
14. ÅRGANG NR. 3 

Åbningstider 

Mandag: kl. 14.00 - 19.00 

Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 14.00 - 21.00 

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. 16.45—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 

 Juleklip  

Tirsdag den 8. kl.19 

Tirsdag den 15. kl. 19 

Tirsdag den 22. kl 19. 

Rene´hjælpe med at lave julepynt—juleklip. 

Vi har et lille udvalg af papir, karton  og lign. Du 

må meget gerne tage dit eget materiale med.  

 Brugerrådet 2021 

Susanne Åkerstrøm, Michael Herden, Sabrina 

Gustavson, Mark Bonde, Poul Åkerstrøm. 

Vi glæder os til samarbejdet. 

Fredag den 22. januar 

Nytårskur—sammen men hver for sig. 

 

Sæt x i din kalender—der kommer en invitation   

og det bliver planlagt så  alle corona regler kan 

overholdes.  

Kulturhus mesterskaberne 2021 

Søndag den 17. januar   

Kom og vær med og måske er det dig der kan 

kalde dig Kulturhus mester 2021 i: 

LUDO     DART     eller  POOL. 

Der kommer et opslag med tidspunkter for de 3 

turneringer—så hold øje med tavlen og FB 

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


 

 

 

                     Info side Det sker i januar 

Fredag d. 1 . Lørdag den 2. søndag den 3. 

Kulturhuset lukket 

Søndag den 17. 

Kulturhus mesterskaber.            Se info side 

Fredag den 22. 

Nytårskur—sammen hver for sig. 

*************************************** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og alt det bed-

ste i det nye år.  

Vi håber og glæder os til, at vi igen kan lave de 

aktiviteter vi alle savner.  

Juledekorationer torsdag den 3.12. kl. 18.30 

Alice kommer igen og hjælper os med at lave julede-

korationer, der kan hygge og pynte i Kulturhuset. 

Det sker i december 

Torsdag den 3.  

Juledekorationer  og småkage bagning. 

Se info side 

Fredag den 4.  

Småkage bagning  

Tirsdag den 8. 

Juleklip med Rene´ 

Torsdag den 10. 

Småkage bagning og besøg af Siena og Tove 

Fredag den 11.  

Småkage bagning 

Tirsdag den 15, 

Juleklip med Rene´ 

Torsdag den 17. 

Småkage bagning 

Tirsdag den 22. 

Juleklip med Rene´ 

Onsdag den 23.  

Kulturhuset lukker kl. 19.30 

Torsdag den 24. fredag den 25. lørdag den 26. og 

søndag den 27. er  Kulturhuset lukket. 

 ******************************************* 

Mandags pige fitness kl 14-15.30 

Torsdag løbehold kl. 15-16.30 

Kontakt Charlotte hvis du vil være med. 

 

 

Småkagebagning. 

Der er mange af de sædvanlige december aktivite-

ter vi ikke kan lave på grund af corona men småka-

ger og havregrynskugler kan vi lave.Der kan være 4 

personer i køkkenet pr. gang. 

Det koster 10 kr. hvis du vil have en portion med 

hjem. Husk tilmelding—enten på sedlen på op-

slagstavlen eller ved at ringe. 

Torsdag den 3.12. kl. 19 

Fredag den 4.12. kl. 14 

Torsdag den 10.12. kl. 19 

Fredag den 11. 12. kl. 14 

Torsdag den 17.12. kl. 19. 

Besøg af Siena og Tove 

Torsdag den 10. december kl. 18.30 

Får vi besøg af Siena og Tove.  

 Nytår 2020 

Fejring af nytår kan på grund af corona ikke foregå 

som vi plejer. Fejringen skal foregå i husets normale 

åbningstid.  Hvis du ikke har mulighed for at være 

sammen med venner eller familie så kontakt perso-

nalet i Kulturhuset. 


