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Byen Neumünster ligger i midten af ferieområderne af Slesvig Holsten.
Her lige midt imellem Østersøen og Nordsøen har byen en masse den
kan tilbyde jer. Den ”ægte norden” omfatter både shopping, egen
dyrepark, forskellige messer (f.eks. Nordbau), koncerter, kunst, teater,
sport og et badeland med saunalandskab altså en masse at opleve for
enhver smag for voksne og børn.
Vores nye indkøbscenter Holsten-Galerie giver et godt indtryk af vores
by og det er ligeledes med til gøre byen mere interessant. Designer
Outlet Center er med sine hyggelige små gader meget nemt at finde
syd for byen.
Neumünster er et spændende mål for en dagsudflugt, og den ideale
begyndelse på en opdagelsesrejse i den ægte norden. Indenfor højest
en times kørsel, er du ved Nordsøen eller Østersøen og alle de andre
seværdigheder i ferielandet Slesvig Holsten samt i centrum af Metropolregionen Hamborg.
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Turist-Informationen

Hvis du skal planlægge et ophold eller en fest giver
vores Turist information gerne råd
Großflecken 34a (Pavillon) · 24534 Neumünster
Telefon 04321/43280 · Fax 04321/43291
touristinfo@ticketcenter-neumuenster.de
www.neumuenster-tourismus.de
Åbningstider:
Mandag til fredag 10:00 til 13:00 og 13:30 til 18:00
Lørdag fra kl. 9:30 til 13:00
Du kan reservere en bytur med guide, for at lære de
store og også de små attraktioner i byen at kende.
Eller du kan tage din egen tur og følge „Stadtpunkte“
i midtbyen eller „Seværdigheder“ ved Einfelder søen.
Informationer får du ved Turist-Information.

Byens historie

04 | 05

Neumünsters historie går helt tilbage til året 1127 med det da grundlagte kloster „Novum Monasterium“. Til minde om dengang har vi
den betydningsfulde Vicelinkirke fra klostergrundlæggeren Vicelin,
nordens apostel. Den tidligere klosterø ligger midt i byen.
I det 19. og 20. århundrede voksede Neumünster til en industri og
tekstilfremstillende by med international betydning. Mange fabrikantvillaer viser denne udvikling. Museum Tuch + Teknik minder om dette
særlig vigtige afsnit i byens historie.
I dag præsenterer Neumünster sig som en levende og grøn by midt i
Slesvig Holsten med et bredt kultur og fritidstilbud. Mange historiske
bygninger, som f.eks. det gamle stålværk, papirfabrikken og Holsten
bryggeriet, bliver i dag brugt til noget andet. I Holstenhallen afholdes
de største og vigtigste messer og konferencer i landet Slesvig Holsten.

Inkøbsbyen Neumünster

Neumünster er en indkøbsby. Tag en tur gennem de gode store tilbud
af Boutiquer og Shops i vores centrum. Besøg de førende beklædnings-, teknik og møbelforretninger i vores by.
Byen egner sig også til blot at gå en tur, hvis man kun vil kigge på
vinduer. I dette tilfælde anbefales: Großflecken, Fürsthof, Lütjenstraße,
Holstenstraße, Fürsthof og Markt-Passage.
Siden efteråret 2015 finder du Holsten-Galleri midt i byen, et indkøbscentrum med 90 fag butikker, caféer, restauranter m.m. på ca. 20.000
kvadratmeter. Beliggenheden nær busstationen og banegården samt
et prisgunstigt parkeringshus med plads til 920 biler gør det attraktivt
at besøge Holsten-Galleri på en hyggelig indkøbstur. Forretningerne har åben mandag til lørdag 9.30 til 20.00 Underholdning sørger
forskellige aktioner og udstillinger for.
På Großflecken, den historiske markedsplads, vil der hver tirsdag og
fredag fra kl. 8:00 bis 13:00 samt lørdag fra kl. 8:00 bis 14:00 være et
omfangsrigt marked med mange produkter fra regionen. Fra sidst i
november til juleaften finder du her et hyggeligt julemarked.
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Vores anbefaling for en afslappet parkering:
Benyt de centrale parkerings huse og parkeringspladser. Vores parksystem viser dig fra
enhver retning den bedste vej.
Oversigtskort over midtbyen med parkeringspladser finder du i brochurens midte eller på
websiden.
parken.neumuenster.com

Meget fint

Noget helt specielt tilbyder den
ungarske skomagermester Harai
i Esplanade 20: Hver sko er lavet
efter mål og hver enkel er et mesterstykke. Her køber ligeledes den
international prominens
www.harai-shoes.eu
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Guld-smed Schütt som laver
dine vielseringe, de byder mange
forskellige muligheder for at
designe dine ringe. Her kan i selv
smede jeres lykke: Fremstil jeres
ringe selv i sammenarbejde med
en rigtig gulds med
www.schmuckundtrauringe.de

Pralinespecialiteter bliver i
Chocoladerie Oldehus fremstillet
af mesterhånd . Nyd de lækre specialiteter på stedet i kaffeen eller
du tager et udvalg med til dig og
dine kære derhjemme.
www.chocolaterie-oldehus.de

I kunstlerhuset byens Ipottemagerhuset i Fürsthof kan du se på
internationale keramikkunstnere
medens de arbejder. Kunstværkerne fra keramikværkstedet står
til salg
www.stadttoepferei.de
I galleriet i Esplanade kan du kigge
og købe billeder og objekter.
www.buergergalerie.de

Designer Outlet Neumünster

Nortex Mode Center

Attraktive tilbud fra kendte designer varemærker nedsat
fra den vejledende listepris med 30 -70% hele året rundt.
I det største Outlet Center i Nordtyskland, som befinder sig
i den sydligste bydel af Neumünster.

Nortex mode Center har tøj til hele familien med 240 internationale
modemærker i alle størrelser på 10.000 kvadratmeter. Et stort tilbud af
f. eks jakker, kjoler, bukser, kombinerbar mode, blæser og meget mere
for damer og herrer, er med til at gøre forretningen yderst attraktiv.

