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RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE
Vi håber, alle har haft en glædelig jul og er 
kommet sikkert og godt ind i det nye år.  

Vi sluttede året af med rigtig mange hold 
julefrokoster, hvor cafeen emmede af 
hygge og samvær. Stor tak til alle for 
opbakningen og ikke mindst julefrokost-
udvalget, cafeen og personalet for rigtig flot 
og smidig tilrettelæggelse. 

Pas på kolde næser 
For at holde på varmen håber vi, alle vil 
hjælpe til med at lukke dørene og slukke 
lyset, hvor det er muligt. Jo mindre over-
forbrug jo mere er der tilbage til det sjove! 
Husk også en ekstra trøje, da det først er 
nu vinteren banker på døren. 

Kender I nogen, der kunne have gavn og 
glæde af Kolorittens mange tilbud, må I 
endelig tage vedkommende under armen, 
og vi kan hjælpe hinanden med at byde 
velkommen. 

Der vil være Bygge Bro invitationer i 2023 
også, så benyt endelig chancen til at lukke 
flere med i fællesskabet. 

Vi ser frem til mange gode stunder i året 
med jer alle. 

Pas på jer selv ude og inde og Godt Nytår 
til jer alle. 

Lisbeth Wium-Andersen, 
Aktivitetskoordinator 

Allis Lunde, 
Leder for Træning og 
Aktivitet Øst



     

Centerrådet indbyder til Nytårskur Torsdag den 26. januar 2023 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 Joan Hansen, formand for Social og Sundhedsudvalget 
• Året der gik og nyheder for 2022/23 ved Koordinator Lisbeth Wium-Andersen 
• Bobler og godt nytår 
• Afrunding med lidt sang og musik 

Sæt kryds i kalenderen. Der vil være åbent for tilmelding fra 16. december 2022. 
Tilmelding online, eller ved Informationen SENEST 18. januar 2023. Arrangementet 
er gratis. 

 

 

NYTÅRSKUR 2023 
 

Side 4

NYTÅRSKUR 2023



  Resume af Centerrådsmøde 
  3. november  2022 

1. Opfølgning samt godkendelse af 
referat fra den 6. oktober 2022 
Referatet er godkendt.   

2.  Emner til behandling 
Årets hjul 

Endelig planlægning af Nytårskur - 
orientering ved Susanne.  
Planlægning af Centerrådsvalg jf. tidsplan.  
Tidsplanen tilrettes. Konstituerende møde 
afholdes torsdag 30.3. 23  

  
3. Nyt fra formanden (Lisbeth)     
En del af hjemmeplejens biler holder 
midlertidigt foran Koloritten, mens 
håndværkerne beslaglægger en del af 
deres parkeringspladser.  
  
4. Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium)  
D.d. 674 medlemmer.  
Arrangementet med Jens Møller gav et lille 
underskud. 
Arrangementet på Politigården gav et lille 
overskud.  
Undersøger muligheden for musik i salen 
for de forskellige hold.  
Orienterede om en mail fra en bruger af et 
akrylhold. Vedkommende synes lokalet er 
for lille. Indkalder til et møde med de to 
hold. 

5. Nyt fra teamleder (Allis)  
Der forsvinder ikke så meget toiletpapir 
som tidligere.  
I den sidste måned har der været 40 % be-
sparelse på vand og varme, samt 20 % på el. 

6. Økonomi  
    - Ansøgninger ingen  
Akrylholdene glade for deres kursus. 
Sølvholdene har fået et lille kursus i 
sandstøbning af en bruger af Koloritten. 
Trædrejning vil afholde et internt kursus for 
alle på trædrejningsholdene.   
I sæsonen 2019/2020 fik alle frivillige et 
gavekort til cafeen, da man pga corona 
ikke kunne afholde frivilligfest/ frivilligtur.  
Alle gavekort er ikke indløst. Der sendes 
mail ud om at gavekortene gerne må  

indløses snarest- senest 1. marts 2023 
Orientering om de nye kaffebilletter til de 
frivillige.  

