
14. ÅRGANG NR. 3 

Åbningstider 

Mandag: kl. 14.00 - 19.00 

Tirsdag, onsdag : kl. 14.00 - 21.00 

Torsdag: Åbent for Ungeprojektet 

Alle fredage åbner vi kl. 12.00, hvor der kan kø-

bes frokost. Vi lukker kl. 18.00, hvis ikke der er 

fest. 

En søndag om måneden er Kulturhuset åben, 

eller  der er en aktivitet/tur ud af huset.  

Betalings muligheder; kontant, Kolding Kommu-

ne kort eller MobilePay. 

Cafeen 

Cafeen er åben i  hele Kulturhusets åbningstid. 

Varm mad kan købes fra kl. 17.00-17.30 

Varm mad skal bestilles senest kl. 15  

Pris: 35 kr. 

Madplanen fås i Kulturhuset eller du kan se den 

på hjemmesiden www.kolding.dk/kulturhuset . 

Klik; Cafeen. 

Eller på Kulturhusets Facebook side. 

 

Hjemmeside; Kolding kommune. 

www.Kolding.dk/Kulturhuset 

 

 Vores side hedder: 

Kulturhuset Levisonsvej 

 

  
  
5118 0362 

 Markedsdag 

Der er kommet forslag om, at vi igen skal holde 

markedsdage—det skal måske ikke være helt 

som før corona men  personalet og brugerrådet 

vil gerne høre om, hvilke aktiviteter I synes vi 

skal have. Fortæl brugerrådet om jeres forslag 

eller skriv det på den seddel der hænger i Kul-

turhuset. 

Skriv også gerne forslag til et nyt navn til da-

gen. 

Nu skal vi have FEST 

Vi har planlagt at vi nu endelig kan holde  en 

fest hvor der både må synges og danses. 

Det bliver fredag den 24. juni. 

Sæt x i kalenderen—der kommer snart nyt fra 

brugerrådet. 

Bestilling af mad. 

Hvis du vil være sikker på, at der er aftensmad, 

så skal du bestille inden kl. 15. 

Nu hvor corona er overstået, vender vi tilbage 

til, at I selv kan skrive jer på tilmeldingslisterne. 

De hænger i cafeen . 

Der vil være sedler for ca. 2 uger frem, hvor du 

kan skrive hvilke dage du kommer og spiser. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=facebook+&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z7fhRIzK3vfVzM&tbnid=LTkRB8ED8k4OcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.denstoredanske.dk%2FIt%2C_teknik_og_naturvidenskab%2FInformatik%2FIt-virksomheder_og_websites%2FFaceboo
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Lørdag den 7. 

Tur til Dronning Dorothea Teatret.  

Forestilling kl. 15. 

 

Tirsdag den 10. 

Kulturhusets 24 års fødselsdag. Se info side 

 

Fredag den 13. Bededag—Kulturhuset lukket 

 

Mandag den16.  

Kulturhuset åbner kl. 16. 

 

Tirsdag den 17. 

Tirsdagsmotion. Se infoside 

 

Torsdag den 26.  

Kristi Himmelfartsdag—Kulturhuset lukket 

Fredag den 27. 

Kulturhuset lukket 

Tirsdag den 31. 

Tirsdagsmotion—se info side 

 

 

 

Blomsterpasser 

Vi mangler hjælp til pasning /vanding af Kulturhu-

sets blomster inde i huset. 

Hanne T vander dem om fredagen men vi mangler 

en bruger der kan gøre det om tirsdagen i Kultur-

husets åbningstid, 

Kulturhusets 24 års fødselsdag 

Fejrer vi tirsdag den 10. maj 

Kl. 19 kommer gruppen Lykketræf og spiller og 

synger til fællessang. 

Kl. 20 kaffe/cacao, Boller og lagkage 

Pris: 40 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 6.5. 

Brugerrådet betaler for musikken med penge fra 

Kaj D fonden. 

 

 Ferieture i uge 30 

Kulturhuset er lukket i uge 30 

I stedet planlægger vi nogle endagsture. 

Hold øje med opslag der fortæller om de enkelte 

ture—det varer ikke længe inden vi er klar med 

dem. 

 

Tirsdagsmotion  

Vi mødes kl. 19 og går tur. 

Hvis du er tilmeldt Royal Run er det god træning, så 

du er klar til begivenheden den 6.6. 

Hvis du ikke er tilmeldt Royal Run kan du selvfølge-

lig godt være med til gåturene.  

 

Tirsdag den 17. maj 

Tirsdag den 31. maj 

Musik onsdage kl. 19—20.30 

Onsdage er der musik aktivitet—som regel vil det 

være sang og akustisk musik—det foregår i mødelo-

kalet eller havestuen—alle kan være med og er vel-

komne sammen med Jakob.  

 Plantekasserne i Byparken og ved Kulturhuset 

 

Vi har stadig vores plantekasse i Byparken og fra 

dette forår har vi også overtagets Vækststedets 

kasse. Vi skal også have blomster i krukker og kas-

ser foran huset. Hvis du har lyst til at være med, så 

snak med Pernille, så laver I aftaler om hvornår 

havegruppen mødes og hvad I skal lave. 

Løb/træning til Royal run 

Mandag kl. 15 fra Kulturhuset med Sheila. 

Der er også træning på andre dage efter aftale. 