Elegante pladser med romantiske små gader, omgivet af
bindingsværkshuse, et indkøbscenter i landsbystil med
mere end 120 butikker på over 27.500 kvadratmeter. Fra
motorvejen A7 er det nemt at finde, man tager afkørsel
Neumünster syd.
www.designeroutletneumuenster.de

Det traditionsrige Mode center er meget kendt også ud over grænserne, på grund af det store udvalg for herrer med 103 forskellige
beklædningsstørrelser også kendt for overstørrelser og brugerdefinerede størrelser.
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600 gratis parkeringspladser lige foran døren, deraf er de 200 pladser
større end normalt for at komme nemt ind og ud af bilen, en bistro,
mange aktioner, modeshows og events gør tilbuddet komplet.
www.nortex.de

Oplevelsesrige Neumünster
Dyrepark
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I 24 hektar skov viser dyreparken Neumünster. 700 dyr af 100 forskellige dyrearter. Her lever europæiske vilddyr som f.eks. ulve, grævlinge,
sæler og berberaber fra Gribaltar, men også den mægtige isbjørn og
sydamerikanske lisztaber bor her. På arealet af en romantisk bondegård lever de historiske husdyr såsom pelsgrise, små får og heste.

Highlights
- Humboldt Pingvin anlæg
- Berberaber i en gangbar
indhegning
- Isbjørnebassin med kik ind
gennem undervands vinduer
- Stor legeplads for børn

Dyreparken har egen restaurant og en stor legeplads for små og store.
Man har også som familie muligheden for at leje vores attraktive trækvogne. Det er også populært at holde børnefødselsdag i dyreparken
eller tag en turguide gennem parken. Flere informationer kan du få
ved indgangen.

Åbningstider:
Dyreparken er åben hele året
Januar, februar, november, december
9:00 til 17:00
Marts, september, oktober
9:00 til 18:00
April til august
9:00 til 19:00
Juleaften/nytår
9:00 til 15:00 Kassen lukker altid
en time før dyreparken lukkes.
Flere informationer:
Dyreparken Neumünster
Geerdtsstraße 100
24537 Neumünster
Telefon: 04321/51402
www.tierparkneumuenster.de

Oplevelsesrige Neumünster
Bad ved Stadwald med saunalandskab
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Badelandet ved Stadtwald byder på alt hvad vandelskere har brug for på en
dejlig dag. I svømmehallen er der et 25 meter langt bassin med startskamler
der kan bruges til en lille konkurrencesvømning. Springtårn med 1,3 eller
5 meter. Et badeland i birkeskovoptik med vandsprøjter og undervandsliggestole, en 90 meter lang rutsjebane med sjove lyseeffekter, småbørnsbassin med springvand og en dejlig vandtemperatur på 33° C.

Saunalandskabet, her får du en
miniferie for få timer. Typisk skandinavisk, med de små vinduer, og
den venlige rød-hvide blokhussauna, finsk sauna, urtesauna,
60°sanarium, dampbad. terrasse,
hvilerum og solarium

Udenfor i friluftsbadet finder vores gæster et stort svømmebassin med
rutsjebane, et småbørns og babybassin og en stor græsplæne hvor man
kan hvile sig. Det store 50 meter svømmebassin i friluftsbadet benyttes i
månederne fra september til april med en telt overbygning , for at holde
det varmt. I ugen fra mandag til fredag er der så skole og foreningssport. I
weekenden er friluftsbadet åben for besøgende fra klokken 8:00 til 16:00.

Åbningstider:
Badet ved Stadtwald
Er åben hver dag:
Mandag til fredag 6:00 til 21:00
Lørdag og søndag 8:00 til21:00
Åbningstider:
Saunalandskab
Er åben hver dag:
Mandag til søndag 10:00 til 21:00
Damedag
Mandag 18:00 til 21:00
Happy Hour (mandag til fredag)
10:00 til 13:00
Videre Informationer:
Badet ved Stadtwald
Hansaring 177
24534 Neumünster
Telefon 04321/202-580
www.bad-am-stadtwald.de

2000 års tekstilhistorie
Museum Tuch og Teknik
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Hvordan spinder man uld til garn? Hvordan
bliver stof egentlig lavet? På museum Tuch
og Teknik oplever man hvordan vejen og
de grundlæggende principper for fremstilling af stof/klæde helt fra jernalderen og til
dags dato. 2000 års historie af tekstiler bliver
præsenteret og mange steder kan man som
besøgende få lov til at give en hånd med ved
at sidse eller væve uld eller undersøge dette
under mikroskopet.
Imponerende er maskinerne, omkring 20
meter lange og mere end 3 meter høje er de
maskiner som der arbejdes på. Man har også
som gæst mulighed for at købe et vævet uldtæppe i museumsbutikken

Åbningstider:
Museum Tuch+Teknik er
åben hele året rundt:
Tirsdag til fredag 9:00 til 17:00
Lørdag og søndag 10:00 til 17:00
Mandag lukket.
Spezialtilbud:
Guide, helårs billet,
kombineret billet med
Gerisch Skulpturpark eller
Dyreparken Neumünster
Videre informationer:
Museum Tuch+Teknik
Kleinflecken 1
24534 Neumünster
Telefon 04321-55958-0
www.tuch-und-technik.de

„Hvor ligger Arkadien?“
Gerisch-Skulpturpark
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Skulptur parken er en ganske særlig juvel for kunst og
naturelskere. Selve parken forbinder landskab, skulptur
og kunstneriske oplevelser i et meget smukt miljø. Den
historiske park med flere skulpturer og med den flotte
villa byder plads til komplekse soloudstillinger og talrige
arrangementer. Moderne maleri, grafik, fotografi, skulptur
og videokunst er lidt af de mange oplevelses muligheder
man har her.
Cafeen Harry Maasz serverer delikatesser som er sæsonbestemte, her har man mulighed for at bearbejde de spændende indtryk samt tanker man har fået i parken.

