
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 

Oktoberfest 

Fredag den 28.10 kl. 17.30—22 

Vi har igen været heldige og fået lavet en aftale 

med byens bedste Oktoberfest folk. Chefkok-

kene laver mad, huset er festpyntet, under-

holdning og god fadøl i hanen. 

Menu; 

Schweinhaxe, bratkartofeln, sauerkraut, 

erbspuree og appfelkuchen mir schlagsahne. 

Det betyder: svineskank, brasede kartofler, 

surkål og ærtepure. Æblekage til dessert. 

Pris 180 kr. 

For fest og mad—drikkevarer betales udover. 

Tilmelding og betaling senest den 24.10 

Du kan betale med mobilepay, kolding kommu-

ne kort og kontant—medbring det aftalte be-

løb, da vi ikke har vekslepenge. 

Der er 50 pladser til spisning—du er velkom-

men efter kl. 19.30 hvis du ikke vil spise. 

Kulturhuset åbner kl. 16 

Bestilte sandwich kan hentes kl. 12—12.30 

Søndag den 30.oktober  

Kl. 13.30—19. er Kulturhuset åben—hold øje 

med opslag om aktiviteter. 

De øvrige søndage er der åben på Vækststedet 
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                     Info side Info side  

 

 Oktober 

Tirsdag den 4. 

Brætspilsaften  - se infoside 

Onsdag den 5. 

Musik med Jakob 

Mandag den 10. 

Værestedernes  motionsuge—se info side 

Tirsdag den 11. 

Shubiforsjov duo—se info side 

Onsdag den 12. 

Musik med Jakob 

Tirsdag den 18. 

Spille aften 

Onsdag den 19.  

Musik med Jakob 

Tirsdag den 25. 

Banko—se info side 

Onsdag den 26.  

Musik med Jakob 

Fredag den 28.10 

Oktoberfest—se info side  

Søndag den 30. 

Kulturhuset åben kl. 13.30—19.00 

 

 

Spille aften med Dorte. 

Tirsdag den 18.10 kl. 18.30. 

Dorte har været på kursus ved LVS , derfor 

vil hun gerne komme her og lave en ludo-

turnering. 

Der kommer  et opslag inden længe med 

flere oplysninger. 

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.  

Uge 41 er hele Danmarks Motionsuge  

Det deltager vi selvfølgelig i på Værestederne. 

Mandag den 10. kl. 14.30—16.30 

Vi spille udendørs spil  fx stigegolf, dics golf, 

kongespil og udendørs ludo. 

Hvis det er vildt dårligt vejr—kan vi rykke no-

get af det ind i huset. 

Det er helt gratis og der vil være snacks . 

Tilmeld dig gerne. 

Det foregår ved Kulturhuset. 

Levisonsvej  22. 

Tirsdag den 4. kl. 18.30 

Brætspilsaften—kom og udfordre dine venner og 

eller personalet . Vi har mange forskellige slags 

spil—så der er noget for enhver. 

Tirsdag den 11. oktober kl. 19 –21 

I samarbejde med SUK . 

 

SHUBIFORSJOV duo 

(nogle kender dem, fra SUK sommerhøjskole) 

Kommer og spiller musik, så taget letter—du 

kan synge med og måske også få en dans. 

Det er helt gratis. 

I pausen kan du købe kaffe/the/kage m.m. 

Banko aften 

Tirsdag den 25.10  

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

Pris 10 kr. pr. kort. 

Vi spiller 2x5 spil + lodtrækninger. 


