Neumünster - lige midt
i Slesvig-Holsten
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Hjertelig velkommen til Neumünster,
lige i midten af Slesvig Holsten
– og fuld af liv og oplevelser

Rødbyhavn
Østersøen
Puttgarden
Kiel

Nordsøen

Neumünster

Rostock
Lübeck

Metropol Region Hamburg
Hamburg

Bremen

Schwerin

Neumünster ligger lige midt i ”Tysklands ægte nord”, midt mellem
Østersøen og Nordsøen. Det er en hyggelig og livlig handelsby, der
indbyder til shopping, besøg i dyreparken, messer i Holstenhalle
(f.eks. Nordbau byggemessen), koncert-, teater-, kunst- og sportsevents eller en tur i byens fine badeland med saunalandskab. Her er
oplevelser for alle.
Det nye indkøbscenter Holsten-Galerie har skabt nye, spændende
oplevelser i den charmerende bymidte, og det store Designer Outlet
Center i den sydlige del lokker med ca. 120 butikker.
Neumünster er til oplagt til en spændende 1-dags tur fra Danmark,
og den ideelle base for en oplevelsesrig miniferie i Slesvig-Holsten.
Fra den dansk-tyske grænse eller færgerne i Puttgarden ta’r det kun
ca. 1 time i bil til Neumünster; på samme tid kan I nå fra byen ud til
Nordsøen eller Østersøen, nå alle andre seværdigheder i Slesvig-Holsten eller opleve storbyen Hamburg. Neumünster er lige i midten!
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Turist Information

Hvis I planlægger et 1-dags besøg, en miniferie eller
måske et større firma-arrangement i Neumünster,
kan I altid hente hjælp og gode råd i vores
Turist Information:
Großflecken 34a (Pavillon),
24534 Neumünster,
Tel. +49 04321/43280,
Fax +49 04321/43291,
E-mail: touristinfo@ ticketcenter-neumuenster.de,
Web: www.neumuenster-tourismus.de
Turist Information har åbent:
Mand. – fred. kl. 10.00 - 13.00 og 13.30 - 18.00.
Lørd. kl. 9.30 - 13.00
I Turist Information kan I udover at få masser af information også reservere plads på de guidede by-rundvisninger, så I kan lære byens store og små attraktioner at kende. I kan også få kort med attraktioner og
seværdigheder i centrum og ved Einfelder See i
byens nordlige udkant, så I kan opleve Neumünster
på egen hånd.

Introduktion til Neumünster
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Neumünsters historie går helt tilbage til år 1127, hvor tilrejsende
munke grundlagde klosteret „Novum Monasterium“. Klosteret lå på
en ø midt i den middelalderlige mølledam, “Mühlenteich”, der i dag
er Neumünsters bymidte. Byens flotte klassicistiske Vicelin-kirke og
den katolske St. Maria-St. Vicelin kirke er begge opkaldt efter grundlæggeren af klosteret, Vicelin, der i Tyskland er kendt under tilnavnet
”Nordens Apostel”.
I det 19. og 20. århundrede voksede Neumünster til en metal- og
tekstil-industriby af international betydning. De mange fabrikantvillaer i byen vidner om fremgangen. Tekstil-industrimuseet ”Tuch +
Tecknik” beretter om dette vigtige kapitel i byens historie.
I dag fremstår Neumünster som en levende og grøn by midt i SlesvigHolsten med et bredt kultur- og fritidstilbud. Flere historiske bygninger, f.eks. det gamle stålværk, papirfabrikken og bryggeriet Holsten
Brauerei, er bevaret og anvendes i dag til noget helt andet. Det store
Holstenhallen-kompleks er ramme for mange af de største og vigtigste
messer og arrangementer i Slesvig-Holsten.

Neumünsters centrum
– shopping og hygge

Neumünster er en hyggelig handelsby, der indbyder til afslappet shopping i mange store forretninger og små butikker i centrum. Byen er
kendt for en række førende forretninger indenfor ikke mindst konfektion og beklædning, teknik, møbler og indretning. Bymidten egner sig
også til en afstressende slentretur, hvis I bare vil kikke på vinduer eller
slå jer på ned på en charmerende café. Prøv f.eks. gader som: Großflecken, Kleinflecken, Lütjenstraße, Holstenstraße, Fürsthof, Parkcenter
og Markt-Passage.
Midt i byen kan I også besøge indkøbscentret Holsten-Galerie (indviet
i efteråret 2015), der på ca. 23.000 m2. rummer 90 specialbutikker,
caféer, restauranter m.v. Stemningen i Holsten-Galerie er afslappet,
hyggelig og hjemlig. Forretningerne har åbent man.-lør. kl. 9.30-20.00,
og der er ofte underholdning i form af aktiviteter, events og udstillinger. Det er nemt at gå til og fra Holsten-Galerie fra den øvrige bymidte,
og der er let adgang fra den kollektive trafik. I centrets parkeringshus
er der billig parkering for ca. 920 biler.
www.holsten-galerie.de
På torvet, byens historiske markedsplads, på Großflecken er der hver
tirsdag og fredag kl. 8.00-13.00 og lørdag kl. 8.00-14.00 et stort marked
med friske regionale produkter. Fra sidst i november til juleaften kan I
opleve byens hyggelige julemarked på Großflecken.
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Det er nemt at parkere i Neumünster.
I og omkring bymidten er der flere parkeringshuse og parkeringspladser. Et elektronisk
vejviser-system anviser let den nemmeste og
hurtigste vej til de nærmeste parkeringsmuligheder.
I kan se et kort over Neumünsters centrum
med parkeringsmuligheder på midtersiderne
i denne brochure eller på:
parken.neumuenster.com

Ægte håndværk

Hos Harai, byens ungarske
skomagermester, i Esplanade 20,
laves hver eneste sko efter mål.
Alle sko fra Harai er sande mesterstykker, der også efterspørges af
prominente internationale kunder.
www.harai-shoes.eu
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Guldsmed Schütt designer
smukke og unikke vielsesringe
efter brudeparrets helt egne
ønsker. Her kan I bogstaveligt talt
selv være med til at smede jeres
lykke i samarbejde med en dygtig,
anerkendt guldsmed.
www.schmuckundtrauringe.de

Hos Chocolaterie Philipp Oldehus skaber man mesterligt de
fineste praliné-specialiteter. Nyd
de lækre chokolader eller kager
i den fornemme café eller ta‘ et
udvalg med hjem.
www.cafeoldehus.de

I Stadttöpferei (byens pottemagerhus) i Fürsthof kan I opleve
internationale kunstnere i arbejdende værksteder. Kunstværkerne
kan både beundres og købes.
www.stadttoepferei.de
I Bürgergalerie Neumünster i Esplanade 20 kan I opleve skiftende
kunstudstillinger, koncerter og
oplæsninger.
www.buergergalerie.de

Designer Outlet Neumünster

Nortex Mode Center

Det kendte McArthurGlen Designer Outlet Neumünster er Nordtysklands største designer outlet. Det ligger i den sydlige del af Neumünster, tæt på motorvej A7. Her kan I året rundt finde attraktive tilbud fra
førende design-varemærker til priser, der er nedsat 30-70 % i forhold
til de vejledende listepriser.

