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Gratis oplevelser for tilflyttere

Velkommen til
Kolding Kommune

Kolding Kommune

I
P
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Kære nye borger
Velkommen til Kolding Kommune. Kolding

Vi kommer forbi et udpluk af kommunens

er et godt sted at bo. Et sted, hvor design,

kulturelle og historiske højdepunkter samt

kultur, historie, natur og idræt gør, at men-

nogle af de største udviklingsprojekter.

nesker og virksomheder vokser og trives.
Se dato og tilmeld dig/jer på næste bustur
Jeg vil gerne byde velkommen til kommunen

på www.kolding.dk/bustur

ved at invitere dig/jer gratis ind til nogle af de
kultur- og fritidstilbud, som vi er så stolte af.

Se program for busturen sidst i brochuren.

Jeg vil gerne vise kommunen frem, og derfor

God fornøjelse!

kan du/I tage med på én af vores tre årlige
busture.

Velkommen til Kolding Kommune
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Find det meste
på hjemmesiden

Kolding Kommunes ambition er i alle sam-

Biblioteket

På Koldingbibliotekerne kan du møde
nye mennesker og blive en del af mange
forskellige fællesskaber.

menhænge at yde god service til alle.
Læs mere om de forskellige servicetilbud

Del for eksempel dine oplevelser i vinter-

som f.eks. skoler, børnehaver, plejehjem,

bogscaféer, kulturcaféer, lytteklubber eller

veje, idræftsfaciliteter, renovation på

i en læsekreds.

www.kolding.dk. Her finder du også
information om vores åbningstider.

Hold øje med arrangementer på koldingbib.dk,
eller spørg på biblioteket.

Via hjemmesiden har du adgang til at
betjene dig selv digitalt – når det passer dig.

Husk også, at vi har lokalbiblioteker og biblio-

Du kan blandt andet melde flytning, skrive

teksstationer mange steder i kommunen. Du

dit barn op til pasning eller skifte læge.

kan se dem alle på koldingbib.dk/biblioteker.

På www.oplevkolding.dk finder du masser

Koldingbibliotekerne

af information til oplevelser i Kolding for både

Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

store og små.

www.koldingbib.dk

Kolding Kommune

FRIBILLETTER:

Oplev nogle af Koldings fine
attraktioner helt gratis
Nicolai for børn
Besøg børnekulturhuset for børn i alderen

Genforenings- og
Grænsemuseet

2-12 år og deres voksne. Her findes sjove og

Mød historien om Genforeningen, hvor Chri-

spændende aktiviteter samt masser af lege-

stian X red over den slettede grænse i 1920.

rum. Oplev også familiekoncerter og børne-

Se særudstillingen ”Sønderjyder i krig”, og få

teater. Læs mere om kommende aktiviteter

en tur på den nyetablerede Grænsesti.

på www.nicolaiforborn.dk.
1 gratis besøg for hele husstanden
1 gratis besøg for hele husstanden

(ved fremvisning af denne brochure).

(ved fremvisning af denne brochure).
Åbningstider
Åbningstider
Tirsdag-fredag

Se åbningstiderne på
www.genforeningsmuseet.dk

kl. 9-16
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Lørdag-søndag

kl. 10-15

Åbningstider – ferier

I skolernes vinter-, påske-, sommer- og efterårsferie er huset åbent hver dag kl. 10-15.

Adresse

Adresse

Nicolai for børn

Skolegade 2C, 6000 Kolding
www.nicolaiforborn.dk

Genforenings- og Grænsemuseet

BESØGT

STEMPEL
HER

Koldingvej 52

Taps, 6070 Christiansfeld

www.genforeningsmuseet.dk

BESØGT
STEMPEL
HER

Velkommen til Kolding Kommune

Godset
Godset er Koldings spillested med koncertsal

Dansk Sygeplejehistorisk
Museum

og øvelokaler. Spillestedet præsenterer hvert

Oplev patienternes og sygeplejens historie og

år over 100 koncerter inden for alle genrer i

udvikling fra middelalder til i dag. Museet har

den rytmiske musik. Koncerterne afvikles af

været en del af Danmarks første julemærke-

frivillige, og der tages løbende nye hjælpere

sanatorium for tuberkuloseramte børn.

ind. I Godsets 12 øvelokaler er der adgang

Både ude og inde kan familien gå en tur i

24 timer i døgnet. Som tilflytter kan du

sanatoriebørnenes fodspor. Sygepleje-

møde masse nye mennesker på Godset.

museet er eneste af sin art i Europa.