7. Nyt fra udvalg 
Arrangementsudvalg har afholdt flere 
arrangementer. Næste møde 10.1. 2023  
Cafeudvalg - Orientering af Allis. 
Mangler frivillige. Kom og snak med 
Allis, Lisbeth Wium og / eller Jette 
Navntoft.   
Hjemmeside/Infoskærm – afholder snarest 
møde.  
Højskoleudvalg: ikke mange til sidste 
foredrag. Udvalget afholder møde i nov.  
Informationsudvalg: Ny frivillig tirsdag 
eftermiddag.   
Julefrokostudvalg: Godt i gang med 
planlægningen af julefrokosterne. .  
Julelotteriudvalg: Julelotteriet starter 
mandag 14. nov.   
Udstillingsudvalg: Har afholdt møde 2.11 - 
to nye frivillige i udvalget. Væggene på 
kontorgangen er til udstilling fra 
Akrylholdene.   
Åbent hus udvalg: Har afholdt møde - vil 
prøve at forny sig. Planlagt møde 18.1. for 
udvalget kl. 13-14 samt for de frivillige fra 
kl. 14-15  
Nytårskurudvalg: se ovenfor 

8. Nyt fra aktiviteter 
Morgentræningen: (mandag, onsdag, 
fredag) eller (tirsdag, torsdag) er fra kl. 
7.45-8.30 

9. Eventuelt  
Opslagstavlen ud for Informationen er til 
opslag der vedrører Koloritten.  
Den anden opslagstavle er for dagsorden/
referater fra Centerrådsmøderne, oversigt 
over aktiviteterne de forskellige dage samt 
opslag fra ” Herning kommune”.  
Det er ikke muligt at hænge noget op fra 
andre foreninger etc.  
 
Referent: Ulla Bang 
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12 pkt  Resume Centerrådsmøde  
 1. december 2022  

Vedr. kommende valg. Flg. er på valg: 
Rosa Vestergaard, Carsten Kuhlmann og 
Martinus Nielsen.  
Martinus modtager ikke genvalg. Rosa og 
Carsten modtager genvalg.  
Tidsplan for afholdelse af valg offentlig-
gøres senere.  

Nyt fra formanden (Lisbeth): 
Takker alle de frivillige i Cafeen for deres 
store arbejde.  

Nyt fra koordinator (Lisbeth Wium): 
D.d. 694 medlemmer.  
13 personer deltog i Bygge Bro arrange-
mentet i november.  
Afholdt møder med henholdsvis Trædrej-
ning (mangler en elhøvl), Mad for mænd 
og ølholdene – bl.a. vedr. rengøringen.  
Gennemgået ”gamle aftaler” fra Lindas tid, 
som koordinator – aftalerne fortsætter.  
Undersøger muligheden for andet lokale til 
akrylholdene. Evt. bytte med EDB lokalet.  
Ny frivillig har tilbudt kursus i brug af Mac 
og Icloud. Kursus over 10 gange.  
Morgentræningsholdene begynder kl. 7.30 
Afholdt møde med DGI om kursus i 
”Bevæg dig i livet”, nærmere følger. 

Nyt fra teamleder( Allis) 
Orienterede om de store sparerunder i 
Herning kommune.  

Økonomi: 
Ansøgning fra ølholdene på 1500 kr. – 
bevilget  

Nyt fra udvalg: 
Arrangementsudvalg: møde tirsdag 10.1. 
Nyt medlem i udvalget 
Avisudvalg: møde mandag 5.12. Vibeke 
Cleve er stoppet i udvalget. 
Cafeudvalg: Afholder snart møde 
Bygge Bro udvalg: Nye datoer onsdag 
8.2 og tirsdag 2.5 
Hjemmeside/ Infoskærm udvalg:  
Møde efter jul 
Højskoleudvalg: Har afholdt møde i 
udvalget. Ikke mange deltagere ved sidste 
foredrag 
Julefrokostudvalg: Evalueringsmøde 
snarest 
Udstillingsudvalg: Ny udstilling i januar 
Åbent Hus udvalg: Møde onsdag 18.1. 