I det 10.000 m2 store Nortex Mode-Center er samlet dame- og herretøj
i alle størrelser fra 240 internationale modemærker under et tag.
Her finder I et stort og varieret udvalg af bl.a. jakker, blazere, kjoler,
festkjoler, bukser, habitter, frakker, sko og meget mere for både damer
og herrer.

Designer Outlet Neumünster er skabt som en hyggelig landsby med
bindingsværkshuse, små gader og åbne pladser. Her er over 120 butikker med attraktive varer og tilbud for enhver smag samt restauranter,
caféer og legepladser for børnene. Den rolige og afslappede atmosfære
gør Designer Outlet Neumünster til en spændende oplevelse for hele
familien.
Det er nemt at finde; man følger blot skiltene fra afkørsel ”Neumünster
Süd” på motorvej A7. Designer Outlet Neumünster har åbent man.-lør.
kl. 09.00-21.00 samt på enkelte søndage.
www.designeroutletneumuenster.de

Det traditionsrige mode-center er også kendt udenfor Tysklands
grænser for det store udvalg af herrekonfektion i mere end 100
forskellige størrelser, inkl. overstørrelser og særlige størrelser.
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Nortex Mode-Center har 600 gratis parkeringspladser lige udenfor
døren, inkl. 200 ekstra brede p-pladser, en hyggelig bistro samt ikke
mindst regelmæssige tilbud, modeshows og events.
www.nortex.de

Masser af oplevelser
Neumünster Dyrepark
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Den 24 hektar store Neumünster Dyrepark ligger i et skovområde i
byens nordvestlige hjørne. Her kan I i forlængelse af parkens motto
”Oplevelser med følelserne” komme helt tæt på mere end 700 dyr af
over 100 forskellige arter.

Dyreparken anvendes også til
forskellige arrangementer.
Det er f.eks. meget populært
at holde børnefødselsdag i
dyreparken, fordi børnene får
en helt særlig oplevelse ved at
komme i tæt kontakt med de
mange dyr.

I vil med garanti blive fascineret, når I første gang ser ”Vitus”, Tysklands
største isbjørn på 3,6 m., gennem isbjørnegrottens undervandsglasvægge. I kan også opleve vores legesyge berberaber, som I
kan komme helt tæt på i deres store, åbne indhegning. De mange
handicapvenlige stier og de store skyggefulde gamle træer indbyder
til hyggelige spadsereture mellem de flot anlagte indhegninger, anlæg
og folde.
Børnene vil elske at lege på den store eventyr-legeplads, og alle gæster kan benytte flere forskellige grillpladser mod forudbestilling og et
mindre gebyr.

Åbningstider:
Neumünster Dyreparken er
åben hver dag året rundt.
Januar, februar, november og december
kl. 09.00 – 17.00
Marts, september og oktober
kl. 09.00 – 18.00
April - august
kl. 09.00 – 19.00
Jule- og nytårsaftensdag
kl. 09.00 – 15.00
Indgangen lukker altid en time før,
dyreparken lukker.
Flere informationer:
Dyreparken Neumünster
Geerdtsstraße 100
24537 Neumünster
Tlf. +49 04321/51402
www.tierparkneumuenster.de

Masser af oplevelser
Svømmehal, badeland og saunalandskab
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Byens svømmehal og badeland, Bad am Stadtwald, har alt, hvad ægte
”vandhunde” kan ønske sig. Det klassiske indendørs-badeland har et
25 meter konkurrencebassin med startskamler, 1-, 3- og 5 m. vippe,
fritidsbassin med birkeskov-billeder, undervandsdyser og undervandsliggestole, en 90 m. lang vandrutsjebane med tidtagning og
lyseffekter samt ikke mindst et småbørnsbassin med vandrutsjebane,
vandlegeplads og en behagelig, småbørnsvenlig vandtemperatur.

Det store saunalandskab er en
oplevelse for både krop og sjæl.
Det rummer i alt 4 forskellige
saunaformer:
En 85 gr. urte-sauna med duftudslip, farvet lys og 3 forskellige
siddehøjder på tagterrassen, et
60 gr. sanarium med lysterapi og
blid musik i baggrunden, en 95
gr. klassisk finsk sauna og et 48
gr. dampbad med plads til 8
personer.

Den store nyhed i Bad am Stadtwald er ”Cabrio-bassinet”, det eneste
50 meter fuldt udrustede konkurrencebassin i Slesvig-Holsten med
skydetag! På bare 8 minutter kan taget åbnes, så bassinet bliver et
udendørsbassin, hvis vejret er til det! Udendørs eller indendørs? Bad
am Stadtwald har begge oplevelser. I samme bassin!
Efter en god lang svømmetur eller hyggelige badeoplevelser kan I
slappe af i vores saunalandskab. Her kan I nyde varmen, glemme den
hektiske hverdag, og falde til ro.

Åbningstider:
Bad am Stadtwald
Åbent alle dage.
Man.-søn. kl. 08.00-21.00
Åbningstider:
Saunalandskab
Åbent alle dage.
Man.-søn. kl. 10.00-21.00
Kun for kvinder: Man. kl. 18.00 - 21.00
Happy Hour: Man.-fre. Kl. 10.00 - 13.00
Mere information:
Bad am Stadtwald
Hansaring 177
24534 Neumünster
Tlf. +49 04321/202-580
www.bad-am-stadtwald.de

2000 års tekstilhistorie
Museum Tuch + Technik
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Hvordan spinder man uld til garn? Hvordan
laver man egentlig stof?
På Museum Tuch + Technik (Stof + Teknik)
kommer I ud på en spændende tidsrejse, når
2.000 års tekstilhistorie bliver levende formidlet, og ser, at principperne for fremstilling af
tekstil grundlæggende ikke har ændret sig
fra jernalderen og frem til i dag! Flere steder
undervejs kan I selv karte uld eller væve og
undersøge uldfibre under mikroskop.
Museet viser nogle af de imponerende
maskiner, der er blevet brugt til industriel produktion af tekstiler, f.eks. den ca. 20 m. lange
og over 3 m. høje spindemaskine, der gør
de mange uldtotter til brugbart garn. På de
gamle industrivævestole i museumshallen kan
I opleve de gamle vævespindler fare af sted.
Her væves de bløde uldtæpper, som gæsterne
kan købe i museumsbutikken.

Åbningstider:
Museum Tuch +Technik
er åbent hele året rundt:
Tirs.- fre. kl. 09.00-17.00
Lør.-søn. kl. 10.00-17.00
Særlige tilbud:
Guidede rundture, årskort,
-billetter til Gerisch Skulpturpark
el. Tierpark Neumünster
Mere information:
Museum Tuch + Technik,
Kleinflecken 1
24534 Neumünster
Tlf. +49 04321-55958-0
www.tuch-und-technik.de

