
Program for
1. november 2022 - 30. april 2023



Aktivitetscenter
”Toften”

Kirkely 24, 6000 Kolding

 Åbningstider:
 Mandag - torsdag kl.  9.30 - 14.00
 Fredag kl.  9.30 - 13.00

 Når aktiviteterne kræver det, udskydes lukketiden.

Lidt om Toften

Toften tilbyder både faste ugentlige aktiviteter og forskellige   
arrangementer i årets løb. Du vælger selv, om du vil deltage i en 
eller flere af de ugentlige aktiviteter eller måske blot i et eller flere af 
arrangementerne.

Ved at deltage i Toftens aktiviteter kan man desuden få nye 
kontakter og deltage i et hyggeligt samvær med andre.

Det er gratis at deltage i de fleste aktiviteter, men ved enkelte 
arrangementer kræves deltagerbetaling. Men takket være tilskud fra 
Kolding kommune og Kai D-fonden, kan priserne holdes på et så lavt niveau, 
at alle kan deltage. 

Se vores mange tilbud på Toftens hjemmeside under AKTIVITETER.

Toften drives udelukkende af frivillige og styres af et brugerråd 
bestående af 7 medlemmer, der vælges af og blandt husets brugere 
på den årlige generalforsamling.

Farverne i kalenderens betydning .

 Gul:  Arrangement, der kræver tilmelding.
 Tilmelding kan ske i forhallen iToftens åbningstid

eller på tlf.: 75 56 82 19 mellem 10.30 og 11.00
 Rød: Aflysning / Toften holder lukket.
 Grå: Lukket arrangement / Foreninger der bruger Toften.

Det står ikke i kalenderen, men vi spiller billard hver uge

Mandag 09.00 - 10.30 Mandag 10.30 - 12.00
Tirsdag 09.00 - 10.30       Tirsdag 13.00 - 15.00 
Onsdag 10.30 - 12.00 Fredag 09.00 - 12.00





Toften er et brugerstyret aktivitetshus. Til at styre og 
planlægge aktiviteterne, vælger Toftens brugere hvert år 
på generalforsamlingen et brugerråd.

Toften kan kun udvikle sig, hvis brugerne og brugerrådet 
udviser initiativ og engagement.

DU kan sætte dit præg på Toften
- ved at skaffe nye brugere
- ved at komme med forslag til aktiviter
- ved at give din mening til kende
- ved at møde op til generalforsamlingen
- ved at stille op til brugerrådet 

Brugerrådet har brug for nye friske kræfter, derfor har vi 
brug for dig !

Stil op til valget til brugerrådet !

Den 24. januar er der valg til brugerrådet.

Program for vinteren 2022 - 23.

10. november: Vi hygger os sammen.
24. november: Julehygge med underholdning af ventilblæserne.
05. januar: Nytårskur med borgmester Knud Erik Langhof.
19. januar: Det "gamle" Kolding i billeder fortalt af Kurt Nielsen.
02. februar: Fællessang og musikalsk underholdning med Bjarne Schalech
16. februar: Niels Ole Frederiksen fortæller om sin barndom i Horsens Tugthus.
02. marts: Musikeftermiddag med Spil-op.
16. marts: Din egen fortælling.
30. marts: Poul Marcus holder foredrag om H C Andersens store jyllandsrejse, 

hvor han bl. a. skrev “Jylland mellem tvende have”.
13. april: Se Koldings udvikling med Per Bødker.



Torsdag den 5. januar 







”Født i Horsens Tugthus” 
Niels Ole Frederiksen, er født og 
opvokset i Horsens Tugthus”. Hans far 
var ikke indsat, men ansat. En lille men 
afgørende forskel. Niels Ole Frederiksen 
fortæller om sin barndom i Horsens 
Tugthus.

Torsdag den 16. februar 2023 kl. 13.30

Torsdag den 13. april 2023 
kl. 13.30

Med Per Bødker som 
guide skal vi rundt og
se på Koldings udvikling.





Er du begynder eller garvet spiller? mand eller kvinde? - Det spiller ingen rolle. 
Billard er et spil for alle.

Billard er en dejlig form for socialt samvær. Det holder hoved og krop frisk. På 
Toften spilles alle ugens hverdage fra 9.30- 14.00 (fredag til kl. 13.00). 

Du kan melde dig som enkeltperson, eller hvis I er flere, der gerne vil spille 
sammen, så tilmeld jer som hold. 



 Toftens kalender

 På Toftens hjemmeside  kan du finde flere oplysninger, nye 
 tilbud, og ændringer til den trykte kalender.
 Følg med på Toftens hjemmeside: www.toftenbramdrupdam.dk. 

Se under AKTUELT og KALENDER. 

 Toftens Café

 I Toftens Café kan du købe kaffe/the og kage. Derudover
 tilbyder Caféen hver dag en varm frokostret til kr. 20,-. 
 Frokost skal bestilles inden kl. 11.00. 

60+Frisk - Senioraktiviteter i Kolding

 Følg med i alle de aktivitetstilbud, der er i Kolding Kommune til 
 seniorer. Du kan se de spændede tilbud på: 

senioraktiviteter.kolding.dk  

Foreninger der bruger Toften

 BMV-koret
 mødes onsdag i ulige uger fra kl 19.00
 Kontakt: Hanne  Esbjerg. Tlf.: 51 68 46 53

 Bramdrupdam Borgerforening
 Mødes til kortspil første og 3. tirsdag i hver måned.
 Kontakt: Benny Pedersen. Tlf. 75 51 87 10.

 Garn-Trisserne
 Garn-Trisserne mødes hver tirsdag til strik og hyggeligt 
 samvær. 
 Kontakt: Helle Fuglsang. Tlf.: 22 80 41 16

 Ventilblæserne
 Mødes til øveaften hver torsdag i vinterhalvåret. 
 Kontakt: Frede Antonsen Tlf. 20 25 99 95.

 Mødetidspunkter kan du finde i kalenderen på Toftens  
 hjemmeside: www.toftenbramdrupdam.dk.



Brugerrådet på Toften

Formand Jens Aage Hansen tlf. 20 28 30 62
Septembervænget 26

 j.a.hansen@icloud.com
 
Næstformand Jonna Vestergaard Madsen tlf. 61 73 84 29

Hammersvej 12
jvm@live.dk  

Kasserer Inger Henriksen tlf. 22 74 37 89
Svendborgvej 7, 1. tv.    
iha@stofanet.dk 

 
Sekretær Gertrud Laugesen tlf. 24 27 56 20

Grydhøj 14    
gertrudlaugesen@profibermail.dk 

    

Rådsmedlem Bodil Sørensen tlf. 28 90 66 12
Oktobervænget 16
bodil.erik@stofanet.dk

 

1. supl. Jacob Petersen tlf. 75 56 87 31
Tjørneallé  18
jaru70@live.dk 

 
2. supl. Erik Frislev tlf. 40 46 02 79

Mosegårdsvej 23
kifr2347@gmail.com  

                

Revisor Jørgen Kristensen tlf. 75 56 85 73
Folmer Pedersen tlf. 21 96 23 17

Aktivitetskonsulenter:
Bente Suni tlf. 51 52 60 04
besu@kolding.dk

Maria Treumer Nedobrowsky tlf. 79 79 33 54
marne@kolding.dk

 

Toftens hjemmeside: www.toftenbramdrupdam.dk
Toftens E-mail:  toften@toftenbramdrupdam.dk

Toftens tlf: 75 56 82 19