Foreningen Rock’In House, som er den

Fri entré m. kaffe for 2 personer

største arrangør af koncerter på Godset,

(ved fremvisning af denne brochure).

tilbyder et gratis familiebesøg for tilflyttere

Unge under 16 har altid gratis adgang.

til en ”SpotON koncert”.
Læs mere på www.godset.net/velkommen

Åbningstider
Tirsdag-søndag kl. 11-16

1 gratis besøg for hele husstanden

Mandag

(ved fremvisning af denne brochure).

Lukket fra december til februar

Lukket
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Billetter sendes pr. mail, kontakt:
clho@kolding.dk

Adresse

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Adresse
Godset

Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding
www.godset.net

Fjordvej 152, 6000 Kolding

BESØGT

STEMPEL
HER

www.sygeplejemuseum.dk
Facebook:

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

BESØGT
STEMPEL
HER

Kolding Kommune

Trapholt

Nicolai Scene

Trapholt er et af Danmarks mest velbesøgte

Nicolai Scene er Koldings åbne akustiske sal,

museer og huser en væsentlig samling af

hvor både amatører og professionelle kan

moderne kunst og design samt internationale

udtrykke sig igennem sang, musik, dans

særudstillinger. Besøg museets café med

og mere i et fantastik rum med en lyd udover

den smukke udsigt over Kolding Fjord, og

det sædvanlige.

gå en tur gennem museets imponerende
skulpturpark. Designbutikken har et stort

Fri entré for 2 personer til én koncert

udvalg af moderne designvarer.

(ved fremvisning af denne brochure).
Gælder for koncerter arrangeret af

Fri entré og kaffe for 2 personer

Nicolai.

(ved fremvisning af denne brochure).
Børn og unge under 18 år har altid gratis

Billetreservation på tlf. 7979 7575

adgang.

eller nicolai@kolding.dk

Åbningstider
Tirsdag-søndag kl. 10-17
Onsdag
Mandag

Adresse
Trapholt
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kl. 10-20
Lukket

Æblehaven 23, 6000 Kolding
www.trapholt.dk

Adresse

BESØGT

STEMPEL
HER

Nicolai

Skolegade 2, 6000 Kolding
www.nicolai.kolding.dk

BESØGT
STEMPEL
HER

Velkommen til Kolding Kommune

Koldinghus

Velkommen til Kolding Kommune

Landbomuseet

Midt i Kolding ligger byens gamle kongeslot,

Mød landbrugskulturen fra hjulplov til

Koldinghus, der blev grundlagt i 1268. I 1808

mejetærsker. Se også redskaber og

brændte hele slottet og blev først restaure-

maskiner fra husholdning og de erhverv,

ret i 1970´erne. I dag kan du opleve slottets

der havde kontakt til landbrug.

enestående restaurering. Du kan også gå på
opdagelse i de store sale og nyde udsigten

Fri entré for 2 personer

over byen fra Christian 4.s Kæmpetårn. På

(ved fremvisning af denne brochure).

Koldinghus kan du også se Danmarks største
sølvsamling og store skiftende internationale

Åbningstider

særudstillinger. Besøg også Det Kongelige

Fra første uge i maj til og med uge 42

Udklædningsværksted, hvor du og din familie

Onsdag kl. 14-17

kan klæde jer ud i flotte renæssancedragter.

Lørdag

kl. 14-17

1 gratis besøg for 2 voksne og
ubegrænset antal børn under 18
(ved fremvisning af denne brochure).
Åbningstider
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Mandag-søndag kl. 10-17

Lukket den 24., 25., 26. dec., samt 1. jan.
Adresse
Koldinghus
Markdanersgade 11,
6000 Kolding
www.koldinghus.dk

Adresse

BESØGT

STEMPEL
HER

Landbomuseet

Brødsgårdsvej 52, 6000 Kolding
www.landbomuseet.dk

BESØGT
STEMPEL
HER

Kolding Kommune

Geografisk Have
Året rundt har Geografisk Have åbent

KOLDING MINIBY

med masser af oplevelser for hver årstid.

Kolding Miniby er beliggende i Geografisk

Den store, familievenlige botaniske have

Have i Kolding og er en gengivelse af byen,

har en unik plantesamling og historie.

som den så ud i årene 1860-1870.
Den er bygget i skalaen 1:10.