Gerisch-Skulpturpark

Gerisch-Skulpturenpark er en helt særlig oplevelse for
kunst- og naturelskere. Parken forener landskab, skulpturer og unikke kunstneriske installationer i et meget smukt
miljø. Den historiske park, der blev restaureret af stifterne
Brigitte og Herbert Gerisch, med den flotte villa i klassisk
Jugend stil rummer både faste og skiftende udstillinger og
talrige arrangementer. Man kan opleve moderne malerkunst, grafik, fotografier, skulpturer, videokunst og sågar
avantgardistisk plast-kunst.
Café Harry Maasz serverer hjemmelavede kager og kaffespecialiteter, og tilbyder gæsterne mulighed for at bearbejde de spændende indtryk og tanker, som et besøg i parken
giver.
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Åbningstider:
Ons.- søn. kl. 11.00-18.00.
April-september:
Ons.-fre. kl. 11.00-18.00,
lør.-søn. kl. 11.00-19.00
samt efter aftale.
Vinterpause fra sidst i december
til midt i marts.
Særlige åbningstider på helligdage.
Specialtilbud for grupper,
guidede ture, samtaler om kunst
med udstillingskuratorer og kunstnere
og kunst-fødselsdage.
Særpriser for skoleklasser og
handicappede.
Kombi-billetter til Museum
Tuch + Technik
Mere information:
Gerisch-Skulpturenpark
Brachenfelder Str. 69
24536 Neumünster
Tlf. +49 04321/555-120
www.gerisch-stiftung.de

Byture - med guide eller på egen hånd

Neumünster inviterer jer på byture
På guidede rundvisninger i byen viser erfarne guider
seværdighederne i Neumünster, inkl. de mindre kendte, og
beretter på tysk om byens historie.
Vil I hellere udforske Neumünster selv og slentre i byen
helt på egen hånd?
I kan få informationer om interessante huse, historiske
steder, gader og pladser samt om byens spændende
industrikultur i brochurerne ”By-punkter – på rundtur i
Neumünster” eller ”Industrikulturens ruter”, der fås i Turist
Information eller online på
www.neumuenster.de.
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Byture med tysk guide:
Hver 1. lørdag i måned kl. 10.00
Pris: 3,- EUR pr, pers.
Børn under 12 år er gratis
Start ved Turist Information
på Großflecken.
Turistbrochurer til ture på egen
hånd i Neumünster fås på Turist
Information
Pavillon, Großflecken 34 a
Tlf. +49 04321/43280 eller
www.neumuenster.de/tourismus

Oplev offentlig kunst
På Neumünsters gader og
pladser kan I opleve hen ved
50 skulpturer og monumenter.
Lysinstallationen på vandtårnet
„Kelvin“ af Hamborg-kunstneren Till Novak dominerer bybilledet. Det har siden 2010 strålet
som et fyrtårn fra solnedgang
til solopgang i røde eller blå
farvetoner.

Kirker og kirkemusik
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Vicelin kirke
Den luthersk-evangeliske kirke blev opført 1829-1834 i streng klassicistisk stil efter planer, udført af den danske arkitekt og kgl. hofbygmester C.F. Hansen. Kirken betragtes som Neumünsters mest betydningsfulde bygningsværk, og er blevet byens vartegn.
www.vicelin-kirche-nms.de

Anschar kirke
Neumünsters anden lutherskevangeliske kirke blev indviet i
1913; den er tegnet af den lokale
arkitekt Hans Roß. Ved bombeangrebene på byen i november1944 blev kirken alvorligt ramt
og udbrændte totalt. Den blev
fuldstændig renoveret og genopbygget under ledelse af arkitekt
Fritz Hein, og blev indviet igen 25.
februar 1951.
www.anscharkirche.de

St.Maria St.Vicelin kirke
Neumünsters katolske kirke er indviet i 1893; den er bygget af arkitekt
Emil Brettschneider i nyromantisk stil. Den blev lykkeligvis forskånet
for bombe-ødelæggelser under 2. verdenskrig, og blev første gang
fuldstændig renoveret i 1965.
www.st-vicelin.de

Kirkemusik
Musikken i byens tre store kirker
er en stor del af det lokale kulturliv. Her holdes korkoncerter, oratorier og musikgudstjenester. Vicelin
kirkens kendte Bach kor har f.eks.
eksisteret i over 80 år.

Gudstjenester
Information om gudstjenester
og kirkelige handlinger i Neumünsters luthersk-evangeliske,
romersk-katolske og frikirkelige
menigheder finder I på den fælles
kirkelige hjemmeside.
www.kirche-nms.de

Kirche St. Maria-St. Vicelin

Vicelin-Kirche

På www.vicelinweg.de og i en
flyer om Vicelin-ruten kan I finde
information om den hellige Vicelins liv og virke.
Her kan I også få information om
f.eks. muligheder for overnatninger langs ruten.
www.vicelinweg.de

Anscharkirche

Kunstflecken - byens egen kulturfestival
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I september hvert år holder Neumünster sin helt egen store kulturfest.
I tre uger kan byens borgere og gæster opleve A Capella musik, verdensmusik, jazzkoncerter, kabaret, moderne poetry slam og performance af enhver art.

Kunstflecken har gennem mange
år været en af de største festivaler
på det slesvig-holstenske kulturlandkort. Hvert år kommer gæster
fra hele regionen til byen for at
deltage i Kunstflecken. Visse
udstillinger og arrangementer har
gratis adgang, f.eks. gademusikfestivalen BaDaBoom. Til alle øvrige arrangementer kan man med
fordel anskaffe sig et Kunstflecken
partoutkort

Kulturfesten har sit helt eget udtryk og charme; ikke kun p.g.a. de
fremragende kunstnere, men også i kraft af de specielle rum og
scener, hvor festen foregår. F.eks. er der optræden på scenen i museumsdepotet „Werkhalle“ mellem historiske vævestole og maskiner fra
det tidlige 20. århundrede. I gamle industribygninger som f.eks. gamle
fabriks- og tappehaller er der forskellige udstillinger. På den måde
fortæller Kunstflecken også byens lange historie.

Kulturbüro tlf. +49 04321/942-3316
www.neumeunster.de/kultur
www.kunstflecken.de
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Hører I til dem, der godt kan li’ live musik, er Neumünster det rette
sted. Besøg f.eks. jazzklub Neumünster, kulturforeningen KDW,
musikhuset Tungendorf og koncerterne i Caspar-von-Salderns hus.
Tilsammen rummer musikstederne et stort musiktilbud fra jazz til
rock, fra blues til klassisk.
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www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de
www.statttheater.de
www.shmf.de
www.jazzclub-neumuenster.de
www.kdw-neumuenster.de
www.volkshaus-tungendorf.de
www.caspar-von-saldern.de
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Lige siden 1923 har teatret „Niederdeutsche
Bühne“ stået for teateraftener i Neumünster på plattysk!
Det uafhængige egnsteater begejstrer fortsat
publikum med egne nye produktioner og
kabaret-forestillinger.
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Kulturbüro tlf. +49 04321/942-3316
www.neumeunster.de/kultur

