
14. ÅRGANG NR. 3 

Åbningstider 

Mandag: kl. 14—19 

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14—21 

Alle fredage åbner vi kl. 12.00, hvor der kan købes 

frokost. Vi lukker kl. 18.00. 

 Sidste søndag i måneden er Kulturhuset åben kl. 

13.30—19.30 øvrige søndag er Vækststedet åben 

Betalings muligheder; kontant, Kolding Kommune kort 

eller Mobile Pay. 

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, hvis du vil være 

sikker på at der er mad. 

Pris: 35 kr. 

Madplanen fås i Kulturhuset eller du kan se den på 

hjemmesiden www.kolding.dk/kulturhuset . Klik; Ca-

feen. 

Eller på Kulturhusets Facebook side. 

Hjemmeside; Kolding kommune. 

www.Kolding.dk/Kulturhuset 

 Vores side hedder: 

Kulturhuset Levisonsvej 

 

  
  
5118 0362 

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK  

Sæt X  i din kalender den 12. maj - 

Vi skal fejre Kulturhusets 25 års fødselsdag. 

Kulturhus mesterskab 2023 Dart 

Har vi planlagt til torsdag den 20. april. 

Brugerrådet har planlagt: 

Påskefrokost fredag den 7. april kl. 12. 

Påskeplatte med: æg og rejer, fiske filet, 

lune deller, roastbeef og frugtsalat. 

Efter maden er der en gåtur for alle  bruge-

re imens gemmer brugerrådet påskeæg til 

alle. Vi slutter med kaffe/cacao og småka-

ger. 

Pris 150 kr. 

Tilmelding og betaling i Kulturhuset senest 

den 28.3. Husk betaling med Mobile pay, 

Kolding Kommunekort eller kontant på be-

løbet, da vi ikke har veksle penge. 

Banko i april : torsdag den 13. 

Banko i maj :torsdag den  4. 

Banko i juni : torsdag den 1.  
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                     Info side Info side  

 

Marts 2023 

Onsdag den 1. 

Musik med Jakob 

Torsdag den 2. 

Banko—se info side 

Tirsdag den 7. 

Krea—se info side 

Onsdag den 8.  

Musik med  Jakob 

Tirsdag den 14. 

Ludo—Kulturhus mesterskab 2023 

See info side 

Onsdag den 15. 

Musik med Jakob 

Tirsdag den 21. 

Krea—se info side 

Torsdag den 23. 

Pool turnering—Kulturhus mesterskab 2023 

Se info side 

Søndag den 26. 

Kulturhuset åben kl. 13.30—19.30 

Tirsdag den 28. 

Krea—se info side 

  

  

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.  

Banko torsdag den 2.3. 

Salg af kort kl. 18.30 

Spillet starter kl. 19 

Pris 10 kr. pr. kort 

Vi spiller 2 halvlege med 5 spil i hver. Desu-

den lodtrækning på indgangsbon. 

Gevinsterne er denne gang gavekort. 
Kulturhus mesterskab 2023 Pool  

Torsdag den 23.3. fra kl. 16. 

Kom og vær med til årets store pool turne-

ring—vinderen kan kalde sig Kulturhusme-

ster i hele 2023.  

Vi starter kl. 16 men hvis du ikke kan være 

med fra start kommer du bare så hurtig 

som muligt. 

Reglerne der spilles efter bliver aftalt fra 

start. 

Krea Værkstedet er åben fra kl. 18.30 

Tirsdag den 7. marts 

Tirsdag den 21. marts 

Tirsdag den 28. marts 

Tag dit strikke/hækle/broderi/perle arbej-

de med. Vi sidder sammen i værkstedet, 

hygger, snakker og hjælper hinanden. 

Vi har fået masser af garn, som du må bru-

ge. 

Vi starter også  snart på et fælles projekt til 

Kulturhusets 25 års fødselsdag, hvor alle 

kan være med. Det bliver noget med flag. 

 Kulturhus mesterskab 2023 i Ludo 

tirsdag den 14. marts kl. 18.30 

Kom og vær med til årets store ludo turne-

ring—alle kan være med . Vinderen kan kal-

de sig Ludo mester i hele 2023. 

KIF Fodbold 2. division 

Fremover kan vi få gratis billetter til KIF 

hjemmekampe. Første gang den 11.3. Hold 

øje med opslagstavlen og vores Facebook. 