Oplev de smukke rosenhaver, temahaver,

Bygningerne er meget detaljerede.

dyrefold med klappedyr, legepladser,
væksthus og Kolding Miniby.

Et besøg i Kolding Miniby er en spændende oplevelse, som appellerer til

Fra Café Lykkefund serveres få lette retter

publikum i alle aldre.

samt is, kage og forskellige drikkevarer.
Deltag også i de mange forskellige

Bemærk at indgang skal foregå

arrangementer, vi afholder hvert år.

gennem Geografisk Haves indgang.
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Minibyen er åben fra 23. marts til
30. september.

1 gratis besøg i Geografisk Have og
Kolding Miniby for hele husstanden.
(ved fremvisning af denne brochure).

Adresse

Geografisk Have

Chr. 4´s Vej 23, 6000 Kolding

Åbningstider

www.geografiskhave.dk

Se www.geografiskhave.dk

BESØGT
STEMPEL
HER
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Christiansfeld Centret

SlotssøBadet

Tag familien med på en guidet tur i Christi-

Kom og besøg Koldings store våde legeplads

ansfeld og oplev UNESCO-byens historie.

med varmtvandsbassin, vandrutsjebane,
dampbad og babybassin.

Tilmelding sker til Christiansfeld Centret.
1 gratis besøg for hele husstanden
1 gratis byrundvisning for hele

(ved fremvisning af denne brochure).

husstanden

Der er ½ års gyldighed.

(ved fremvisning af denne brochure).
Åbningstider
Se hvad der sker i Christiansfeld på

Se åbningstiderne på hjemmesiden:

Christiansfeld Centrets hjemmeside.

www.ssbad.dk

Adresse
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Adresse

SlotssøBadet

Christiansfeld Centret
Nørregade 12,
6070 Christiansfeld

www.christiansfeldcentret.dk

BESØGT

STEMPEL
HER

Hospitalsgade 16,
6000 Kolding

www.ssbad.dk

BESØGT
STEMPEL
HER

Kolding Kommune

KIF Kolding

Nicolai Biograf & Café

KIF Kolding er det mest vindende håndbold-

Nicolai Biograf og Café er en art cinema

hold i Danmark gennem tiderne.

biograf i centrum af Kolding med det nyeste

De spiller hjemmekampe i Sydbank Arena

digitale udstyr bl.a. 3D. Vi viser et varieret

Kolding.

udbud af vedkommende film fra hele verden;

Kampplanen kan ses på www.kif.dk.

lige fra drama til action til dokumentarfilm.

1 gratis besøg for hele husstanden

1 gratis besøg for hele husstanden

(ved fremvisning af denne brochure).

(ved fremvisning af denne brochure).
Gælder ikke særarrangementer.

I tilmelder jer ved at sende en mail til
ms@kif.dk, og skriver, hvilken kamp I

Tjek vores program på www.nicolaibio.dk

gerne vil se. Tilbuddet gælder alle

eller hold dig opdateret på Facebook.

grundspilkampe, der spilles i Kolding.
Vi tager forbehold for udsolgte kampe.

Adresse
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Sydbank Arena

Ambolten 2-6, 6000 Kolding
www.kif.dk

Adresse

BESØGT

STEMPEL
HER

Nicolai Biograf og Café

Skolegade 2A, 6000 Kolding
www.nicolaibio.dk

BESØGT
STEMPEL
HER

Velkommen til Kolding Kommune

Harteværket

Bramdrupdam Fodboldgolf

Oplevelsescenteret ligger kun 3 km. fra

Fodboldgolf er en sjov og hyggelig måde at

centrum af Kolding. Harteværket er et vand-

være sammen med hele familien

kraftværk opført i 1918-1920.Værket åbnede i

på. Så tag hinanden i hånden og kom ud og

2016 som et moderne oplevelses-

hyg jer i nogle timer, på vores flotte

center. Bag Harteværket ligger vandlegeplad-

fodboldgolfanlæg.

sen.

Ring på tlf. 4057 3047 for at booke plads.

De mindste børn kan dirigere vandet gennem
en labyrint af kanaler, mens de større kan ud-

1 gratis besøg for hele husstanden

fordre fysikkens love i snurrige vandmaskiner.