Åbningstider:
Onsdag til søndag 11:00 til 18:00,
fra april til september:
onsdag til fredag 11:00 til 18:00,
lørdag og søndag 11:00 til 19:00,
og efter aftale.
På helligdage er der særlige åbningstider:
telefon 04321/555-120 (kasse/info)
Vinterpause fra sidst i december til midt
i marts.
Specialtilbud for grupper, guide tur,
Kunstner samtaler, kunst fødselsdage.
Tilbud for skoleklasser og handicappede
mennesker kombineret billet med
Museum Tuch+Teknik
Videre Informationer:
Gerisch-Skulpturenpark
Brachenfelder Straße 69
24536 Neumünster
Telefon 04321/555-120
www.gerisch-stiftung.de

Bytur med guide
Bytur selv organiseret
Neumünster inviterer dig på en bytur.
Erfarende by guider viser dig seværdighederne rundt i byen.
Vil du lære Neumünster at kende på egen
hånd? Informationer om interessante huse,
historiske steder, gader og pladser samt om
byens industri kultur finder du i brochuren
”By punkter” eller ”Industrikulturens vejviser”
og digitalt på Neumünsters internetside
www.neumuenster.de.
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Bytur med guide:
Hver 1. lørdag i måned: Kl. 10:00,
Pris: 3,-EUR/person
Børn til 12år er fri
Start er ved Turist-Information på
Großflecken.
En brochure til by punkterne får
du ved Turist-informatioen
Pavillon Großflecken 34 a
telefon 04321/43280 eller
www.neumuenster.de

Kirke
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Vicelin-Kirken
Efter planerne fra Københavns Kgl. Stads byggedirektør Christian
Frederik Hansen, opstod i 1829-1834 en kristen evangelisk kirke i en
streng klassisk stil, denne Bygning anses for et meget vigtigt varetegn
for Neumünster.
www.vicelin-kirche-nms.de

Anscharkirken
I 1913 blev den anden kristne evangeliske kirke indviet i
Neumünster tegnet og bygget
af den lokale arkitekt Hans Roß.
Bomberne ramte kirken så den
helt brændte ud i november 1944,
derefter blev kirken fuldstændig
renoveret og genopbygget gennem arkitekt Fritz Hein, den 25.
februar 1951 fandt genindvielsen
sted.
www.anscharkirche.de

Kirken St.Maria St.Vicelin
I 1893 blev den katolske kirke indviet i Neumünster. Kirken er bygget
af arkitekt Emil Brettschneider i nyromantisk byggestil. Den blev skånet i krigen for ødelæggelse af bomber og blev for første gang i 1965
fuldstændig renoveret.
www.st-vicelin.de

Kirkemusik
I alle tre kirker er kirkemusikken
en stor del af samfundslivet. Kormusik, oratorium og guds tjenester afholdes her. Det traditionelle
Bach kor har eksisteret i 80 år

Oplev offentlig kunst
Omkring 50 skulpturer og monumenter på pladser og gader. Lys
kunstværket Kelvin fra Hamborgs
kunster Till Novak på vandtårnet
dominerer bybilledet. Siden 2010
har varme og kolde temperaturer
givet belysningen røde eller blå
farver. Efter solnedgang kan man
fra afstand se det belyste tårn.

Kirche St. Maria-St. Vicelin

Vicelin-Kirche

På www.vicelinweg.de og i en
flyer om Vicelinweg finder du historien om liv og adfærd om den
hellige Vicelin.
Mange informationer f.eks. om
opholds- og overnatningsmuligheder kan du finde på mobile
webdesign.

Anscharkirche

Kunstflecken den særlige kulturfestival
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I september hvert år holder Neumünster en stor kulturfest. I tre uger
kan gæsterne opleve A Capella, Verdensmusik- og Jazzkoncerter,
Kabaret, Poetry Slam og anden optræden.

Kunstflecken er en af de største
fester i kulturlandskabet Slesvig
Holsten. Hvert år kommer gæster
fra hele Nordtyskland til byen. Til
nogle udstillinger og optræden er
der gratis adgang, for eksempel
Bymusikfestval BaDaBoom.

Det er ikke kun de fremragende kunstnere, og de specielle rum,
der giver denne fest et særlig indtryk/charme. Tribunen står f.eks. i
Museumsdepotet „Werkhalle“ mellem historiske maskiner fra det
20. århundrede. I de gamle fabrikshaller som f. eks. fabrik og bryggeri
hallen finder afvekslende udstillinger sted. Sådan viser Kunstflecken
byens lange historie.

Kulturbüro Telefon 04321/942-3316
www.neumeunster.de/kultur
www.kunstflecken.de

Kulturfornøjelser i Neumünster

For kulturelskere er vores teater i ”Stadthalle”
ved Kleinflecken en af de bedste adresser.
Hele året rundt kan man her opleve teater,
koncerter, opera, ballet, poetry slam og kabaret. Et program og billetter kan du få i byens
kulturkontor.
Kulturbüro Telefon 04321/942-3316
www.neumeunster.de/kultur
Siden 1923 sørger den „Niederdeutsche
Bühne“ for teateraftener på plattysk.
Det frie teater underholder publikum med
egne unge produktioner og kabaret.
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Neumünster er en af byerne hvor den Slesvig Holstenske
Musik Festival bliver afholdt. Kendte dirigenter, store
orkestre og kendte stjerner fra hele verden bliver fejret
om sommeren i Holstenhallen, de byder på et fantastisk
program for gæster fra nær og fjern.
For de som kan lide live musik kan vi anbefale programmet fra jazzklubben Neumünster, kulturforeningen KDW,
Folkhuset Tungendorf og Caspar-von-Saldern. Alle sammen garanterer for et musiktilbud fra jazz til rock, blues
til klassik.
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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Byfest „Holstenköste“
Holstenköste er et højdepunkt i Neumünsters
kalender. Byfesten varer fire dage med et
omfangsrigt program: Stor fornøjelse med
Pariserhjulet, et stor udvalg af forskellige
boder, spil og mad, program med musik og
kunst opføring.
Ved Holstenköste løbet kan alle deltage.
Børneattraktioner, loppemarked, open air
gudstjeneste, og oldtimer ralley er nogle af
højdepunkterne ved denne byfest.

Tekstilmarked „Stoffköste“
Mere end 150 udstillere tilbyder stof i den bedste kvalitet, snitmøstre,
knapper, lynlåse, garn og andet tilbehør. Musik og boder med mad
hører til et interessant program på stoffköste.
Kulinariskmarked „Schlemmerköste“
Alle vener af kulinariske nydelser får her en fantastisk oplevelse. I
samarbejde med ”Street Food Events” præsentere her Food-Trucks og
andre spise boder deres specialiteter fra hele verden. Den internationale Streetfood scene viser her biologisk og fair handlede levnedsmidler af høj kvalitet, sammen med regionale produkter har du et
mangfoldigt udvalg.
Vinfest „Weinköste”
Mange fine vine og delikatesser bliver serveret til klangfuld musik
og kulturelle opføringer og spændende show akts.
www.city-nms.de
Julemarked ”Weihnachtsmarkt”
Fra sidst i november til juleaften forvandles Großflecken til et hyggeligt julemarked, en præmieret julebelysning, skøjtebane for børn og
voksne, jule boder og talrige handlende forfører dig med deres jule
pynt og gave artikler samt kulinariske specialiteter. For børnene er der
en karrusel, og julemanden går også rundt på pladsen.

