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Indledning   
                              
Området administreres af Kultur og omfatter udgifter til musik, kulturarv og lokalhistorie, 
kunst og design, litteratur og medier, teater, film og scenekunst samt øvrige kulturelle aktivi-
teter. By- og Udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte takster ved enkeltstående 
arrangementer. 
 
Budget  
 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

Kulturpolitik:     
Folkebiblioteker 33.695 33.692 33.404 33.284 
Museer 23.174 22.899 22.899 22.899 
Teatre 8.848 8.848 8.848 8.848 
Musikarrangementer 13.259 13.259 13.159 13.118 
Andre kulturelle opgaver 23.932 23.326 22.945 21.884 
I alt 102.908 102.024 101.255 100.033 
  
Bemærkninger 2023-2026 
 
Kulturskolen Kolding 
Kulturskolen Kolding har egne og velindrettede lokaler på Riis Toft 12A i Kolding og i Søstrehu-
set i Christiansfeld. Derudover afvikler skolen undervisning på alle skoler i kommunen (folke-
skoler som private), på en lang række daginstitutioner i kommunen, på Trappergården ved 
Trapholt og på Nicolai Kultur.  Undervisningen planlægges og tilrettelægges ud fra elevens ni-
veau, og der undervises børn og unge i alderen 0-25 år samt voksne. 
  
Musikskoleafdelingen består af en grundskole (indskoling med bl.a. småbørnsundervisning for 
de 0 – 5 årige samt faget Ind i Musikken for 0. – 2. klasse på samtlige skoler), en rytmisk / 
klassisk orkesterafdeling med solo- og holdundervisning på de enkelte instrumenter, samt en 
bred vifte af sammenspilstilbud / kor / band og orkestre. Hertil kommer talentlinjen i 3 niveau-
er – pt. 65 elever - (Klubben, Klassen & Akademiet), hvortil der er optagelses/årsprøver samt 
et konservatorieforberedende Musikalsk Grundkursus (www.mgksyd.dk ). Alle linjer er med 
forudgående optagelsesprøver og krav. 
 
Billedskole-afdelingen består af 15 hold decentralt i kommunen samt på Riis Toft med tilsam-
men ca. 160 elever. Hertil kommer Kunstskolen, som er en professionel kunstuddannelse for 
udviklingshæmmede og særligt sårbare.  
 

http://www.mgksyd.dk/


KULTUR 
Kulturpolitik 

Drift, serviceudgifter 
Budget 2023 

 
 

På traditionelle musikskolefag undervises ca. 1.150 CPR-elever samt 90 MGK elever i MGK-syd. 
Som et resultat af skolereformen underviser musikskolelærere ca. 1.050 skoleelever i en lang 
række kortere og længere skole/musikskoleprojekter samt ca. 350 børn i 3 skoleorkesterpro-
jekter i hhv. Christiansfeld og Munkevængets skole samt OrkesterMester på Vamdrups 
Skole.  Endvidere flere daginstitutionssamarbejder og hold med tilsammen min. 500 elever 
samt her tilhørende enkeltdagsprojekter som f.eks. Syng med Børnehaven og Sambaoptog 
hvor tilsammen mere end 1.200 børn deltager. I musikbørnehaven undervises 21 elever. End-
videre undervises ca. 300 børn i 0.-3. klasse på Realskolen via samarbejdsaftale. 
 
Det samlede budget for Kulturskolen Kolding (ekskl. MGKSYD) udgør knap 17 mio. kr. i udgift 
og ca. 7 mio. kr. i indtægt. Der er budgetteret med en indtægt fra elevbetaling på i alt ca. 4 
mio. kr., salg til institutioner på ca. 1 mio. kr. samt et statstilskud på 1,9 mio. kr. Takster 
fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.    
  
Kolding Musikskole blev pr. 1. januar 2011 udpeget som 1 af i alt 8 regionale MGK-centre i 
landet og skolens MGK-center er MGKCenterSydjylland (www.mgksyd.dk). Finansieres fuldt ud 
af Staten, og der er optaget i alt 90 elever fordelt på 3 årgange. Heraf knap 50 i Kolding.  
  