Nyt fra aktiviteter: 
Banko: Færre deltagere sidste gang 
Træningslokalet kan kun bruges, når man 
er på et fritræningshold.  
Ref: Ulla Bang
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 Valg til Centerråd 

Igen i år afvikles valg til Centerrådet. 
Valget afvikles i uge 11, dvs. 13.-17.3 2023. 
På valg er: 
Martinus Nielsen. Modtager IKKE genvalg. 
Carsten Kuhlmann. Modtager genvalg. 
Rosa Vestergaard. Modtager genvalg. 

I ulige år skal der vælges 3 personer for en 
2-årig periode. 

Kunne du have lyst at indgå i Centerrådet, 
kan du nedenfor se hvordan du skal forhol-
de dig. Finder du ikke svaret her, kan du til 
hver en tid kontakte Centerråds-formand 
Lisbeth Kirkegaard, eller aktivitetskoordin-
ator Lisbeth Wium-Andersen, til en uforpligt-
ende snak. 

Hvordan opstiller jeg? 
Fra den 6. februar ligger der 
opstillingslister ved informationen, som du 
kan udfylde og aflevere i Informationen 
igen senest mandag d. 27. februar.  

Uge 10: Synliggørelse af kandidater. 

Uge 11: Valguge 

Fredag den 17. marts 
kl.12.00: 

Optælling af stemmer, 
og valget offentliggøres. 

Centerrådet konstituerer sig 30. marts 
2023.
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Vi var godt 40 tilmeldte, og vi fik en rigtig god 
og meget spændende eftermiddag med 
rundvisning og efterfølgende information om 
Herning Politis store arbejde. En god og 
informativ eftermiddag, der fortalte meget om 
det meget store og varierende arbejde, som 
politiet gør for og i vores område.  
Midt- og Vestjyllands Politi, som Herning 
hører under, har ca. 1300 medarbejdere, 
heraf ca: 
• 667 politiuddannede 
• 500 administrative medarbejdere 
• 45 jurister 
• 35 i andre medarbejdergrupper 

Politikredsen har 150 tjenestebiler, heraf 
60 uniformerede – 14 motorcykler og 27 
tjeneste-hunde. 
Midt- og Vestjyllands Politi er det største 
geografiske område i Danmark, og dækker 
kommunerne Thisted, Morsø, Lemvig, 
Holstebro (hovedstation), Skive, Viborg, 
Herning, Silkeborg, Ikast/Brande og 
Ringkøbing/Skjern. 

Hilsen fra Arrangementsudvalget 
Hans Jørgen Søndergaard Sørensen og 
Susanne Just. 

HERNING POLITISTATION 27. OKTOBER 2022
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 NY SÆSON NÆRMER SIG

Nytåret er lige skudt ind og nogle slår 
sikkert mave endnu ovenpå julens glæder. 
Ikke desto mindre nærmer hverdagen sig 
igen, og tanker på en ny sæson. 

Årsprogrammet skal være færdigt til april, 
hvor vi afholder Åbent Hus. Derfor er jeg 
nødt til allerede nu at bede jer ramme-
sætte jeres tanker for den kommende 
sæson. 

I løbet af januar modtager alle nuværende 
igangsættere derfor en seddel, hvorpå I 
bliver spurgt til hvorvidt man som igang-
sætter ønsker og ikke mindst har lyst til, at 
fortsætte sin aktivitet og/eller kunne ønske 
sig at igangsætte en ny eller måske helt at 
trække sig for den sæson, der nærmer sig.  

Det kunne også være du som medlem af 
Koloritten har ønsker og ideer for helt nye 
tiltag, så er alle ideer til nye aktiviteter 
velkommen.  

Som udgangspunkt kræver opstart af nye 
tilbud, at du som medlem enten selv, eller 
kender én som ønsker at være 
igangsætter/frivillig instruktør/tovholder på 
aktiviteten, og tilbyder at stå for det.  
Alt det praktiske omkring aktiviteten finder 
vi sammen ud af.  