Aktiv i Neumünster
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Fokussen ved Neumünsters aktiv tilbud er vejene til at spadsere,
vandre, stavgang, cykle, ride og hestevognskørsler som fører gennem Neumünster. Hovedpunkterne er haverne og parker i midtbyen, Stadtwald, Einfelder søen og Dosen mose. Vejforbindelserne til
attraktionerne i omkredsen gør Neumünster til et godt udgangspunkt
for udflugter.

Cykelby
Fra Neumünster som udgangspunkt kan du
starte forskellige cykelruter gennem „cykellandet Slesvig Holsten“. Byen har gode cykelstier
til at komme ad den korteste vej ud i det
grønne og mange attraktive rundture.

Sportsbegejstrede gæster finder et stort tilbud på at bruge deres
fritid for eksempel fiskeri, badepladser, strandvolleyball, dræsine park,
golfanlæg, klatrehave, skaterbane, hal fodbold såsom en Flyveplads.
Afveksling er garanteret.

Du kan for eksempel følge Oksevejen. Oprindelsen af denne tur går tilbage til pilgrimsrejser. I det 16 århundrede blev på denne vej
drevet kvæg fra Hamborg til Holland. Neumünster voksede på den tid til en betydningsfuld markedsplads. I dag kan du opleve denne
vej på din cykel.

Neumünsters Turist Information har informationer
rundt om Oksevejen
og andre cykelture og
formidler dags eller fleredagsture på Oksevejen.
www.sh-ochsenweg.de
Cykeltur på sporene af
den hellige Vicelin
www.vicelinweg.de

Opleve naturen aktiv
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Neumünster for spadserende, vandrer, Nordic Walking og
cykellister.
Stadwald, flodområdet ved Schwale med Klosterøen, Rencksparken,
Dosen mosen og Einfelder søen er kendte rekreative områder. Dem
som kan lide sports aktiviteter følger stavgang veje. Nemünster byder
flere veje med hver tre rundture, som med skilte er forbundet med
vandrevejene.

Einfelder sø
Nord for byen byder søen en otte kilometer lang rundvej til at vandre,
løbe, gå stavgang og cykle på. Stranden på østsiden af søen byder
muligheden for at bade, beachvolleybold og for at slappe af. Direkte
ved søen er der en café og en restaurant til at forsøde pauserne. Cykel
og vandreveje fører i retningen mod Kiel og i det omkring liggende
smukke landskab.

Haveruten mellem havene er i byen
udvist som vandrevej.

Det grønne Neumünster
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Neumünster er grøn inde i centrum: Rencks Park, Teich(søen),
Klosterøen her kan du slappe af i midten af byen. Stadtwald tilbyder
intensive „naturoplevelser“ Neumünster har det største og bedste
mose-naturfredningsområde Dosenmoor i Slesvig-Holsten.

Haverouter
Haverouterne mellem havene viser de kendte haver og parks mellem
Nord og Østersøen. Ruten i Neumünster „Zu grünem Werk und Ernteglück“ forbinder det smukke med det nyttige. Fra Neumünster går det
gennem det smukke landskab til klostersøen i Bordesholm. Denne vej
fulgte i 1327 de Augustiner munke, som flyttede med deres kloster fra
Neumünster til Bordesholm
Denne Rute viser ligeledes den industrielle vækst i 1900. I et parkartigt anlæg blev der oprettet arkitektoniske og historiske værdifulde
fabriksvillaer. Små kolonihaver blev oprettet for arbejderne så de var
selvforsynende og kunne slappe lidt af. Frugthandlerne forsynede
byen med frugt, og nogle af de gamle plantager er stadig vigtige for
bestanden af gamle frugtsorter.

Byskoven
Den 119 hektar store (Stadtwald) Byskov i Neumünster er den anden
store Naturoplevelse i Slesvig Holsten. Brochuren ”Historier fra Byskoven” og den kulturhistoriske infovej giver et interessant indblik i skov
og parklandskab.
Einfelder Seværdigheder
De 20 „Seværdigheder” rund om Einfelder søen viser den natur- og kulturhistoriske historie af søen med sine landsbyer Einfeld og Mühbrook.
Dosenmoor
Dose mosen er med ca. 520 hektar den største regenererende (delvis
holdt) højmose i Slesvig Holsten. Den ligger godt nord for byens
udkant. I den tidligere tørvefabrik har naturforeningen nu et Infocentrum og byder offentlige mosevandringer med guide i naturfredningsområdet.
Tilmelding: 04321/755373 eller
www.dosenmoor.eu

www.gartenrouten-sh.de

Venlige Vært
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Gastronomien i Neumünster bliver præget af at
være handelsplads og trafikknudepunkt. Mange gæstgivergårde opstod som „rastested“: her
blev rejsende med køretøj eller posthestevogn
ligeså godt forsørget som deres heste. Den
historiske café Oldehus ved Großflecken opstod
i denne tid.
Spise & nyde
Neumünster som levende by tilbyder en stor
kulinarisk mangfoldighed fra Internationalt
køkken til kraftig holstensk husmandskost.
Også et stort udvalg af småt og hurtigt køkken.
Lad dig forkæle!

Konferencer
Neumünster er udrustet godt for konferencer og business.
Konferenceprofi tilbyder dig et stort udvalg af konferencesteder, konferencehotel og mange andre ideer for et
passende program.
Overnatning
Neumünster byder på mangfoldige overnatsmuligeheder, som man forventer af en by. Fra det moderne by og
konference hotel, til hyggelige traditionsdrifter eller ferielejlighed, feriehus og vandrehjem ”Kiek in”. Besøg vores
bookingsportal eller vores Turist Information.
www.neumuenster-tourismus.de

Heste byen Neumünster:
Præmieret i årene 2002, 2012 og 2014.
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I Neumünster bliver hest og rytter gerne set
Byen Neumünster er hjemlandet for de vigtigste ridesportsturneringer, kåringer og auktioner i Slesvig Holsten.