Den anerkendte Schleswig-Holstein Musik Festival har hvert år talrige
arrangementer i Neumünster. Store dirigenter, internationalt kendte
orkestre og verdensstjerner tiljubles hver sommer i Holstenhalle,
når de optræder for et publikum af byens og regionens borgere og
gæster fra nær og fjern.
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Byens teater i ”Stadthalle” i Kleinflecken er et
absolut ”must” for kulturbegejstrede.
Året rundt kan I opleve teater, koncerter, opera, ballet, poetry slam og kabaret-forestillinger.
Det aktuelle program og billetter kan bestilles
og fås i ”Kulturbüro”, der samler byens kulturaktiviteter.
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Kulturliv i Neumünster
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Neumünsters byfester og events
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Stofmarkedet „Stoffköste“
På det traditionelle ”Stoffköste” marked tilbyder over 150 udstillere
stof, tekstil, snitmønstre, knapper, lynlåse, garn og andet tilbehør. På
”Stoffköste” er der også musik, boder med mad og gode tilbud.
Det kulinariske marked „Schlemmerköste“
Kulinariske fans får en fantastisk oplevelse på ”Schlemmerköste”, der
arrangeres i samarbejde med ”Street Food Events”. Her er food-trucks
og madboder med specialiteter fra hele verden, biologiske og
Fairtrade levnedsmidler af høj kvalitet og et stort udbud af regionale
produkter.
Vinfest„Weinköste”
Mange fine vine og delikatesser bliver serveret til lyden af live musik,
kultur-forestillinger og optræden. www.city-nms.de

aße

Hol

Byfesten „Holstenköste“
”Holstenköste” er et fast højdepunkt i Neumünsters kalender. Byfesten varer fire dage,
og byder på et varieret og broget program:
Fest og farver, pariserhjul, forskellige gourmetboder, et stort scene-program med live musik
og forestillinger.
Ved det traditionelle ”Holstenköste” løb kan
alle, både store og små, deltage. Børneaktiviteter, loppemarked, frilufts- gudstjeneste, og
veteranbils-rally er andre af byfestens mange
højdepunkter.
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Julemarkedet ”Weihnachtsmarkt”
Fra sidst i november til juleaften forvandles Großflecken til et hyggeligt julemarked med smuk julebelysning og udsmykning, skøjtebane
for børn og voksne og juleboder. I de mange små og store boder med
hyggelig markedsstemning handles julepynt, gaveartikler og ikke
mindst kulinariske julespecialiteter. Udover skøjtebanen er der også
karrusseller for børnene – og mon ikke, det lykkes julemanden at
tænde julelys i børnenes øjne?

Aktiv i og omkring Neumünster
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Det er nemt at være aktiv i og omkring Neumünster! Mulighederne for
at spadsere, vandre, gå stavgang, løbe, cykle, ride, ro og motionere er
gode på veje, stier, cykelruter og søer i og omkring Neumünster. Besøg
f.eks. byens mange haver, parkerne i centrum, Stadtwald skoven,
Einfelder søen og Dosenmoor mosen. Talrige veje fører længere ud i
det smukke slesvig-holstenske landskab, der egner sig godt til aktive
oplevelser.

Neumünster er en ægte cykelby
Fra Neumünster kan I nemt benytte de mange
forskellige lokale og regionale cykelruter gennem ”Cykellandet Slesvig- Holsten“. Byen har
gode cykelstier til at finde den korteste vej ud
i det grønne og gode muligheder for at cykle
rundt i byen.

Till de sportsbegejstrede er der også mange aktivitets-muligheder: I
eller tæt på Neumünster findes golfbaner, lystfiskeri, søbadestrande,
SUP (Stand-Up Paddle), beachvolleyball, skinnecykling på en nedlagt
jernbane, klatring i trætop-højde, skaterbane, indendørs fodbold,
sportsflyvning og meget mere.

I kan f.eks. følge ”Ochsenweg” (”Hærvejen”
på dansk). Den stammer oprindeligt fra tiden
med korstog og pilgrims-rejser. I 1500- og
1600-tallet blev den brugt til bl.a. at drive
kvæg fra Jylland til Hamburg og Holland.
Trafikken fik Neumünster til at vokse til en betydningsfuld markedsplads. I dag kan I opleve
”Ochsenweg” på cykel.

På Neumünsters Turist
Information kan I få
har information om 1
dags- og flerdags ture
på Ochsenweg og andre
cykelruter.
www.sh-ochsenweg.de
I kan også cykle på sporet af den hellige Vicelin
www.vicelinweg.de

Aktiv i naturen den er tæt på Neumünster
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Vil I gå en tur, vandre – med eller uden stave – eller cykle?
Neumünster har masser at tilbyde – uden I skal langt væk!
Inde i og lige omkring Neumünster kan I nyde kendte rekreative områder som Stadtwald, ådalen langs Schwale med Klosterøen, Rencks
Park, Dosenmoor området og områderne langs Einfelder sø. Skal
pulsen lidt mere op, kan I benytte byens særlige stavgangs-ruter;
der er flere ruter ad de i alt 3 rundture, der er godt skiltede og
forbundne med hinanden.

Einfelder sø
I byens nordlige udkant ligger Einfelder sø i et gammelt dødishul med
en 8 km. lang vandre-, løbe- og cykelsti rundt om. Ved stranden på
søens østside er der gode muligheder for at bade, Stand-Up Paddle
(SUP), spille beachvolleybold eller bare slappe af. Ud til søen er der en
café og en restaurant til at forsøde evt. pauser. Der er flere cykel- og
vandreruter i retning mod Kiel og ud i det smukke omkringliggende
landskab.

”Haveruterne mellem havene” er skiltet som vandrerute
gennem Neumünster.
www.gartenrouten-sh.de

”Vicelin-ruten”
Cykeltur i sporet efter den hellige Vicelin.
www.vicelinweg.de

Det grønne Neumünster
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Neumünster er en grøn by – helt ind i bymidten: Rencks Park, områderne ved kanten af den gamle mølledam (Teichufer) og Klosterøen
indbyder til rolige stunder i midten af byen. Skoven Stadtwald er et
særligt naturoplevelses-område med intensive „naturindtryk“. I det fredede Dosenmoor område kan I opleve den største og bedst bevarede
højmose i Slesvig-Holsten.

”Haveruterne mellem havene”
”Haveruterne mellem havene” fører rundt til de mest betydende haver
og parker mellem Nordsøen og Østersøen. Ruten i Neumünster „Zu
grünem Werk und Ernteglück“ forbinder det smukke med det nyttige.
Fra Neumünster går det gennem det smukke landskab langs Einfelder
sø til klosterøen i Bordesholm. Denne vej fulgte augustiner munkene,
da de i 1327 flyttede deres kloster fra det allerede dengang travle Neumünster til Bordesholm.
Ruten fortæller også om den industrielle udvikling i Neumünster
omkring år 1900, der førte til opførelsen af flere arkitektonisk og historisk værdifulde fabrikantvillaer i nærmest parklignende haver. Små
kolonihaver blev skabt til fabriksarbejdere, så de kunne bidrage med
fødevarer og fritidsmuligheder. Lokale frugtavlere forsynede byens
indbyggere med frugt, og nogle af de gamle plantager er stadig en
guldgrube af gamle frugtsorter.

Stadtwald
Den 119 hektar store Stadtwald (Byskov) i Neumünster er det næststørste særlige naturoplevelses-område i Slesvig Holsten. Brochuren
”Geschichte aus Stadtwald” og de kulturhistoriske info-tavler giver et
interessant indblik i det flotte skov- og parklandskab.
Einfelder søens ”udsigtssteder”
Rundt om Einfelder søen findes 20 „udsigtssteder”, der fortæller om
søens og landsbyerne Einfeld og Mühbrooks natur- og kulturhistorie
Dosenmoor
Det ca. 520 hektar store gamle moseområde, Dosenmoor, er den
største ”aktive” (delvist i landbrugsdrift) højmose i Slesvig-Holsten.
Den ligger tæt på byens nordlige udkant, og er nem at finde.
I mosens tidligere tørvefabrik har Naturforening Dosenmoor et infocentrum, hvorfra man tilbyder guidede offentlige eller aftalte moserundture i det fredede naturområde.
Tilmelding kan ske på +49 04321/755373
eller på dosenmoor@dosenmoor.eu
www.dosenmoor.eu

www.gartenrouten-sh.de

Godt værtskab
Velkommen!
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Gastronomi og godt værtskab i Neumünster
har altid været præget af byens position som
handelsplads og trafikknudepunkt. Mange
af byens oprindelige gæstgivergårde opstod
som„rastesteder“; her blev rejsende med eget
køretøj eller med postvognen forplejet lige
så godt som deres heste. Den historiske café
Oldehus ved Großflecken stammer tilbage fra
den tid.
Uden mad og drikke…
Neumünster er en dynamisk by, der tilbyder
sine gæster stor kulinarisk mangfoldighed.
Lige fra det store internationale køkken over
den solide holstenske husmandskost til et stort
udvalg af fastfood-muligheder. Her går ingen
sultne eller skuffet fra bordet!