Der har tidligere være forslag fremme om 
forskellige grupper for samlere: F.eks. sam-
lere af frimærker, kuglepenne, påklædnings-
dukker eller andre interessefællesskaber. Der 
er ikke noget der sætter begrænsningen, 
udover aktiviteten kræver en igangsætter, 
samt vi sammen sætter rammen. 

Der har tidligere været ønske om pilates 
og blomsterbinding- kan du selv, eller 
kender du nogen, som kan være med til at 
sætte holdet i gang, så hører vi også gerne 
fra dig. 

Lisbeth Wium-A. 

Vibeke Cleve fortæller: I november 2007 
stoppede jeg mit arbejdsliv som 
talepædagog for børn i Grindsted.  
Inden jeg var stoppet, havde jeg bestemt 
at jeg ville gå til slægtsforskning på 
Koloritten, så jeg meldte mig ind på 
Koloritten, men meddelte at jeg først ville 
komme til november.  
 
Jeg fandt nu hurtigt ud af at jeg skulle 
deltage i flere aktiviteter. 
Blev frivillig i nogle år ved Værtsbordet (det 
man nu kalder Informationen),  
 I 2008 blev jeg kontaktet af Kolorittens 
avisudvalg, da de godt kunne bruge en 
frivillig mere til at skrive til Koloritavisen. Et 
arbejde jeg blev meget glad for. I årenes 
løb har jeg lavet mange interviews samt 
boganmeldelser.  
 
Jeg har deltaget i sangkor for personer 
med Kol. Har gået til senioryoga samt Fri 

træning, men i 2016 blev mit helbred 
dårligere og dårligere, og desværre måtte 
jeg drosle en del ned i de forskellige 
aktiviteter.  
I dag er jeg nødsaget til altid at gå med ilt, 
hvorfor min deltagelse i forskellige 
aktiviteter har været nødt til stoppe. 

Jeg har nu 
derfor også 
valgt at stoppe i 
Kolorittens 
Avisudvalg og 
vil prioritere min 
deltagelse i 
litteratur hver 
anden onsdag 
samt kursus i 
hjernesjov om 
fredagen.  

Ulla Bang

 MANGE GODE TIMER PÅ KOLORITTEN



   Fællessang og julehygge 

I  

Mandag den 5. december var vi sammen 
med et halvt hundrede andre mødt op i 
Kolorittens hyggelige cafe til fællessang og 
julehygge. 
Kolorittens rytmiske kor kom ind i cafeen til 
tonerne af "Go Tell it on the Mountain" i en 
swingende gospelversion. 
Efter yderligere et par numre fra koret og 
nogle jule-fællessange kunne vi i pausen 
købe æbleskiver og gløgg i cafeen. 

Den hyggelige eftermiddag sluttede med 
flere julesange fra koret og fællessange fra 
os, som deltog. 
Det "Rytmiske kor" bliver ledet af Jonna 
Johansen og akkompagneret af Rie Bech 
Pedersen.  
Koret mødes hver anden mandag (i ulige 
uger) i Kolorittens lokaler. Alle kan deltage 
uanset forudsætninger. 
Kunst2011 - Jørgen Agergaard
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Onsdag 30.november var jeg som 
sædvanligt til litteratur. Vi på holdet havde 
også meldt os til julefrokost. 
Det var hyggeligt med så mange 
mennesker i caféen. Snakken gik godt 
rundt ved bordene.  
Vi fra litteraturholdet nød nogle timer 
sammen. 

Julefrokosten bestod af en lækker platte 
samt kaffe/te. Der var nu alt for meget på 
platten, så jeg kunne desværre ikke spise 
det hele. 
En stor tak skal lyde til de frivillige og 
personalet i caféen. 

Hilsen Vibeke Cleve. 