Drømmeferie for børn og unge. Haflinger Pony-Parken i Padenstedt
kun få kilometer fra Neumünster tilbyder: 150 Haflinger-heste,
2 ridehaller, spring parcour, badesø ( også for heste), kæledyrs zoo
og meget mere!
www.pony-park.de

Turnering
VR Classic, den internationale ridesportsturnering finder sted i februar
hvert år i Holstenhallen. Her viser gode og prominente ryttere hvad de
kan. I Neumünster ser man verdensmestre og olympiadevindere.
kåringer / Auktioner
Neumünster er kendt for den gode hestehandel og turneringssport.
De ædle Trakener og Holsten heste bliver præsenteret ved auktionerer
i Holstenhallen og solgt i hele verden.
Ridefornøjelse
Neumünster er en god adresse for rytterferie, rideskole og for gode
ride veje. Byens ride ruter har en tilslutning til ruterne i omegnen.
Mange foreninger giver ride undervisning og en samlet ride udflugt.
www.pferdestadt.de
Videre Informationer får du ved Turist informationen.
Heste by: App i Appstore og Google play

Aalbek turen og Stadtwald turen fører rytter på en
attraktiv tur. Højdepunktet ved aalbek turen er et
30 meter langt vadested.

Messe og Kongresby
Konferencested
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Neumünster er en konference, messe og kongresby.” Holstenhalle”
tilbyder professionel service for de rigtig store, stor og mindre foranstaltninger. I fokus af tilbudene er Holstenhallen med et samlet areal
på 12.000 m2 samt restaurant og udendørsområde. Desuden har vi
”Stadthalle” med en festsal for 1500 personer, teater, konferencerum
og restaurant.
www.holstenhallen.com

Nordpferd
Slesvig Holstens største hestesport udstilling præsenterer sig hvert
andet år med en stor udstilling af nationale og internationale udstillere, et varieret program, et meget godt seminarprogram og om
aftenen en spektakulær heste showforestilling et super show. Oplev
hundrede af heste og hele hesteverden i en strålende event.
www.nordpferd.de

Highlights af de 600 foranstaltninger om året er Nord Bau og mange
andre vigtige messer, hesteauktioner, hestespringturnering, den store
pris fra Slesvig Holsten og Slesvig Holsten musikfestival.
Videre interessante foranstaltningssteder som papierfabrikken og tilbud fra hotellerne og gastronomi søger for din succes i Neumünster.

Årlige messer i Holstenhal Neumünster
I marts: Modellbau Schleswig-Holstein
I april: Udendørs Jagt, Fiskeri og Natur
I maj: Klassiker-Tage Schleswig-Holstein
I november: Gesund+Aktiv Schleswig-Holstein

NordBau (den største byggemesse i norden)
Nord Bau er en betydningsfuld fagmesse rundt om byggeri og
kommunalteknik i Nordeuropa. De vigtigste punkter er bygningskonstruktion, anlægsarbejde, byggematerialer og byggemaskiner,
kommunalteknik, byggeelementer, sanerings og energiteknik. Siden
1956 byder denne messe håndværkere, private og offentlige bygherrer udstillinger, fag seminarer og fag kongresser rundt om alt byggeri.
www.nordbau.de

I godt naboskab

Neumünster er centrum i den store ferieregion „Binnenland“. Du kommer fra mange
feriesteder hurtigt til Neumünster. Nyd en
dag med afveksling i en by med stor mangfoldigheld!
Den centrale placering gør Neumünster til
et idealt udgangspunkt for at holde ferie i
Slesvig Holsten: i østen har vi det Holstenske
Schweiz med mere end 200 store og små søer
rund om vandsport centrummet Plön. Med en
lille smule held kan du måske se en havørn.
Lidt videre kommer man så til badestrandene
ved Østersøen.
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Vestlig for byen finder du den idyllisk naturpark Aukrug,
imod nord ligger Nord Østersøkanalen ”Kielerkanalen”
med store skibe, drømmeskibe, og kun lidt mere end en
times kørsel væk er Nordsøen ”Vesterhavet” med ebbe og
flod. Her kan du besøge det Multimar Wattforum Tönning
med en oplevelsesudstilling af Nationalparken, Wattenmeer (vadehavet) og dets aquarier.
Frilufttribunen i Bad Segeberg med Karl-May lege og koncerter ligger i direkte naboskab. I Kiel havne og sejlsports
City og Hamborg er du efter højest en halv times kørsel.

Oplevelses Pakker
Dræsine Tur
Nyd naturen på den nedlagte jernbane Neumünster-Ascheberg. Udgangspunkt er en gul container på banegården
i Ascheberg. Derfra gå det i retning mod Neumünster til
Brammerhof eller i retning fra Ascheberg til Lange Reihe
Süd. Hele ruten (frem og tilbage) er 16,5km. Dræsinen
kan hele tiden vendes på jernbanen og køre den anden
vej. For en vej frem og tilbage har du mindst brug for 1,5
time, dem der vil tage det roligt og vil lave små pauser ind
imellem har brug for 3 timer.
Leje gebyr:
1,5 time 30,- EUR/ pr. Dræsine
2 timer 40,- Euro/ pr. Dræsine
3timer 45,- Euro/ pr. Dræsine
4 dræsiner står parat, i hver dræsine passer 4 personer, det
betyder maximalt 16 personer kan samtidig have denne
fornøjelse individuel forud bestilling: Saison eråret rundt.
Tilmelding:
Telefon 04321/36593 eller 04394/991980
eller 0173/147438
anfrage@draisinefm.de eller
www.draisinedfm.de
Golf Prøvekursus
Måske er du den næste Tiger Woods! Find ud af det selv,
ved et prøvekursus på 18 huls golfanlægget i Krogaspe
med PGA Pro Chris Parker. Øvelsesbolde og udstyr får du
fra klubben. Mellem spillene er du hjerteligt velkommen i
vores klubhus til en lille frokost. Golfpladsen ligger kun få
minutters kørsel fra Neumünster.
Kursus tider: søndag fra 10:00 til 15:00
Deltagergebyr: fra 40,- EUR/person inkl. frokost.
maximalt 12 deltagere pr. prøvekursus
Tilmelding:
Golfpark Krogaspe
Aalbeksweg, 24644 Krogaspe
Telefon 04321/852993
info@golfpark-krogaspe.de
www.golfpark-krogaspe.de