Undervisningen foregår på 3 afdelinger (Esbjerg, Sønderborg og Kolding) under Kolding Mu-
sikskoles ledelse og med tilhørende koordinationsudvalg og repræsentantskab. 
 
Der indgået rammeaftale med Statens Kunstfond projektstøtteudvalg for musik for perioden 
2022-2025. Statstilskuddet til MGK-center Sydjylland 2022-2023 udgør årligt ca. 6,800 mio. 
kr. og fra 2024-2025 udgør det 6,400 mio. kr. 
  
I 2022 er der afsat 0,300 mio. kr. til indskud i Musikskolens udviklings- og instrumentfond.  
 
Musik 
Tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester 
Kolding Kommune yder et årligt tilskud til Sønderjyllands Symfoniorkester, mod at symfonior-
kesteret afvikler et antal koncerter i Kolding Kommune. Tilskuddet er på netto 0,245 mio. kr.   
 
Godset  
Godset er en kommunal kulturinstitution med øvelokalefaciliteter samt lokaler til koncertvirk-
somhed for musikarrangerende foreninger.  
 
Kolding Kommune/Godset har en aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget for Mu-
sik om drift af regionalt spillested for perioden 2021-2024. Aftalen udmøntes gennem forenin-
gen Rock´In House og spillestederne Bygningen i Vejle og Det Bruunske Pakhus i Fredericia, 
samt andre samarbejdspartnere fordelt i Trekantområdet Danmarks kommuner. Aftalen inde-
bærer, at Kolding Kommune i perioden modtager 2,200 mio. kr. årligt i tilskud fra Statens 

http://www.kolding.dk/
http://www.mgksyd.dk/
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Kunstfond. Tilskuddet er betinget af, at Kolding Kommune afholder et beløb svarende til 2,6 
mio. kr. på Godsets driftsbudget.  
  
Musikevents 
Foreningen MusikKolding leverer en række musikalske events bestilt af Kulturudvalget. Der er 
indgået samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og foreningen MusikKolding i november 
2018.  Aftalen gælder for perioden den 1. januar 2023 til den 31. december 2026 er under 
udarbejdelse. Af aftalen vil det fremgår, at foreningen MusikKolding arrangerer og udvikler 
musikevents i Kolding Kommune svarende til arrangementerne Sommer ved Søen, Stella Pola-
ris, Grøn Koncert og Opera på Skamling.  
 
Jazz i Trekanten 
Der er i oktober 2022 indgået en fireårig samarbejdsaftale med foreningen Jazz i Trekanten for 
perioden 2023-2026. Jazz i Trekanten blev i november 2021 udpeget som regionalt netværks- 
og genrespillested. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i det flerårige arbejde med at ud-
vikle og konsolidere Kolding Kommune som Syddanmarks jazzhovedstad. Kolding Kommune 
og Jazz i Trekanten har indgået rammeaftale med Statens Kunstfond om Jazz i Trekanten som 
Netværks- og Genrespillested i perioden 2022-2024. Statens Kunstfond yder et årligt tilskud 
på 1 mio. kr. Kolding Kommune yder et årligt tilskud på 1 mio. kr. netto. Derudover får Jazz i 
Trekanten stillet lokaler til rådighed i Bygning 5, Nicolai. 
 
Blue Bridge Festival 
Blue Bridge festivallen afvikles hvert år i august på Stenderup-halvøen i Bjert. Kulturudvalget 
har indgået samarbejdsaftale med Blue Bridge-festivallen gældende fra 2021-2024. Der ydes 
et årligt tilskud på netto 0,1 mio. kr. 
 
Kulturarv og lokalhistorie 
 
Museum Kolding  
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Museum Kolding er vedtaget af Kolding Byråd 
den 24. november 2020, og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2025. 
Museum Kolding består af tre ligeværdige fyrtårne: Christiansfeld, Skamlingsbanken og Stald-
gården. Det årlige tilskud udgør netto 11,5 mio. kr. Derudover stiller Kolding Kommune lokaler 
til rådighed på de tre lokationer. 
 