  Julefrokost
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Kolorittens Centerråd valgte at aflyse det årlige julemarked i 2022. 
Men i perioden 14. november til 9. december blev der afholdt et julelotteri for brugere af 
Koloritten og deres pårørende. 

En stor tak skal lyde til alle, som har sponsoreret flotte gevinster.

 KOLORITTENS JULELOTTERI

Jyske Bank Sydbank Aroma

Rikki Vanggaard Midtgård Frisørsalon Fruehøj

Tøjeksperten, Herning City Karina Lehmann Østergades Apotek

Garnshoppen Kop og Kande Helm

Botex Clipper Fnugfri

Nyt Syn Fodspecialist, Fonnechsbesgade Dohm

Cykelcenter, Herning Frank Holm Siam Massage

Blomsterhuset Steel Funktion Jysk

Fruehøj slagter Sparekassen Kronjylland Fredhøj cykler

Spar Nord Nørre Snede kafferisteri Løve Apoteket

Sparekassen Thy Herning skov, have og park Mea- Cor

Park v/ Hair design Fodplejer Dorthe Jacobsen Bageriet Gl. Landevej

JBS Team Teatret Else Jensen

Lysmesteren Tøjeksperten, Herningcentret Koral

Birthe Jørgensen Praxis Hårmagi

Skovhus Micha Ringkøbing Landbobank

Nokia HMP Global Vorgod/Biscuit Sydbank

Boswell Nørfeldt



 

Den 13. december var der Luciaoptog på 
Koloritten.  Det var piger fra Herning 
Friskole, som var der for at synge. 
Det gjorde de rigtig godt med deres lyse 
pigestemmer. 

De sang både Luciasangen og Dejlig er 
jorden. De gik flotte rundt med levende lys 
i hænderne, det var en god oplevelse, så 

de, der var på Koloritten, kunne nyde det 
og måske komme mere i julestemning. 

Som tak for sangen blev der serveret 
saftevand, mandariner og pebernødder til 
pigerne. 
Det var en god oplevelse. 

Kirsten Aronsson

  Luciadag på Koloritten

Side 11

Dette er arrangementer, hvor man kan 
tage en ven, veninde, nabo osv, med ind til 
en kop gratis kaffe og kage, og her høre 
lidt om Koloritten, krydret med indlæg, 
gode historier og en rundvisning.  
 
Der er foreløbig planlagt 2 ”Frivillige 
bygger bro” arrangementer i foråret 
2023, nemlig onsdag den 8. februar og 
tirsdag den 2. maj. 

Hør mere om dette i forbindelse med 
Nytårskuren eller ved at læse opdaterede 
pjece, der placeres i Informationen.  

Det er bevist, at hver gang vi bliver mere 
aktive – socialt, mentalt eller fysisk – så 

har det en stor sygdomsforebyggende 
effekt. Det vil vi sammen med jer gerne 
arbejde mere med også i 2023, bl.a. med 
arrangementer som åbent hus og Bygger 
Bro dage. 

Vi ser frem til, at rigtig mange igen bakker 
op om initiativerne, så vi kan udbygge det 
dejlige hus vi har, til gavn for alle 
nuværende og kommende medlemmer. 

Centerrådet

  Frivillige bygger bro

Vibeke Cleve har meddelt os at hun efter 
14 år i udvalget trækker sig på grund af 
dårligt helbred. 
Vi i udvalget takker hende for alt det 
arbejde hun har foretaget i udvalget, og 

håber hun vil få kræfter til at deltage i lidt 
andet. 

Avisudvalget (Børge Andersen, Mona 
Maul, Martinus Nielsen og Ulla Bang). 

  Kolorittens avisudvalg er blevet en person mindre
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INFORMATIONSAFTEN 
Hverdagen som pårørende – hvem passer på dig? 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende 

er et kursus for voksne, som er pårørende til voksne med 
langvarig sygdom. Det kan være en nær ven, forælder, partner 

eller ægtefælle eller dit voksne barn, der er syg. 