50 | 51

Bytur gennem Neumünster
Bypunkterne i Neumünster tilbyder en tur gennem midtbyen. Fra punkt til punkt går turen gennem byen, forbi
de vigtigste huser, historiske steder, gader og pladser. 40
stationer bliver præsenteret. Informationstavler på bygninger giver information til hvert enkelt bypunkt. På din
tur gennem byen bliver du ført af en uddannet byguide.
Bytur fra januar til december, hver 1. lørdag i måneden
klokken 10:00.
Mødested: Turist Information, Großflecken34a (Pavillon)
Pris: 3,- EUR/Person, Børn under 12 år er gratis
Billetter:
Turist Info Großflecken 34a (Pavillon) eller
Ved efterspørgsel laver vi også en speciel tur for børn, en
tematisk bytur eller bytur på sprogene engelsk og dansk.
Tilmelding:
Turist Info, telefon 04321/43280 eller ved Urte Grode
(Koordinatorin for Byture)
Telefon 04321/51331.
Flyve-Prøvekursus
Du drømmer om at flyve selv. Her kan du realisere din
drøm en 15 minutters motorrundflyvning over Neumünster, nyd den herlige udsigt og følelsen om at være
fri som en fugl. Ved fint vejr med dejlig udsigt til Nord og
Østersøen. Svævefly i 400 meters højde: den kriblede følelse ved starten og den lydløse svæven over det smukke
landskab. Efter sådan et fly er der mange der selv vil lære
det og deltage i et svæveflykursus!
Flyvetid: 60 minutter
35,- EUR/person for 15 minutter
Mini-gruppe op til tre personer fra 50,- EUR/Person
(Flyvetid 30 minutter)
Ved efterspørgelse er det muligt at flyve 60 minutter
Tilmelding:
Flugsport-Club Neumünster e.V.
Baumschulenweg, 24537 Neumünster
Telefon 04826/606302
info@fscn.de·www.fscn.de

Oplevelses Pakker
Hestevognsudflugt ud i det grønne
Hvordan er det med en hyggelige hestevognsudflugt ud
i det grønne og en lille frokost ind imellem? Turen starter
i Tasdorf og fører dig i den dejlige omgivelse af den lille
landsby, kun få transport minutter fra Neumünster.
Mindste antal deltagere: 10 personer
Pris: fra 9,- EUR/time + 9,- EUR for frokost.
Tilmelding Partyservice Voigt
Olenhof 3, 24536 Tasdorf
Telefon 04321/31160 · Fax: 04321/936885
info@hof-voigt.de · www.hof-voigt.de
Visning gennem et stutteri
Kig bag kulisserne og besøg en af de største avls og
stutterigårde i norden og du lærer nogle af de bekendeste
avlsheste at kende. I avls og dressurstald Sievers i Tasdorf
er der altid 60 Holstener heste i uddanelse. Mange af disse
springheste har haft international succes. En føring tager
1,5 time.
Tilmelding:
Harm Sievers Busdorfer Weg2, 24536 Tasdorf
Telefon 04321/31764 · Fax 043213/9821
Mobil 0172/4103477
info@stall-sievers.de · www.stall-sievers.de
Vandreridning
Tag på poret af ryttere, købmænd, pilgrimsvandre, bønder
og tiggere på den historiske Oksevej, den gamle Hærvej
mellem Danmark og Nordtyskland.
Kort tur på 3 timer fra 50,- EUR, Dags tur på 6 timer
fra 70,-EUR
Sommernats drøm 2 timer fra 45,-EUR inkl. mad
Morgenmands ridetur på 2 timer fra 40,-inkl. morgenmad
Flere dagsridning med overnatning i et Høhotel , Heste
udlåning med komplet udrustning fra 35,-EUR/dag
Tilmelding:
Regine und Christiane Kracht
Dorfstraße 45, 24594 Nindorf
Telefon 04871/7794987· Mobil 0163/4289422
www.wanderreiten-kracht.de
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Dinner cykeltur
Den klassisk Dinner Biking følger cykelrundturen „Søer,
bakker og den lange horisont”. Nord for Neumünster går
ruten omkring Einfelder og Bordesholmer søerne, forbi
sydkysten af Bothkamper søen og fører dig igennem et
hyggeligt landskab, den dejlige natur og det afvekslingsrige Slesvig-Holsten.
Denne tour bliver for tiden ændret, lad dig overraske. Du
cykler hele tiden kulinarisk fra gastronomi til gastronomi
og får der en af retterne fra den samlede 6 retters menu.
Start og slut er altid Best Western Hotel Prisma, hvor du
som afslutning på dagen vil få serveret din hovedret og
dessert. Denne tur er ca. 45km lang.
Informationer:
Best Western Hotel Prisma
Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Telefon 04321/9040
info@hotel-prisma.bestwestern.de
www.hotel-prisma.bestwestern.de
Klatrehave
Ved det her tilbud gå det højt op. Klatrehaven på sportspladsen ved SC Gut-Heil Neumünster, er en af de storartigste i Slesvig Holsten. Dette klatre ”Kick” er fuldkommen
ufarlig., fordi alle de der klatre er sikret og der er opsyn
hele tiden. Den komplette udrustning får du her, certificerede klatretrænere giver dig instruktion. Deltager kan også
nytte Beach sport og minigolf anlægget.
Priser: Børn og unge (til 16 år) 15,- EUR
Voksen 19,90 EUR (videre pris information på Websiden)
Åbningstider:
April til oktober fredag fra 14:00 til 20:00 lørdag og søndag
fra 10:00 til 20:00.
tilmelding og priser:
Hochseilgarten SC Gut-Heil
Schillerstraße32, 24536Neumünster
Telefon 04321/3909879
mail@erlebniszone.info · www.erlebniszone.info

Neumünster fra A-Z

54 | 55

Apotek
Notdienst www.apotheken.de

Buchhandlung Krauskopf Großflecken 32, Tel. 04321/9016670
Lübbert Buchhandlung Mühlenbrücke 1C, Tel. 04321/44850
Stilke Konrad-Adenauer-Platz 2, Tel. 04321/42288
TRIO-Bücher Spiele Musik Kuhberg 20, Tel. 04321/42392
Weltbild Buchhandlung Großflecken 47, Tel. 04321/5562900