Møde, seminarer og konferencer
Neumünster har gode faciliteter til møder, seminarer og
konferencer. Erfarne konferenceværter med et væld af
idéer til vellykkede arrangementer står klar til at byde
velkommen på et stort udvalg af konferencesteder og
forretningshoteller.
Overnatning
I Neumünster kan I forvente at finde et væld af forskellige
overnatningsmuligheder, som det hør og bør sig i en by af
Neumünsters størrelse. Fra det moderne by- og konferencehotel, over hyggelige hoteller, drevet af familien i
generationer og ferieboliger til vandrehjemmet ”Kiek in”.
Besøg vores online reservation eller kontakt
Turist Information.
www.neumuenster-tourismus.de

Ridebyen Neumünster
Kåret 2002, 2012 og 2014
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I Neumünster er både hest og rytter velkommen
Neumünster er hjemsted for de vigtigste ridesports-turneringer,
hestekåringer og hesteauktioner i Slesvig-Holsten.

Hvis I har børn eller unge, der drømmer om heste-oplevelser på ferien,
er Haflinger Pony-Park i Padenstedt, kun få kilometer fra Neumünster,
det helt rette sted: Her er 150 Haflinger-heste, 2 ridehaller, tærrænridning, ridebanespringning, badesø (også for hestene), kæledyrs-zoo og
meget mere!
www.pony-park.de

Ridesports-turneringer
VR Classic, den internationalt kendte ridesportsturnering, finder sted
hvert år i februar i Holstenhallen. Her kan I opleve dygtige og anerkendte sportsryttere, hvoraf flere er verdens- og olympiske mestre,
vise det bedste, de og deres heste kan.
Hestekåringer og -auktioner
Neumünster er kendt for hestehandel og ridesport.
De ædle Trakener- og Holsten-heste bliver præsenteret ved auktioner
i Holstenhallen, og bliver solgt til hele verden.
Store fornøjelser til hest
Neumünster er et ideelt sted til rideferie, rideskole-ophold og gode
rideture. Byens net af rideruter hænger sammen med ruterne i byens
omegn. Flere private stutterier og rideskoler tilbyder rideundervisning
og guidede rideudflugter.
www.pferdestadt.de
I kan få mere information i Turist Information.

Aalbek-rideruten og Stadtwald-rideruten tager
rytter og hest ud i naturen af stille og hyggelige
veje. På Aalbek-ruten er et elsket højdepunkt
et 30 m. bredt vadested.

Messe- og kongresby,
møde- og konferencested
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Neumünster er en yndet messe- og kongresby og et godt møde- og
konferencested. Med et samlet areal på 14.000 m2, flere restauranter
og udendørsområder tilbyder Holstenhallen-komplekset professionel
service for både helt store, større og mindre arrangementer. ”Stadthalle” med en festsal for 1500 personer, teatersal, konferencerum og
restaurant er et muligt alternativ.
www.holstenhallen.com

Nordpferd
Messen er Slesvig-Holstens største hestesportsudstilling, der afholdes hvert andet år med en lang række nationale og internationale
udstillere, et farverigt og varieret program, en række seminarer af høj
kvalitet og et spektakulært hesteshow om aftenen, der altid beskrives
med store superlativer. Oplev hundredvis af heste, talrige racer og
hele hesteverdenen samlet til en indholdsrig event.
www.nordpferd.de

Holstenhallen har mere end 900 arrangementer om året; blandt årets
højdepunkter er NordBau (bygge- og anlægsmesse), mange andre
vigtige messer, hesteauktioner, internationale ridesports-turneringer
for spring- og dressurheste samt koncerter ved Schleswig-Holstein
Musik Festival.
Alternative arrangementssteder som ”Papirfabrikken”, og møde- og
konferencefaciliteter på hoteller og i restauranter fuldender mulighederne for succesfulde arrangementer i Neumünster.
NordBau (Nordeuropas største bygge- og anlægsmesse)
NordBau er en af de mest betydningsfulde fagmesser indenfor bygge
og anlæg samt infrastrukturdrift i Nordeuropa. De vigtigste områder
på messen er bygningskonstruktion og anlægsarbejde, byggematerialer, -elementer og -maskiner, renovation og energi-teknik. Siden
1956 har messen tiltrukket et stort professionelt publikum af håndværkere, private og offentlige bygherrer, der mødes til udstillingen,
foredrag og seminarer om alt, der vedrører byggeri og anlæg.
www.nordbau.de

Årlige messer i Holstenhallen Neumünster
Marts: Modellbau Schleswig-Holstein
April: Outdoor (jagt, fiskeri og natur)
April: Nordgrill
Maj: Klassiker-Tage Schleswig-Holstein (veteranbiler m.v.)
November: Herz an Herz (julemesse)

Neumünsters mange gode naboer

Neumünster er centrum i den store ferieregion
„Binnenland Schleswig-Holstein“. I kommer hurtigt
ind til Neumünster fra de fleste feriesteder. Nyd en
afvekslende feriedag i vores by med de mange mulige
aktiviteter!
Den centrale placering gør Neumünster til et idealt
udgangspunkt for en ferie i Slesvig Holsten, lige på den
anden side af grænsen. I det østlige Holsten ligger
Holstensk Schweiz med mere end 200 store og små
søer, rundt om vandsports- byen Plön. Her kan I med
en lille smule held måske opleve at se en havørn. Lidt
længere væk kan I opleve de skønne badestrande ved
Østersøen.
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Vest for Neumünster kan I opleve den idylliske naturpark
Aukrug, mod nord er der ikke langt til Nord-Ost Kanal
(Kieler-Kanalen) med store skibe og oceanlinere, og kun
godt en times kørsel ligger Vadehavet med flod og ebbe.
Her kan I f.eks. besøge Multimar Wattforum Tönning med
en oplevelsesrig udstilling om Nationalpark Wattenmeer
og akvarier med Vadehavets særlige dyreliv.
Den store friluftsscene i Bad Segeberg med Karl-May festspillene og koncerter ligger ikke langt væk. På kun godt en
halv time kan I komme til den charmerende sejlsportsby
Kiel eller til Hamburg, porten til den store vide verden!