Kurset er et gruppeforløb, og retter sig til alle voksne borgere 18 
+ bosiddende i Herning kommune.  

Kursusforløbet og deltagelse er GRATIS. 

Vi afholder uforpligtende informationsaften for alle interesserede 

TIRSDAG D. 17.januar 2023 
KL. 15.30-16.30 

Markedspladsen 2 
7400 Herning. 

Der er ikke tilmelding.  
Har du lyst at høre om tilbuddet, møder du bare op. 

På gensyn. 



Side 13

KOLORITHØJSKOLEN

9. januar 2023
"Historien om Danmarks mest berømte 
bjerg" v/Bjarne Jensen, RY

23. januar 2023
"Khmerernes rige. En rejse gennem 
Thailand,Cambodia og Vietnam”
v/Anna-Grethe Østergaard, Esbjerg

6. februar 2023
" Kunsten at bevare livsmodet trods 
modgang”
v/Agnete Odgaard-Jensen Ydby/Thy

20. februar 2023
“Jutlandia – krig, kald og kærlighed”
v/Helle Juhl, Bjert

6. marts 2023
" Martin A. Hansen” og "Løgneren" - 
“Degnen på Sandø”
v/Ole Juul, Hadsten

Du kan læse mere om de enkelte foredrag 
i pjecen, som fås ved Informationen.

Har du lyst til at prøve at brygge øl, så er 
der plads på tirsdagsølholdet. Vi er fire og 
vil gerne være fem. 
Det er ikke svært at brygge øl og kan du 
følge en mad- eller bageopskrift, kan du 
også finde ud af at brygge øl. 

Du kan melde dig til fra 15. februar  
– og så betaler du kun en halv sæson… 

Du får indflydelse på, hvilke øl der brygges  
og tænk at kunne overraske familie og ven-
ner med din egen hjemmebryggede øl. 

Vi brygger 25 liter øl hver uge. Er vi fem, 
giver det ca. 9 stk. 1/2-liters øl til hver. 
Derudover er der som regel et par flasker 
eller tre, som sættes til side til smagsprøver. 
Når vi har brygget øllet, skal det fyldes i en 
spand og stilles til gæring i en uge. 
Derefter omstikkes det til en anden spand 
og står yderligere en uge. 
Ugen efter fyldes det på flasker. Så tager 
vi det hjem og stiller det ved stuetempera-
tur i yderligere en uge, hvorefter det sæt-
tes på lager. 
Det har bedst af at vente en måned, før 
det drikkes, da smagen forstærkes – men 
kan du ikke vente, kan du sagtens åbne en 
flaske (og det kan være svært, når det står 
og frister…). 

Der skal selvfølgelig etiketter på, så man 
ved hvilken øl, man drikker – de præsen-
terer sig jo flot, når de står på frokostbor-
det – måske med en snaps til! 
Etiketterne laver vi også selv og klistrer på 
med mælk… Jo, jo – den er god nok! 
Flaskerne sørger vi selv for. 

Der er en del ventetid mellem de forskellige 
opgaver. Den udnytter vi med en kop kaffe 
og brød fra caféen og smagsprøver på 
vores øl og lidt hygge snak. 

Lyder det som noget for dig, så kom og 
besøg os og se hvordan vi gør. Vi skal nok 
hjælpe dig med at komme godt igang! 