Autocamperpladser
Pakeringsplads bad ved byskoven Hansaring 177, Tel. 04321/202-580
swn@swn.net, www.bad-am-stadtwald.de
Aviser
Holsteinischer Courier Redaktion: Kuhberg 18, Tel. 04321/946-0
www.shz.de, redaktion.neumuenster@shz.de
Kieler Nachrichten Redaktion: Kuhberg 35-37, Tel. 04321/49000
www.kn-online.de, hz.red@kieler-nachrichten.de
Anzeigenblätter:
Wochenanzeiger Kieler Straße 227, Tel. 04321/31033
www.wochenanzeiger-nms.de, redaktion@wochenanzeiger-nms.de
Prima Sonntag Baeyerstraße 4a, Tel. 04321/4908 - 0
www.prima-sonntag-online.de, redaktionnms@prima-sonntag-online.de
Ballontur
Ballonfahren SH Haberstr. 15, Tel. 04321/909169, www.ballon-neumuenster.de
Flugsportclub Neumünster Baumschulenweg 3, Tel. 04321/62256
info@edhn.de, www.edhn.de

Bowling
Funfabrik Bowl Kuhberg 47, Tel. 04321/8514039, www.fun-fabrik-bowl-nms.de
Bytur
Hver 1. Lørdag i måned: kl. 10:00
Pris: 3,- EUR/Person, Børn under 12 gratis,
Start ved Tourist-Information på Großflecken,
Campingplads
Familien-Campingplatz Forellensee Padenstedt, Humboldredder 5,
Tel. 04321/82697, info@familien-campingplatz.de,
www.familien-campingplatz.de
Citymanagement
Citymanagement Neumünster Kleinflecken 26, 24534 Neumünster,
Tel: 04321/96469-10, info@city-nms.de, www.city-nms.de

Banker
BBBank eG Waschpohl 6, Tel. 04321/47077
Commerzbank Kuhberg 38, Tel. 04321/493-0
Deutsche Bank Großflecken 21, Tel. 04321/4196-0
HypoVereinsbank UniCredit Bank Großflecken 13-15, Tel. 04321/497-0
Investitionsbank Schleswig-Holstein Großflecken 34, Tel. 04321/488830
Santander Bank Großflecken 54, Tel. 04321/9409-4
Sparda-Bank Hamburg Bahnhofstraße 2, Tel. 040/5500550
Sparkasse Südholstein Kieler Straße 1, Tel. 0800/1010181
Targobank Großflecken 35, Tel. 04321/4100-0
VR-Bank Großflecken 56-64, Tel. 04321/494-0

Cykelclub
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)
Uwe Mohns, Tel. 04321/77027, uwemohns@t-online.de

Bibliotek
Stadtbücherei mit Musikbibliothek Wasbeker Straße 14, Tel. 04321/4076-31
Stadtteilbücherei Einfeld Dorfstraße 21, Tel. 04321/520156
Stadtteilbücherei Tungendorf Hürsland 2, Tel. 04321/390286

DLRG
DLRG Neumünster e.V. Tel. 04321/52510, Strandallee 35
info@neumuenster.dlrg.de, www.neumuenster.dlrg.de

Billetsalg
Theaterkarten Kulturbüro der Stadt Neumünster, Kleinflecken 26
Tel. 04321/942-3316
Biludlejning
ADAC Schleswig-Holstein Wasbeker Straße 306, Tel. 04321/9 27 00,
AVIS Autovermietung Altonaer Straße 158, Tel. 04321/98480
Europcar Kieler Straße 166, Tel. 04321/93790, www.europcar.de
Sixt Autovermietung Kieler Straße 31, Tel. 0180/6252525
Biograf
Cineplex Kuhberg 47, Tel. 04321/559577, www.cineplex.de
KiNO im KDW Waschpohl 20, www.kdw-neumuenster.de
Boghandel
Buchhandlung Hieronymus Kuhberg 9, Tel. 04321/42940
Bertelsmann Der Club Kieler Straße 18, Tel. 04321/43279
Buchhandlung Hugendubel Kuhberg 47, Tel. 04321/7076-60

Cykelforretning
Fahrrad Hansen Wasbeker Straße 27, Tel. 04321/42781
Mega Bike Rendsburger Straße 12, Tel. 04321/499385
Paukstadt Radsport Altonaer Straße 3, Tel. 04321/47765
RAD-HOFF Fahrradservice Van-Dyck-Straße 1, Tel. 04321/2698184
Radecke Wittorfer Straße 1, Tel. 04321/2513243
Rad & Tat Fahrradwerkstatt Fürsthof 5, Tel. 04321/47662

Dosenmose
Info-Zentrum Dosenmoor Am Moor 99, Tel. 04321/755373 oder
528055 (Mo-Do 8-12 Uhr), dosenmoor@dosenmoor.eu, www.dosenmoor.eu
Dræsin-tur
Draisinen-Freunde Mittelholstein Jörn Griebel, Olenhof 10, 24536 Tasdorf
Telefon: 04321/9639395, info@draisinedfm.de, www.draisinedfm.de
Dykke
Tauchclub Orca Divers Christof Olbinski, Steenkoppel 105a
Tel. 04321/989657, http://www.orca-divers.de
Tauchsportgruppe Oceanic www.tsg-oceanic.de
Tauchschule Scubalu Holsatenring 54, Tel. 4321/42224
Mobil 0176/16042224, tauchen@scubalu.de, www.scubalu.de
Dyrepark/Zoo
TierPark Geerdtsstraße 100, Tel. 04321/51402
viola.effenberger@tierparkneumuenster.de, www.tierparkneumuenster.de

Neumünster fra A-Z
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Flyveplads
Flugsport-Club Neumünster e.V. Baumschulenweg 3, Tel./Fax 04321/62256
info@fscn.de, www.fscn.de

Kegle
Sportkeglerverein Neumünster Ehndorfer Straße 207 B,
Tel. 04321/62098 oder Tel. 04321/5560980 (SC Gut Heil)

Fiskeri
Angelsportverein Petri-Heil von 1934 Neumünster, Tel. 04321/488650
Angelcenter Störpark Haart 224, Tel. 04321/62240,
www.angelcenter-stoerpark.de
Angelshop Falk Friedrichstraße 6A, Tel. 04321/403762
Sportfischer Zentrum Nord Industriestraße 7, 24647 Wasbek
Tel. 04321/840098-0

