senest ugen før til: 
Anna Jensen på tlf. 96288403 eller mail plcaj@herning.dk 

På demensteamets vegne. 
Demenskonsulenterne Anni Rønnow og Anni O. Frederiksen og frivillige på 
demensområdet.



 

 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 15



KOLORITTENS ÅBNINGSTID 
Kolorittens tlf.: 9628 5454 

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) 

Café 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

Næste avis udkommer 
Januar 2023 

Deadline 5. december 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, Mona Maul, 
Lisbeth Wium-Andersen 
Layout: Børge Andersen 

bjja@energimail.dk 

Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afvise, forkorte eller redigere  

i de indsendt artkler. 

BANKO 2022 

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: 
November: 11/11, 25/11 
December: 9/12. 

2023:  
Januar: 6/1, 20/1 
Februar: 3/2, 17/2 
Marts: 3/3, 17/3, 31/3 
April: 14/4. 

KOLORITTENS JULEBANKO 

9. december kl. 13.00. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag i 
Kolorittens café. 

Frokostretten består af: 
Skinke med grønlangkål og brunede 
kartofler. 
Kan købes fra kl. 11.30 og prisen er 45,- kr. 