Børge Andersen, igangsætter

LÆR AT BRYGGE DIN EGEN ØL
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Kolorittens café betjenes af en lang række 
frivillige, som giver et par timer eller lidt 
flere om ugen af deres fritid til, at vi alle 
kan nyde den gode mad, de fine kager og 
den forfriskende kaffe ved bordene, når vi 
har pause fra aktiviteterne. 
Undertegnede besøgte cafeen en torsdag 
eftermiddag, hvor Ida Mortensen og 
Gunhild Hyldal var på vagt. De har begge 
været frivillig her i omkring otte år. 
- Selv om der er nok at lave, hygger vi os 
også rigtig meget. Og vi er jo efterhånden 
kommet til at kende mange af brugerne, da 
det jo som regel er de samme, der kommer 
her torsdag eftermiddag, fortæller Gunhild 
Hyldal. Hun tilføjer, at de fleste er i godt 
humør og kommer med en frisk 
bemærkning eller et smil, når de betjenes 
ved kassen. 
Hun har også været aktiv i julefrokost-
udvalget i mange år. 
- Jeg meldte mig til cafe’ holdet, fordi jeg har 
haft en tilknytning til restaurationsbranchen 
tidligere. Mine forældre ejede og drev 
Uldjydekroen i Lind i mange år, så jeg vidste 
lidt om den slags, oplyser Gunhild Hyldal. 
Ida Mortensen fortæller, at de arbejder 
godt sammen og aldrig har problemer med 
arbejds-fordelingen. Gunhild Hyldal nikker 
samstemmende.- Vi er her altid om 
eftermiddagen, hvor vi servicerer det, som 
formiddagsholdet har fremstillet. Det er 
den varme mad, ligesom de har bagt kager 
til buffeen, fortæller Ida Mortensen. 

Hun blev i sin tid frivillig, fordi der var en, 
som hele tiden pressede på. 
- Hun blev nødt til at stoppe og skulle selv 
finde en afløser, som altså så blev mig. Og 
det har jeg aldrig fortrudt, for vi hygger os 
virkelig. Den sociale kontakt med så 
mange mennesker er rigtig rart, og jeg har 
kun haft positive oplevelser her i cafe’en, 
understreger Ida Mortensen. 
Hvis der er ekstraordinære arrangementer 
som eksempelvis nytårskur, giver 
centerrådets medlemmer en hjælpende 
hånd, ligesom den øvrige ledelse på 
Koloritten ikke er bange for at tage fat, så 
det hele kommer til at glide godt, påpeger 
Ida Mortensen.  
Hun er dog bekymret for cafe’ens fremtid i 
sin nuværende form. 
- Vi mangler frygteligt frivillige, for vi andre 
”gamle” kan jo ikke blive ved i al evighed. 
Og arbejdet er ikke værre, end at alle kan 
være med. Vi har endda en på holdet, som 
er fyldt 85 år, smiler Ida Mortensen. 
Hun frygter, at der vil blive skåret ned på 
udbuddet af mad og kager, fordi ledelsen 
bliver nødt til at købe varerne ude i byen, 
så priserne vil også blive sat op, hvis der 
ikke kommer flere frivillige i cafe’en. 
- Så vi håber rigtig meget, at der melder 
sig nogle frivillige hurtigt, så vi kan bevare 
cafe’en i sin nuværende form, 
understreger Ida Mortensen. 

Mona Maul

HYGGE OG GODT HUMØR

Ida Mortensen Gunhild Hyldal





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 
Marts 2023 

Deadline 30. Januar 2023 

Kontaktpersoner vedrørende annoncer: 
Lisbeth Wium-Andersen 
Ulla Bang, Henny Præst 

Træffes på tlf. 96 28 54 54 

Avis-redaktion: 
Ulla Bang, Martinus Nielsen, 

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 2023 

Datoer, banko Koloritten, sæson 2023 
kl. 13.00-15.30. 

Der vil kunne købes frokostret i 
caféen fra kl. 11.30. 

Plader 
kan købes  
fra kl. 12.00. 

2023:  
Januar: 6/1, 20/1 

Februar: 3/2, 17/2 

Marts: 3/3, 17/3, 31/3 

April: 14/4. 

LUKKEDAGE

April:
Påske: 3. april - 10.april

Maj: 
Bededag: Fredag 5. maj
Arb. Int. kampdag: Mandag 1. maj
Kr. Himmelfart:
Torsdag-fredag 18.+19. maj
Pinse: Mandag 29. maj

Juni:
Grundlovsdag 5. juni

SÆT KRYDS I KALENDEREN

Fredagsfrokoster i 2023.

Fredag 10. Marts

Fredag 12. Maj.

Nærmere følger 