Fonden Harteværket 
Kolding Kommune yder et årligt tilskud til Fonden Harteværket. Det årlige tilskud udgør netto 
1,6 mio. kr. Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Harteværket gældende for perio-
den 2020-2023. 
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Geografisk Have 
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Geografisk Have er vedtaget af Kolding Byråd 
den 28. januar 2020 og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Det er en 
del af aftalen, at Geografisk Have udarbejder og arbejder for at realisere en udviklingsplan for 
hele området inklusive ejendommen ”Aksel Olsens hus”, som Kolding Kommune købte i 2016.  
Det årlige tilskud udgør netto 3,7 mio. kr. 
 
Kongeåmuseet, Genforenings- og Grænsemuseet, Brødremenighedens Museum, Landbomuse-
et og Kolding Miniby. 
Museerne er foreningsdrevne og modtager tilskud fra Kolding Kommune. Kulturudvalget har 
indgået samarbejdsaftaler med de fem museer.  
 
Aftalen for Kongeåmuseet, Genforenings- og Grænsemuseet og Brødremenighedens Museum 
gælder for perioden 2020-2023. Aftalen for Kolding Miniby og Landbomuseet gælder for perio-
den 2021-2024. 
 
Der er årligt afsat følgende nettobeløb i tilskud til de respektive museer: 
Kongeåmuseet: 130.000 kr. 
Genforenings- og Grænsemuseet: 231.000 kr. 
Brødremenighedens Museum: 101.000 kr. 
Kolding Miniby: 71.000 kr. 
Landbomuseet: 50.000 kr. 
 
Kommandocentralen på Rømøvej. (Kolding Politimuseum) 
Der er afsat et beløb til forbrugsafgifter m.v. vedrørende bygningen.  
 
Kolding Stadsarkiv 
Kolding Stadsarkiv er et kommunalt § 7 arkiv, og opbevarer arkivalier på papir og IT-arkivalier 
fra Kolding Kommune samt de tidligere Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld Kommuner.   
Stadsarkivet fører tilsyn med forvaltningernes varetagelse af arkivmæssige hensyn samt vejle-
der og koordinerer kommunens generelle journaliserings- og ESDH-arbejde.  
 
Stadsarkivet indsamler privat arkivmateriale af væsentlig betydning for lokalområdets historie, 
og stiller det samlede arkivmateriale til rådighed for borgerne og den kommunale administra-
tion. Stadsarkivet formidler den lokale historie i form af bøger, udstillinger, foredrag, en omfat-
tende hjemmeside og en skoletjeneste, der er under stadig udvikling i samarbejde med kom-
munens folkeskoler. 
 
Takster for Kolding Stadsarkiv fremgår af kommunens hjemmeside www.kolding.dk.   
 
 

http://www.kolding.dk/


KULTUR 
Kulturpolitik 

Drift, serviceudgifter 
Budget 2023 

 
 

Lokalhistoriske arkiver 
Der er lokalhistoriske arkiver i Christiansfeld, Vamdrup, Vester Nebel, Vejstrup, Hejls, Lunder-
skov, Seest og Sdr. Bjert. Disse arkiver modtager årlige tilskud. For arkivet i Christiansfeld 
betales husleje og varme. Arkivet i Vamdrup har til huse i Kongeåmuseet, arkivet i Lunderskov 
i Kobbelvænget 2, mens arkiverne i Hejls, Vejstrup, Vester Nebel og Sdr. Bjert har lokaler i 
bygninger administreret af Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen.   
 
Skamlingsbankeselskab. 
Kolding Kommune yder tilskud til såvel Skamlingsbankeselskabet som Fonden til opretholdelse 
af mindesmærket på Skamlingsbanken. 
 
Kunst og design 
 
Trapholt 
Samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Trapholt er vedtaget af Kolding Byråd den  
17. december 2019, og gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. I kontrak-
ten fastsættes bl.a. størrelsen af det årlige tilskud, som Kolding Kommune udbetaler til muse-
et, ligesom omfanget af den aktivitet, som forventes at ske på museet er beskrevet.  
 
Designlærer Trapholt 
Med udgangspunkt i Trapholt og kommunens skoler og i samarbejde med kommunens øvrige 
kulturinstitutioner, skal en designlærer styrke designindsatsen i Kolding Kommune. 
 