(Ved fremvisning af denne brochure).

I området omkring Harteværket kan du studere, hvordan vandet ledes ind til turbinerne.

Åbningstider:

Du kan også nyde naturen, leje en kano, lege,

Se åbningstiderne på hjemmesiden:

motionere i det kuperede terræn eller spise

www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

din mad i madpakkehuset.
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1 gratis besøg for hele husstanden
(ved fremvisning af denne brochure).

Facebook: facebook.com/hartevaerket
Instagram: #hartevaerket
Adresse
Harteværket
Alpedalsvej 107 a,
6000 Kolding

www.hartevaerket.dk

Adresse

Bramdrupdam Fodboldgolf

BESØGT

STEMPEL
HER

Skovæblevej 3
6000 Kolding

www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

BESØGT
STEMPEL
HER

Kolding Kommune

Dronning Dorothea Teater

Vamdrup Kino

Dronning Dorothea Teater er Koldings fami-

Vamdrup Kino er en nonprofit biograf, der

lieteater. Vi laver teater på amatørbasis, men

bliver drevet af Kinogruppen, ca. 40 frivillige,

med professionelt tilsnit. Vi opfører årligt 4-5

ulønnede borgere.

forestillinger – teaterforestillinger og musicals,

Kinogruppen sørger for, at det hvert år er

ligesom vi årligt arrangerer festspillet på

muligt at se 60-70 forskellige film i en biograf,

Amfiscenen.

der udstyrsmæssigt kan måle sig med de

Vi afholder løbende auditions til vores

bedste i Danmark.

produktioner – så brænder du for sceneoptræden, sang eller skuespil, giver vi dig

Vamdrup Kino har altid haft et meget alsidigt

mulighed for at blive en del af teatret.

repertoire, så der er film for enhver smag og

Følg vores arrangementer og auditions på

aldersgruppe.

teatrets hjemmeside
1 gratis besøg for hele husstanden
1 gratis besøg for hele husstanden

(ved fremvisning af denne brochure – til

(ved fremvisning af denne brochure)

normalforestillinger med billetpris 60 kr.)

4 fribilletter.

Der kan bestilles billetter på

Kontakt formand@dorothea.dk

www.vamdrupkino.dk

Adresse
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Dronning Dorothea Teater

Zahnsgade 53, 6000 Kolding
www.dorothea.dk

Adresse

BESØGT

STEMPEL
HER

Vamdrup Kino

Kinovej 1, 6580 Vamdrup
www.vamdrupkino.dk

BESØGT
STEMPEL
HER
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Kongeaamuseet

Besættelsestidssamlingen

Besøg Kongeaamuseet og Lokalhistorisk

Kolding besættelsestidssamling viser nogle

Arkiv i Vamdrup. Frihedsudstillingen, stats-

af de dagligdagsting, som blev en del af

grænsen ved Kongeåen, toldgrænserne ved

danskernes hverdag under besættelsen,

Kongeåen, Stationsbyens udvikling, 2. Ver-

samt en del tyske effekter.

denskrig, Oldemors køkken, Vandmøllegårdens stue, skolehistorie, Margit Kortegaards

Samlingen ligger i en original tysk bunker

dukkemøbler, tekstiler.

fra 2. Verdenskrig.

1 gratis besøg for hele husstanden

1 gratis guidet rundvisning

(ved fremvisning af denne brochure).

for 20 personer
(ved fremvisning af denne brochure).

Åbningstider
Mandag

Det er tilladt selv at tage kaffe, kage, øl,
sodavand med i bunkeren.

Lukket

Tirsdag-onsdag kl. 14-16

Der er plads til at man kan sidde

Torsdag

kl. 14-16

20 personer ved et langbord.

Fredag

Lukket

Når I har fundet en dato - ring til:

Lørdag

kl. 14-16

Frank Hansen, tlf. 2366 6488

Søndag

kl. 14-16
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Arkivet har åbent tirsdage kl. 14-17.
Adresse
Kongeaamuseet

Jernbanegade 7, 6580 Vamdrup
www.vamdrup-arkiv.dk

BESØGT

STEMPEL
HER

Adresse

Rømøvej 4,

6000 Kolding

BESØGT
STEMPEL
HER

Kolding Kommune

Birkemose Golf Club

Funky Monkey Park

Birkemose Golf Club som ligger i Koldings

Spar op til 30% på klatring i Funky Monkey Park

nordøstlige bydel er kåret til landets hyggelig-

I får en naturskøn, aktiv og sjov dag, hvor alle kan

ste golfklub.

