
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 

Småkage bagning. 

Fredag den 2. 12 kl. 13-15 

Tirsdag den 6.12. kl. 19-20.30 

Fredag den 16.12. kl. 12.30—14.30 

Hvsi du vil have småkager med hjem koster det 

10 kr. for en pose. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og 

alt godt i det nye år. 

Vi glæder os til 2023 sammen med jer. 

 

Nytårsfest 31.12. kl. 17.30—00.30 

Vi starter med velkomstdrink og Dronningens 

nytårstale. Menuen er: tunmousse, kyllinge-

bryst, oksemørbrad, flødekartofler, ristede kar-

tofler, ovnbagt rodfrugt, grøn salat, bernaise-

sovs, rødvinssovs. Chokoladebrownie med 

bærkompot og vaniljecreme. 

Senere dans, hygge og snoller og snacks. 

Vi ser 90 års fødseldag og når klokker slå 12 

hopper vi ind i 2023 med champagne og kran-

sekage. Derefter hjælper vi alle med oprydnin-

gen. 

Pris 360 kr. Tilmelding og betaling i huset se-

nest den 19.12 

Hilsen festudvalget 

Anja og Allan—Kamelia. Henriette og Line—

Levisonsvej. Rene´Bo og Tove—Kulturhuset 
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                     Info side Info side  

 

december 

Alle åbningsdage kl. 16. Pakkeleg/vi rafler. 

Tirsdag den 6.  Husmøde.  Se info side 

                             Juledekorationer til huset 

Onsdag den 7. Musik med Jakob 

Fredag den 9. Brugerrådets julefest. Se info 

side 

Tirsdag den 13. Social julegudstjeneste.  

                             Se info side. 

Onsdag den 14. Musik med Jakob 

Fredag den 16. Småkage bagning 

Tirsdag den 20. Julebanko. Se info side 

Onsdag den 21. Musik med Jakob 

Lørdag den 24. lukket 

Søndag den 25. lukket 

Mandag den 26. åben kl. 13.30—19 

Åben i stedet for søndag d. 25. Vækststedet 

er lukket. 

Tirsdag den 27. åben kl. 14—19 

Onsdag den 28. åben kl. 14-19 

Fredag den 30.12. Åben kl. 12—18  

Lørdag den 31.12.  Nytårsfest for tilmeldte .  

                                   Se info side 

 

  

Julefest fred den 13.12. kl. 17.30—22 

Menu: Flæskesteg med tilbehør og ris a la 

mande. Fest hygge og dans. 

Pris 140 kr. Tilmelding og betaling senest 

den 5.12. 

Hvis du ikke vil spise—er du velkommen 

efter kl. 19.30. 

Kulturhuset åbner kl. 16.30. Ingen frokost 

sandwich denne dag. 

Musik onsdage kl. 19—20.30 

Onsdage er der musik aktivitet—som regel 

vil det være sang og akustisk musik—det 

foregår i mødelokalet eller havestuen—alle 

kan være med og er velkomne sammen 

med Jakob.  

Pakke leg. 

Alle åbningsdage i december rafler vi om en 

pakke kl. 16—kom og vær med. 

Bestilling af mad. 

Hvis du vil være sikker på, at der er aftens-

mad, så skal du bestille inden kl. 15. 

Der vil være sedler for ca. 2 uger frem, 

hvor du kan skrive hvilke dage du kommer 

og spiser. 

Social Jule gudstjeneste den 13.12. kl. 19 

Vi tager i Simon Peter kirke til julegudstjeneste 

og Luciaoptog med spejderne. Derefter fælles-

sang, æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen. 

Kulturhuset lukker kl. 18 og personalet tager 

med—vi tager bussen derop. 

Julebanko Tirsdag den 20.12. 

 Salg af kort kl. 18.30—spillet starter kl. 19 

Kom og vær med til årets sidste banko. Ge-

vinsterne er fine hyggeposer, der vil være 

sidegevinster og lodtrækning af sponsere-

de gaver. 

Pris 10 kr. pr. kort. 

Juledekorationer /pynt af juletræ. 

Tirsdag den 6.12. kl. 16.00 kan du sammen 

med Pernille være med til at lave juledeko-

rationer  til huset. 

Vi skal også pynte vores flotte juletræ. 

Husmøde Tirsdag den 6.12. kl. 16.45—17.15 

 Dagsorden hænger på tavlen—du må gerne 

skrive punkter på.   

Der er info fra Peter .  

Aftensmad kl. 17.15—17.45 