Kolding Kunstforening 
Der ydes et årligt tilskud til Kolding Kunstforening, og der stilles derudover et opbevaringsloka-
le på Nicolai Kultur til rådighed for foreningen. Der er indgået samarbejdsaftale med forenin-
gen for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2022 
 
Pulje til kunst i byrummet 
Der er afsat en årlig pulje til etablering af kunst i byrummet. Der udarbejdes i løbet af 2023 en 
strategi for kunst i det offentlige rum, som puljen kan understøtte. 
 
Kunstnerisk Byudsmykning 
Det afsatte beløb anvendes alene til vedligeholdelsen af den kunstneriske byudsmykning. 
 
Litteratur og medier 
 
Koldingbibliotekerne 
Koldingbibliotekerne består af biblioteket i Kolding og lokalbiblioteker i Christiansfeld, Lunder-
skov og Vamdrup samt 5 biblioteksstationer i hhv. Vester Nebel, Sdr. Bjert, Almind, Jordrup og 
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Hejls. Lokalbiblioteket i Christiansfeld er i sommeren 2013 flyttet sammen med skolebiblioteket 
på Christiansfeld skole.  
 
Bøger, tidsskrifter, aviser, musik, film, cd-rom, spil m.v. indkøbes til alle biblioteker. Alle ma-
terialer er registreret i en fælles base, og indgår i et fælles reserveringsflow. 
 
Der er kørselsordning mellem bibliotekerne, hvilket sikrer en effektiv udnyttelse af materiale-
bestanden.  
 
Takster vedr. erstatninger for ødelagte eller bortkomne materialer fremgår af kommunens 
hjemmeside www.kolding.dk.  
 
Borgerne har via bibliotekernes hjemmeside adgang til en række digitale services, såsom 
download af film, e-bøger, netmusik og netlydbøger. Herudover er der mulighed for at bestille, 
få remindere om snarligt aflevering, få rykkere samt afbestille materialer. Disse services kan 
desuden fås via sms og mail.  På hjemmesiden informeres løbende om, hvilke aktuelle arran-
gementer der afholdes. 
 
I hele åbningstiden er der differentieret vagtdækning, afstemt efter antal brugere af bibliote-
ket. 3 uger om sommeren vil vagtdækningen være yderligere nedskaleret i forbindelse med 
personalets ferieafvikling. 
 
De 3 lokalbiblioteker i Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup er åbent for selvbetjening man-
dag til søndag kl. 7-22. Der er personlig betjening 8 timer pr. uge på hvert lokalbibliotek. 
Der er ingen personlig betjening på lokalbibliotekerne 3 uger om sommeren samt mellem jul 
og nytår, men der er i perioden åbent for selvbetjening. 
 
I udgiften til lønninger indgår udgifter til arrest- og gymnasiebetjening. Her kommer en tilsva-
rende indtægt fra rekvirenterne. 
 
Biblioteket har siden 27. januar 2016 haft kontrakt med Virksomhedsporten A/S om drift af 
logistik- og servicerelaterede biblioteksydelser. Virksomhedsporten A/S er en socialøkonomisk 
virksomhed. 
 
Arrangementer foregår på såvel hovedbibliotek som lokalbiblioteker, hvor det er relevant, og 
hvor det kan ske i samarbejde med foreninger, institutioner eller andre interessenter (borger-
møder, udstillinger, kulturelle aktiviteter, IT-undervisning).  
 
Biblioteket deltager kun i projekter, såfremt det foregår sammen med eksterne interessenter. 
 

http://www.kolding.dk/
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Bibliotekerne tilbyder borgerservice på basalt niveau. Der ydes hjælp til bestilling af buskort 
for borgere over 67 år, blanketudlevering og -aflevering, information om offentlige services 
samt henvisning til rette instanser. 
 
I 2016 er biblioteket derudover blevet Turistinfopoint, hvor turister kan få udleveret bykort og 
Kolding Guide, samt finde information via online-skærme. 
 
Efter lov om biblioteksvirksomheds § 18 kan Byrådet beslutte at lånere, som ikke afleverer 
lånt materiale til tiden, skal betale en afgift. Taksterne for 2023 fremgår af kommunens hjem-
meside www.kolding.dk. 
 
Folkeuniversitetet 
Budgetbeløbet afsat til folkeuniversitetet anvendes primært til markedsføring, trykning af pro-
grammer m.v.  
 