Oplevelsesture og aktiviteter
Skinnecykel tur
Nyd naturen langs den nedlagte jernbane Neumünster
- Ascheberg. Turen begynder ved den gule container på
den gamle station i Bokhorst. Herfra kan I køre mod vest til
Brammerhof eller mod øst til Schillsdorf. Hele turen (frem
og tilbage) er 16,5 km. Skinnecyklen kan nemt vendes på
sporet og køre den anden vej.
Til hele turen frem og tilbage kræves mindst 1½ timer
time; vil I tage det mere roligt, og have små pauser undervejs, bør I beregne 2-3 timer.
Leje af skinnecykel til maks. 4 personer:
1½ time: 30,- EUR/ pr. skinnecykel
2 timer: 40,- EUR/ pr. skinnecykel
3 timer: 45,- EUR/ pr. skinnecykel
Der er 4 skinnecykler med hver 4 pladser; det betyder,
at maks. 16 personer kan have fornøjelsen samtidig. Kun
mod forudgående bestilling. Banen er åben året rundt.
Bestilling: +49 04321/9639395
anfrage@draisinefm.de
www.draisinedfm.de

Golf introduktions-kursus
Motion er sundt! Det er afstressende og giver ny energi.
Der er ikke noget bedre end at gå en runde golf ude i det
bølgende slesvig-holstenske landskab. Find selv ud af, om
golf er noget for jer! Prøv et 5-timers introduktionskursus
på en søndag i Golfpark Krogaspe (18 huls-bane og 9-huls
træningsbane)
I skal bare møde op i passende sportstøj; udrustning og
bolde stilles frit til rådighed. Undervejs er I velkomne i
caféen i klubhuset. Den naturskønne Golfpark Krogaspe
ligger kun få minutters kørsel fra Neumünster.
Pris pr. person: 40,- EUR, inkl. lidt at spise og drikke
Tilmelding: Golfpark Krogaspe Aalbeksweg,
24644 Krogaspe, +49 04321/852993
info@golfpark-krogaspe.de
www.golfpark-krogaspe.de
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Guidet by-rundvisning i Neumünster
Der er guidede by-rundvisninger i Neumünster den første
lørdag i hver måned kl. 10.00, året rundt.
Mødested: Turist Information, Großflecken34a
Pris: 3,- EUR pr. person, børn under 12 år er gratis
Billetter købes i Turist Information.
By-rundvisningerne ledes af uddannet guide, der levende
beretter om byen generelt eller om særlige temaer (f.eks.
industrikultur, forfatteren Hans Falluda eller “Stolpersteine”; de små mindeplader i fortovet om Holocausts ofre).
Efter behov tilbydes også rundvisninger for grupper og
skoleklasser på svensk, engelsk og tilmed på plattysk.
Tilmelding:
Turist Informationen, +49 04321/43280
eller direkte hos Urte Grode
(koordinator af by-rundvisningerne), +49 04321/51331.

Pilot introduktions-kursus
Drømmer I om at være piloter og kunne flyve selv? I Neumünster Flyvesportsklub kan I realisere jeres drøm på en
15 minutters rundtursflyvning med en sportsmaskine over
Neumünster, hvor I tilmed kan nyde den herlige udsigt og
følelsen om at være fri som fuglen. I fint vejr har I udsigt til
både Nordsøen og Østersøen.
I kan også prøve flyve med svævefly i op til 400 m. højde,
opleve den kriblede følelse ved starten, når I trækkes
op, og det lydløse svæv over det smukke landskab. Efter
sådan en flyveoplevelse er der mange, der straks tilmelder
sig et svæveflyvekursus!
Flyvetid: Op til 60 minutter (efter aftale)
Priser: 35,- EUR pr. person (15 minutter)
eller fra 50,- EUR pr. person i mini-gruppe med op til
personer (30 minutter). Mulighed for op til 60 minutters
flyvetid efter særskilt aftale.
Tilmelding:
Flugsport-Club Neumünster e.V.
Baumschulenweg, 24537 Neumünster
+49 04826/606302
info@fscn.de·www.fscn.de

Oplevelsesture og aktiviteter
Hestevognsudflugt i det grønne
Har I lyst til en hyggelig udflugt med hest og vogn i det
grønne, inkl. frokost undervejs? Turen starter i Tasdorf og
tager jer med rundt i de dejlige omgivelser rundt om den
lille landsby, kun få minutter i bil fra Neumünster.
Minimum antal deltagere: 10 personer
Priser: fra 9,- EUR pr. time + 9,- EUR for frokost.
Tilmelding: Partyservice Voigt, Olenhof 3, 24536 Tasdorf
+49 04321/31160 · fax: 04321/936885
info@hof-voigt.de · www.hof-voigt.de

Rundvisning på Holsteiner stutteri
Kom med bag kulisserne og oplev arbejdet med opdræt
af raceheste på et besøg på et af de største og bedst
kendte stutterier i Slesvig-Holsten. På stutteri og rideskole
Sievers i Tasdorf opdrættes og trænes der konstant ca. 60
Holstenerheste. Mange af springhestene fra stutteriet har
vundet internationale konkurrencer. Rundvisningen varer
1 - 1,5 time.
Tilmelding:
Harm Sievers, Busdorfer Weg 2, 24536 Tasdorf,
+49 04321/31764 · fax +49 043213/9821
mobil +49 0172/4103477
info@stall-sievers.de · www.stall-sievers.de

Stand-Up-Paddling på Einfelder See
SUP (Stand-Up-Paddling) er den perfekte motion for alle,
der vil være aktiv i naturen. Det er afstressende og sjov
udholdenhedstræning for hele kroppen, der kan udøves af
alle, uafhængig af kendskab og fysisk form. Har man først
prøvet SUP, bliver man nemt ramt af SUP-virus!
Priser pr. person:
Grund-kursus: 30, - EUR (90 min.)
Fitness-kursus: 20,- EUR (60 min.)
Leje af udstyr: 12,- EUR (60 min.)
Mødested: Strandallee, 24536 Neumünster
(til højre for kanoklubben)
Forudgående online tilmelding er påkrævet.
Info. om kursus- og lejetidspunkter samt reservation:
www.sup-teamsport.de
+49 0171-8306060 (Thomas Wendt)
eller neumünster@sup-teamsport.de
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Ta’ med på ”Dinner Cykeludflugt”
På vores anderledes cykeltur, ”Dinner Cykeludflugt” følger
I cykelruten „Søer, bløde bakker og vide horisonter”. Nord
for Neumünster går ruten omkring Einfelder og Bordesholmer søerne, langs sydkysten af Bothkamper søen og fører
jer igennem et hyggeligt landskab, den dejlige natur og
det afvekslingsrige Slesvig-Holsten. I cykler fra den ene
gastronomiske oplevelse til den næste, og nyder hvert
sted 1 af retterne i turens samlede 6-retters menu.
Turen starter og slutter på Best Western Hotel Prisma i
Neumünster, hvor menuens hovedret og dessert serveres
ved afslutning af turen. Turen er ca. 45 km.
”Dinner Cykelturen” arrangeres af:
Best Western Hotel Prisma,
Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
+49 04321/9040
info@hotel-prisma.bestwestern.de
www.hotel-prisma.bestwestern.de

Klatring i trætoppene
Her kommer I højt til vejrs. Parcour-banen i trætop-højde
på SC Gut-Heil Neumünster er en af de mest spektakulære
naturaktiviteter i Slesvig-Holsten. I får et ægte ”adrenalinkick” på den spændende, men samtidigt fuldkommen
ufarlige aktivitet. Alle klatrere er 100 % sikret og under
opsyn af erfarne instruktører under hele turen. I får komplet udrustning samt grundig instruktion og hjælp af de
veluddannede instruktører, der følger alle deltagere tæt.
I kan efterfølgende benytte beachsport-aktiviteterne og
minigolfbane.
Priser:
Børn og unge (til 16 år) 15,- EUR pr. pers.
Voksne 19,90 EUR pr. pers.
Åbningstider:
April-oktober, fre. kl. 14.00-20.00 og lør.-søn. kl.
10.00-20.00.
Yderligere informationer om priser,
tilmelding m.v. kan ses på hjemmesiden.
Hochseilgarten SC Gut-Heil,
Schillerstraße 32, 24536 Neumünster,
+49 04321/3909879
mail@erlebniszone.info
www.erlebniszone.info
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Apotek
Døgnåbent, se www.apotheken.de