være med. Vi har baner til alle niveauer for personer
over 120 cm. Ønsker man ikke at klatre, er der gratis

Golfklubben tilbyder en flot 18 hullers golfba-

adgang for tilskuere, så I stadig kan få en fælles op-

ne, 9 hullers pay & play bane, samt en børne

levelse. Parken har med sine 6 baner over 60 udfor-

multibane, som kan bruges til flere sportsgrene

dringer og masser af svævebaner, så der er garanti

og lege efter fantasien, her kan børnene frit slå

for sus i maven og vind i håret. Nyd også udsigten

sig løs.

over den flotte Hylkedal, imens du prøver Jyllands
længste svævebane på 350 meter. Besøg også

Gratis familiedag i Birkemose Golf Club

Funky Monkey Park i Odense,hvor der er børneba-

Prøv børnebanen samt 9 hullers pay & play

ner til de helt små fra 3 år samt frit fald til de vilde

bane. inkl. udstyr

klatreaber. I sparer altid 10% på jeres klatrebilletter

(ved fremvisning af denne brochure).

ved online booking – brug rabatkoden
”velkommenkolding2020” og spar ekstra 20%

Kontakt Birkemose Golf Club på mail:

Find jeres indre Tarzan frem - book nu på

post@birkemosegolf.dk

funkymonkeypark.dk

tlf. 7556 5060.

Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.
Rabatten kan udelukkende anvendes til køb af klat-
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rebilletter til Funky Monkey Park Odense og
Kolding inden for normal åbningstid.
Læs mere omkring sikkerhed, regler og vilkår
for klatring på funkymonkeypark.dk
Rabatkoden er gyldig indtil 1. januar 2021.

Adresse

Adresse

Birkemose Golf Club
Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding

www.birkemosegolf.dk

Funky Monkey Park

BESØGT

STEMPEL
HER

Hylkedalsvej 23
6000 Kolding

www.funkymonkeypark.dk

Velkommen til Kolding Kommune

KongeåBadet

Kolding IF

KongeåBadet er beliggende i Vamdrup i
samme kompleks som Arena Syd.
Badet råder over 2 bassiner – konkurrencebassin samt varmtvandsbassin samt
vipper m.v. Herudover findes også saunaer
m.v.
Der er daglige vandaktiviteter, som er inkl.
i entreen.

Kolding IF Fodbold er en ambitiøs fodboldklub,
der de seneste år har taget store skridt,
hvilket har medført, at klubben i dag spiller i
landets næstbedste række, NordicBet Ligaen.
På Autocentralen Park vil vi gerne levere en underholdende omgang fodbold og tilbyde en fed stadionoplevelse, og denne håber vi, at I tilflyttere vil være
en del af.

1 gratis besøg for hele husstanden

Kampprogrammet kan ses på

(ved fremvisning af denne brochure).

www.kif-fodbold.dk/turneringsplan-19-20/
1 gratis besøg for hele husstanden
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(ved fremvisning af denne brochure).

Adresse
KongeåBadet
Idrætsvej 3
6580 Vamdrup

www.ssbad.dk/kongeaabadet/
aabningstider-i-kongeaabadet

Adresse

Autocentralen Park

BESØGT

STEMPEL
HER

Marcus Allé 30
6000 Kolding

www.kif-fodbold.dk

BESØGT

STEMPEL
HER

Velkommen til Kolding Kommune

Program for busturen
Velkomst i byrådssalen - Afgang i bus fra Akseltorv - Hjemkomst til Akseltorv
Der er et enkelt stop med mulighed for udstigning undervejs. Her bydes på en forfriskning.
Borgmesteren byder som hovedregel velkommen, og er guide på busturen.
Han kan dog være forhindret, såfremt han har et officielt ærinde.
Datoen for næste bustur kan ses på www.kolding.dk/bustur

Udfyldes før udlevering

I
P
KO

Husstanden består af antal voksne
Antal børn under 18 år

Rabatterne er gældende 1 år

(medmindre andet er nævnt) fra dato
Udstedt af

Kolding Kommune
Telefon 7979 7979
kommunen@kolding.dk
www.kolding.dk/velkommen

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Designated
UNESCO Creative City
in 2017