Teater, film og scenekunst 
 
Kolding Egnsteater  
Der er indgået Egnsteateraftale mellem Kolding Egnsteater og Kolding Kommune for perioden 
1. januar 2021 til 31. december 2024. Aftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst. Iføl-
ge aftalen skal Kolding Egnsteater bl.a. producere og præsentere forestillinger af professionel 
og kunstnerisk udfordrende kvalitet, ligesom Egnsteatret skal medvirke til øgede bylivsaktivite-
ter i Kolding Kommune.  
 
Dr. Dorothea  
Kulturudvalget vedtog den 6. oktober 2020 en samarbejdsaftale med Dronning Dorothea Tea-
teret. Teateret får et fast årligt tilskud på 0,248 mio. kr.  
 
Kolding Teaterforening 
Kolding Kommune og Kolding Teaterforening har indgået samarbejdsaftale for perioden 1. juli 
2021 - 30. juni 2024. Samarbejdsaftalen beskriver bl.a. de ydelser, som teaterforeningen skal 
præstere, ligesom Kolding Kommunes forpligtelser er beskrevet. 
 
Kommunens forpligtelser er bl.a. at yde en årlig underskudsgaranti på 0,140 mio. kr., såfremt 
teaterforeningens egenkapital er under 0,500 mio. kr., samt at stille teatersalen på Kolding 
Teater til rådighed. 
 
Film 6000 
Foreningen Film6000 driver Nicolai Bio og Nicolai Cafe i Kulturkomplekset Nicolai. Der er ind-
gået forpagtningsaftale og samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Film6000. Det 

http://www.kolding.dk/
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fremgår af samarbejdsaftalen at foreningen skal understøtte den fælles strategi for Nicolai Kul-
tur ”Sammen om kulturen”. 
 
Kolding Teater 
Der er indgået lejeaftale med Comwell om leje af den store teatersal til 40 arrangementer pr. 
år, samt den lille teatersal til 20 arrangementer pr. år inkl. nødvendige funktionsbetingede 
lokaler og tekniske faciliteter. Kolding Kommunes udgift er aftalt til 1,800 mio. kr. i 2011-
niveau. Der er i 2019 indgået aftale om en allonge til lejekontrakten, der bl.a. siger at lejen 
årligt reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset, samt specificerer hvilke tekniske facilite-
ter, der er indeholdt i basislejen, og hvilke faciliteter brugerne kan tilkøbe. 
 
Kolding Amfiscene 
Amfiscenen anvendes til afvikling af forskellige kulturelle aktiviteter, såsom Kolding Festspil, 
forskellige koncerter o.l. Amfiscenen kan lejes af de forskellige arrangører. Taksten fremgår af 
kommunens hjemmeside www.kolding.dk.  
  
Øvrige kulturelle aktiviteter 
Nicolai Kultur 
Nicolai komplekset og Legeparken rummer en række forskelligartede kulturelle aktiviteter. En 
del af aktiviteterne er drevet af byens kulturelle foreninger eller foreningsløse kulturaktører. En 
del af aktiviteterne er drevet af Nicolai komplekset selv. Komplekset rummer følgende enhe-
der:  
 

• Nicolai for Børn 
Børnekulturhuset tilbyder børnekulturelle aktiviteter af høj kvalitet for såvel skoler som 
institutioner, børnefamilier og turister. Målgruppen er børn fra 2-12 år og deres voksne. 
Husets aktiviteter afvikles både som korte workshops, større events og samarbejdspro-
jekter. Nicolai for børn varetager desuden indkøb af børneteater for førskolebørn.  

• Nicolai Kunst og Design 
Udstillingsfaciliteterne i Nicolai Kunst og Design er en naturlig ramme for udvikling og 
formidling af kunst og design i Kolding. Udstillingslokalerne præsenterer udstillinger af 
professionel kunst, design og kunsthåndværk. Udstillingsprogrammet sammensættes af 
et udstillingsråd med bidrag fra forskellige lokale og regionale aktører inden for områ-
det.  

• Nicolai Scene 
Nicolai Scene er øvested og fast base for en række lokale kor og orkestre, og er ramme 
om såvel elev- og amatørkoncerter som professionelle koncerter. Nicolai Scene bruges 
derudover som ramme for en lang række andre kulturelle aktiviteter.  