By-rundvisning
1. lørdag i måneden kl. 10.00, start ved Turist Information, Großflecken 34a. Pris:
3,- EUR pr. pers., børn under 12 gratis

Autocamper-plads
Parkeringsplads ved Bad am Stadtwald Hansaring 177, +49 04321/202-580,
www.bad-am-stadtwald.de, swn@swn.net
Aviser
Holsteinischer Courier redaktion: Kuhberg 18, +49 04321/946-0
www.shz.de, redaktion.neumuenster@shz.de
Kieler Nachrichen redaktion: Kuhberg 35-37, +49 4321/ 49000
www.kn-online.de, hz.red@kieler-nachrichten.de

Campingplads
Familien-Campingplatz Forellensee Padenstedt, Humboldredder 5,
+49 04321/826979, info@familien-campimgplatz.de,
www.familien-campingplatz.de
City-forening
Citymanagement Neumünster Kleinflecken 26, 24534 Neumünster,
+49 04321/96469-10, info@city-nms.de, www.city-nms.de

Annonce-ugeaviser
Wochenanzeiger Kieler Straße 227, +49 04321/31033,
www. wochenanzeiger-nms.de, redaktion@wochenanzeiger-nms.de

Cykelklub
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Kurt Feldmann-Jäger,
+49 0179/9792214, neumuenster@adfc-sh.de

Ballonture
Neumünster Flyvesportsklub Baumschulenweg 3, +49 04321/62256
info@edhn.de, www.edhn.de

Cykelforretninger
Fahrrad Hansen Wasbeker Straße 27, +49 04321/42781
Fahrradbörse Horter Haart 224, +49 04321 77781
Mega Bike Rendsburger Straße 12, +49 04321/499385
Ollis Fahrradgarage Kieler Straße 220, +49 0152/08590669
Paukstadt Radsport Altonaer Straße 3, +49 04321/47765
RAD-HOFF Fahrradservice Van-Dyck-Straße 1, +49 04321/2698184
Radecke Wittorfer Straße 1, +49 04321/2513243
Rad & Tat Fahrradwerkstatt Fürsthof 5, +49 04321/47662

Banker
BBBank eG Waschpool 6, +49 04321/47077
Bordesholmer Sparkasse Dorfstraße 22-24, +49 04347/711500
Commerzbank Kuhberg 38, +49 04321/493-0
Deutsche Bank Großflecken 21, +49 04321/41960
HypoVereinsbank UniCredit Bank Großflecken 13-15, +49 04321/497-0
Investitionsbank Schleswig-Holstein Großflecken 34, +49 04321/488830
Postbank Kuhberg 47, +49 0180/23333
Santander Bank Großflecken 54, +49 04321/9409-4
Sparda-Bank Hamburg Bahnhofstraße 2, +49 040/5500550
Sparkasse Südholstein Kieler Straße 1, +49 0800/1010181
Targobank Großflecken 35, +49 4321/4100-0
VR-Bank Großflecken 56-64, +49 04321/494-0
Biblioteker
Stadtbücherei mit Musikbibliothek Wasbeker Str. 14, +49 04321/4076-31
Stadtteilbücherei Einfeld Dorfstraße 21, +49 04321/520156
Stadtteilbücherei Tungendorf Hürsland 2, +49 04321/390286
Billetsalg
Teaterbilletter Kulturbüro der Stadt Neumünster, Kleinflecken 26,
+49 04321/942-3316
Biludlejning
ADAC Schleswig-Holstein Wasbeker Straße 306, +49 04321/9 27 00
AVIS Autovermietung Altonaer Straße 158, +49 04321/98480
Europcar Kieler Straße166, +49 04321/93790
Sixt Autovermietung Kieler Straße 31, +49 0180/6252525
Biografer
Cinestar Kuhberg 47, +49 04321/559577, www.cineplex.de
KiNO im KDW Waschpohl 20, www.kdw-neumuenster.de
Boghandlere
Buchhandlung Krauskopf Grossßflecken 32, +49 04321/9016670
Stilke Konrad-Adenauer-Platz 2, +49 04321/42288
TRIO-Bücher Spiele Musik Huhberg 20, +49 4321/42392
Buchhandlung Hugendubel Gänsemarkt 1, +49 04321/7076-60

DLRG (det tyske selskab for livredning)
DLRG Neumünster Strandallee 35, +49 04321/52510,
info@neumuenster.dlrg.de, www.neumuenster.dlrg.de
Dosenmose naturområde
Info-Zentrum Dosenmoor Am Moor 99, +49 04321/755373 el.
528055 (man.-tors. kl. 8.00-12.00),
dosenmoor@dosenmoor.eu, www.dosenmoor.eu
Dykning
Tauchclub Orca Divers Christof Olbinski, Steenkoppel 105a +49 04321/989657,
www.orca-divers.de
Tauchsportgruppe Oceanic www.tsg-oceanic.de
Tauchschule Scubalu Johannisstraße 8, +49 4321/42224,
mobil +49 0176/16042224, tauchen@scubalu.de, www.scubalu.de
Dyrepark/Zoo
TierPark Geerdtsstraße 100, +49 04321/51402,
verena.kaspari@tierparkneumuenster.de, www.tierparkneumuenster.de
Flyveplads/flyvesportklub
Neumünster Flyvesportsklub Baumschulenweg 3, +49 04321/62256
info@fscn.de, www.fscn.de
Fiskeri
Angelsportverein Petri-Heil von 1934 Neumünster, +49 04321/488650
Angelcenter Störpark, Haart 224, +49 04321/62240,
www.angelcenter-stoerpark.de
Angelshop Falk Friedrichstraße 6A, +49 04321/403762
Sportfischer Zentrum Nord Industriestraße 7, 24647 Wasbek,
+49 04321/840098-0
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Fitness-Centre
Bella Donna Studio Gartenstraße 10, +49 04321/8536970
CleverFit Kieler Straße 52, +49 5584344
Fitness Arena-Sportpark Nobelstraße 3, +49 04321/5055
Body & Soul Fitnessclub Gadelander Straße 180, +49 04321/200600
Fitnesscenter Dojo Jiyu Haart 224, +49 04321/73290
Fitnesscenter Muskelkater Wrangelstraße 12, +49 04321/260075
Mrs. Sporty Fitnesscenter Großflecken 26, +49 04321/2513274
McFit Fitnessstudio Rendsburger Straße 12-14, +49 04321/4993913
Schmidts City Gym Otto-Hahn-Straße 2, +49 04321/16960
wellyou Fitnesstraining Plöner Straße 84, 049 04321/8514560

Katolsk St. Maria- St. Vicelin sogn Bahnhofstraße 35, +49 04321/42589,
pfarrhaus@st-vicelin.de, www.st-vicelin.de

Gallerier
Bürgergalerie Esplanade 20, +49 04321/5562948,
www.vicelinviertel.de/buergergalerie, buergergalerie@gmx.de
Kontraste Galerie-Restaurant Haart 10, +49 04321/47548,
www.kontraste-nms.de
Internationales Künstlerhaus Stadttöpferei (Byens Pottemagerhus),
Fürsthof 8, +49 04321 2521502, www.stadttoepferei.de
Golf
Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug Zum Glasberg 9, 24613 Aukrug-Bargfeld,
+49 04873/595, sekretariat@golfclub-aukrug.de, www.golfclub-aukrug.de
Golfpark Krogaspe Aalbeksweg, 24644 Krogaspe
+49 04321/852993, info@golfpark-krogaspe.de, www.golfpark-krogaspe.de
Golfbauernhof Wiemersdorf golf- og fritidsgård for alle,
Großenasper Weg 24, 24649 Wiemersdorf, +49 04192/8191983,
info@golfbauernhof.de, www.golfbauernhof.de
Hestevognskørsel
Partyservice Voigt Olenhof 3, 24536 Tasdorf, +49 04321/31160,
info@hof-voigt.de, www.hof-voigt.de
Hittegodskontor
Bürgerbüro im Rathaus Rathaus-Arkaden, +49 04321/942-2593 og -2250
Fundbüro für Fahrräder im Citi-Parkhaus Plöner Straße 25-29,
+49 04321/942-2383
Fundbüro Stadtverkehr der SWN +49 04321/202-122
(ved mistede ting i bussen eller ved busstoppestedet)
Indendørs fodbold
Stefan-Schnoor-Arena Fehmarnstraße 16, +49 04321/83300,
info@stefan-schnoor-arena.de, www.stefan-schnoor-arena.de
Kano-udlejning
Erster Kanu-Klub Neumünster (EKN) Bootshaus am Einfelder See,
+49 04321/3005, info@kanuklub.de
Kegler
Neumünster Sportskegleforening Ehndorfer Straße 207 B, +49 04321/62098 el.
04321/5560980 (SC Gut Heil)
Kirker og trosfællesskaber
Evangelisk-luthersk Vicelin kirke sogn Mühlenhof 42, +49 04321/42792,
pastorin.bremer@vicelin-kirche-nms.de, www.vicelin-kirche-nms.de
Evangelisk-luthersk Anschar sogn Am Alten Kirchhof 8, +49 04321/48068
kganschar@altholstein.de, www.anscharkirche.de

Klatring i trætoppe (Parcour)
Hochseilgarten SC Gut-Heil Schillerstraße 32, +49 04321/3909879,
mail@erlebniszone.info, www.erlebniszone.info
Kneipp-kure
Kneipp-Verein e.V. +49 04393/8189, kneippnms@versanet.de
Koncertsteder
Caspar-von-Saldern-Haus Haart 32, +49 04321/2524022,
info@caspar-von-saldern.de, www.caspar-von-saldern.de
Kulturverein Dada Waschpohl 20, www.kdw-neumuenster.de
Læger
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (24 timers lægevagt) Friesenstr. 11, +49 116 117
Friedrich-Ebert hospital, Friesenstraße 11, +49 04321/405-0,
info@fek.de, www.friedrich-ebert-krankenhaus.de
DRK-Kreisverband Neumünster e.V. Schützenstraße 14-16, +49 04321/4191-0,
info@drk-nms.de, www.drk-nms.de
Dialysepraxis Neumünster Großflecken 40, +49 04321/2514410,
www.dialysepraxis-neumuenster.de, kontakt@dialysepraxis-neumuenster.de
Gesundheitswegweiser www.gesundheit.neumuenster.com
Markedsdage
Tir., fre. og lør. på Großflecken, markedskontor, +49 04321/942-2490
Minigolf
Minigolf og café ved Einfelder See Strandallee, +49 04321/95 28 23,
åben hver dag kl. 10.00 – 21.00
Minigolfbanen SC Gut-Heil Schillerstraße 32, åben hver dag fra kl. 16.00
Museum
Museum Tuch + Technik Kleinflecken 1, +49
04321/559 58-0, post@tuch-und-technik.de, www.tuch-und-technik.de
Overnatnings-formidling
Tourist Information im Pavillon Großflecken 34a, +49 04321/43280,
touristinfo@ticketcenter-neumuenster.de
Parkering
Neumünster har 4.000 parkeringspladser, www.parken.neumuenster.com
Parkdeck Christianstraße 20
Parkhaus Kuhberg Carreé Christianstraße. 26,
Parkhaus Kaiserstraße 20
Parkhaus Parkcenter
City Parkhaus Brachenfelder Straße 27
Politi, nødopkald 110
Politistation Neumünster Alemannenstraße 14-18, +49 04321/945-0
Postkontor
Posthus Kuhberg 47, +49 0180/23333
Pottemagerhus
Internationalt kunstnerhus ”Byens Pottemagerhus”, Fürsthof 8, +49
04321/2521502, www.stadttoepferei.de
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Rådhus
Neumünster Rådhus Großflecken 59, +49 04321/942-0
Ridning
www.pferdestadt.de (information om ridebyen Neumünster)
Roning
Ruder-Club Neumünster bådehuset ved Einfelder See, Strandallee 7,
+49 04321/529428, info@rcnms.de, www.rcnms.de
Sejlsport
Neumünster Sejlklub klubhus ved Einfelder See, Strandallee,
+49. 04321/51663, info@segelclub-nms.de, www.segelclub-nms
Skatersport
Skaterbane Pastor-Rösner-Straße
Skinnecykel-ture
Draisinen-Freunde Mittelholstein (skinnecykel venner)
Jörn Griebel, Olenhof 10, 24536 Tasdorf, +49 04321/9639395,
anfrage@draisinedfm.de, www.draisinedfm.de
Skulpturpark
Herbert-Gerisch-Stiftung Hauptstraße 1, +49 04321/555-120,
kontakt@gerisch-stiftung.de, www.gerisch-stiftung.de
Stjerne-udkigstårn
Sternwarte der Volkshochschule Hahnknüll 58, Leitung Marco Ludwig,
+49 0162 2137065, leitung@sternwarte-nms.de, www.sternwarte-nms.de
Svømmebad/badeland
Bad am Stadtwald Hansaring 177, +49 04321/202-580,
swn@swn.net, www.bad-am-stadtwald.de
Teatre
Theater in der Stadthalle Kleinflecken 1, program og billetkøb:
Kulturbüro, Stadt Neumünster, Kleinflecken 26, +49 04321/942-3316
Niederdeutsche Bühne Klosterstraße 12, +49 04321/46161,
www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de
Statt-Theater Haart 224, 24539 Neumünster, www.statttheater.de
Turist Information
Tourist Information im Pavillon Großflecken 34a, +49 04321/43280,
touristinfo@ticketcenter-neumuenster.de
Vandrehjem
Kiek in Gartenstraße 32, +49 04321/419960, fax +49 04321/4199699,
info@kiek-in-nms.de, kiek-in-nms.de
Vejhjælp
Abel Abschleppdienst Alemannenstraße 22, +49 04321/47773
Bachmann Wasbeker Straße 338, +49 04321/96940
Ungdomshus
Aktion Jugendzentrum Friedrichstraße 24, +49 04321/12244
www.ajz-neumuenster.de, www.facebook.com/aktion.jugendzentrum
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