• Bygning 5 i Nicolai 
Bygning 5 er et brugerdrevet kulturhus med åbne værksteder, projektrum og møde-
rum. Huset er drevet i et samarbejde mellem Nicolai Kultur og Kolding Ungdomsskole. 

http://www.kolding.dk/
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Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Dr. Dorothea Teateret om et 
areal på ca. 200 kvadratmeter i lokaler i Bygning 5. 

• Nicolai Biograf og Cafe 
Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Kunstbiografen Nicolai Biograf 
om et areal i Bygning 1 i Nicolai Kultur. Nicolai Biograf og Cafe drives af foreningen Film 
6000 og de omkring 100 tilknyttede frivillige.  

• Legeparken 
Legeparken er en offentligt tilgængelig park med kunstig anlagt sø, legeplads, mooncar 
bane, minigolf mm. samt betjent mulighed for lån af robåde og vandcykler. Legepar-
kens ansatte er en række holdfaglige ledere ansat i jobcentret samt borgere i aktive-
ringsindsats. Et ønske om flere kulturelle aktiviteter, samt en generel opdatering af Le-
geparken, førte til en omorganisering, så Legeparken i dag hører under By- og Udvik-
lingsforvaltningen, Nicolai Kultur. Legeparken ledes af lederen af Nicolai Kultur i et tæt 
samarbejde mellem Nicolai Kultur og Jobcentret. 

 
Kvarterhuset Sydvest Kvarteret 
Kvarterhuset anvendes af den selvejende institution Kvarterhuset Sydvest Kvarteret til sociale 
og kulturelle aktiviteter for områdets beboere og er et supplement til kvarterets øvrige tilbud 
med særlig vægt på, at huset skal være et tilbud til de såkaldt ”foreningsløse” i kvarteret. 
Endvidere anvendes huset af dagplejen og Gademix.  
 
Der er indgået samarbejdsaftale med den selvejende institution Kvarterhuset. Aftalen gælder i 
perioden 2023 - 2026.  
 
Den selvejende institution får et årligt tilskud på 0,065 mio. kr. og har brugsret til Kvarterhu-
set som beskrevet i samarbejdsaftalen. 
 
Kolding Kommunale Kulturpulje 
Kulturpuljen anvendes til kulturelle arrangementer, såsom koncerter, kunstprojekter, teaterfo-
restillinger, udstillinger, dans, workshops, foredrag, film/video m.v. 
 
Events 
Kolding Kulturnat afholdes hvert år i forbindelse med Trekantens festuge, der organiseres af 
Trekantområdet Danmark. Kulturevent afholdes hvert år i foråret. Her hyldes byens kulturliv, 
og der uddeles priser til såvel frivillige som professionelle kulturaktører. Slaget ved Kolding 
markeres hvert år den 23. april ved en kransenedlæggelse og en gudstjeneste i Christiansfeld. 
Kolding Lightfestival afvikles den 1. weekend i december. Kulturudvalget har indgået samar-
bejdsaftale med Kolding Lightfestival for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023. 
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LED-skærme 
Der er opsat 5 LED skærme ved Koldings indfaldsveje. Formålet med skærmene er, at brande 
Kolding Kommune og oplyse om arrangementer og events, der medvirker til dette. Driften af 
skærmene finansieres delvis af indtægter fra annoncørerne.  
 
Esbjergvej 108, Kolding 
Kultur Logen er en forening af kunstnere og kreative folk. Medio 2012 fik de af kommunen 
stillet Råværket på Esbjergvej 108 til rådighed. Der er indgået samarbejdsaftale med Kultur 
Logen gældende fra 2020 - 2024 
 
Danmarks-Samfundet 
Der er i 2022 indgået samarbejdsaftale med Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Kolding.  
Aftalen gælder for perioden 2023 - 2026.  
 
Lejekontrakter 
Der er indgået lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Brødremenigheden i Christiansfeld 
vedrørende lejemålet i Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld og mellem Kolding Kommune 
og Slots- og kulturstyrelsen vedrørende lejemålet i Staldgården. Begge lejemål stilles veder-
lagsfrit til rådighed for Museum Kolding. 
 