Kirke og trofællesskab
Ev.-luth. Vicelin Kirchengemeinde Mühlenhof 42, Tel. 04321/42792
pastorin.bremer@vicelin-kirche-nms.de, www.vicelin-kirche-nms.de
Ev.-luth. Luther Kirchengemeinde Schulstraße 30, Tel. 04321/265000
pastor@lutherkirche-nms.de , www.lutherkirche-nms.de
Ev.-luth. Kirchengemeinde Anschar Am Alten Kirchhof 8, Tel. 04321/48068
kganschar@altholstein.de, www.anscharkirche.de
Pfarrei St. Maria- St. Vicelin Bahnhofstraße 35, Tel. 04321/42589
pfarrhaus@st-vicelin.de , www.st-vicelin.de
Kreuzkirche Neumünster (Baptisten) Rendsburger Straße 56, Tel. 04321/126 31
Christus Centrum Peterstraße 8, Tel. 04321/29300
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage Kieler Straße 333,
Tel. 04321/8513094
Neuapostolische Kirche Franz-Rohwer-Platz 13-15
Tel. 04321/2517651, www.nak.de/nord

Fitness-Studios
CleverFit Kieler Straße 52, Tel. 5584344
Fitness Arena-Sportpark Nobelstraße 3, Tel. 04321/5055
Body & Soul Fitnessclub Gadelander Straße 180, Tel. 04321/200600
Fitnesscenter Dojo Jiyu Haart 224, Tel. 04321/73290
Fitnesscenter Muskelkater Wrangelstraße 12, Tel. 04321/260075
Mrs. Sporty Fitnesscenter Großflecken 26, Tel. 04321/2513274
Schmidts City Gym Otto-Hahn-Straße 2, Tel. 04321/16960
wellyou Fitnesstraining Plöner Straße 84, Tel. 04321/8514560
Galeri
Bürgergalerie Esplanade 20, Tel. 04321/5562948
buergergalerie@gmx.de, www.vicelinviertel.de/buergergalerie
Kontraste Galerie-Restaurant Haart 10, Tel. 04321/47548
www.kontraste-nms.de
Internationales Künstlerhaus Stadttöpferei
Fürsthof 8, Tel. 04321/2521502, www.stadttoepferei.de
Golf
Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug Zum Glasberg 9, 24613 Aukrug-Bargfeld,
Tel. 04873/595, sekretariat@golfclub-aukrug.de, www. golfclub-aukrug.de
Öffentlicher Golfpark Krogaspe Aalbeksweg, 24644 Krogaspe
Tel. 04321/852993, info@golfpark-krogaspe.de, www.golfpark-krogaspe.de
Golfbauernhof Wiemersdorf Golf-og fritidsgård for alle
Großenasper Weg 24, 24649 Wiemersdorf, Tel. 04192/8191983
info@golfbauernhof.de, www.golfbauernhof.de
Hestevogn
Partyservice Voigt Olenhof 3, 24536 Tasdorf, Tel. 04321/31160
info@hof-voigt.de, www.hof-voigt.de
Hittegodskontor
Bürgerbüro im Rathaus Rathaus-Arkaden, Tel. 04321/942-2593 und -2250
Fundbüro für Fahrräder im Citi-Parkhaus, Plöner Straße 25-29,
Tel. 04321/942-2383 (Michael Dittmer)
Hvis du har tabt noget i bussen eller ved busstoppestedet:
Fundbüro Stadtverkehr der SWN Telefon 04321/202-122
Indørs-Fodbold
Stefan-Schnoor-Arena Fehmarnstraße 16, Tel. 04321/83300
info@ stefan-schnoor-arena.de, www.stefan-schnoor-arena.de
Kano
Erster Kanuclub Neumünster (EKN) Bootshaus am Einfelder See,
Tel. 04322/3005 , info@kanuklub.de, www.kanuklub.de

Klatrehave
Hochseilgarten SC Gut-Heil Schillerstraße 32, Tel. 04321/3909879
mail@erlebniszone.info, www.erlebniszone.info
Kneipp
Kneipp-Verein e.V. Tel. 04393/818, kneippnms@versanet.de
Læge forsygning
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Friesenstraße 11 (im FEK)
Tel. 116 117 (fri døgnet rundt)
Friedrich-Ebert-Krankenhaus Friesenstraße 11, Tel. 04321/405-0
info@fek.de, www.friedrich-ebert-krankenhaus.de
DRK-Kreisverband Neumünster e.V. Schützenstraße 14-16, Tel. 04321/4191-0
info@drk-nms.de, www.drk-nms.de
Dialysepraxis Neumünster Großflecken 40, Tel. 04321/2514410
www.dialysepraxis-neumuenster.de, kontakt@dialysepraxis-neumuenster.de
Sundhedsvejviser gesundheit.neumuenster.com
Marked
Tirsag, Fredag, Lørdag på Großflecken
Markedskontor, Tel. 04321/942-2490
Minigolf
Minigolf og Café ved søen Strandallee, Tel. 04321/95 28 23
täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr
Minigolfplads Färberstraße/Jugendspielplatz, Tel. 04321/5583633
Åbningstider: Mandag til Lørdag fra 14:00 til 20:00, Søndag 11:00 til 20:00
Minigolfanlæg SC Gut-Heil Schillerstraße 32, daglig åben fra kl. 16:00
Museen
Museum Tuch + Technik Kleinflecken 1 (ved siden af byhallen)
Tel. 04321/559 58-0, post@tuch-und-technik.de, www.tuch-und-technik.de
Overnatningsformidler
Tourist-Information im Pavillon Großflecken 34a, Tel. 04321/43280
touristinfo@ticketcenter-neumuenster.de
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Parkering
4.000 Pakeringspladser i midtbyen - www.parken.neumuenster.com
Parkhaus Kuhberg Carreé Christianstr. 26, 150 Pladser, 1,- EUR/time (Stand 9/12)
Parkhaus Kaiserstraße 20 195 Pladser, 0,50 EUR/time. (Stand 9/12)
Parkhaus Parkstraße Tiefgarage, 287 Pladser, 0,50 EUR/time. (Stand 9/12)
City Parkhaus Brachenfelder Straße 27, 670 Pladser, 1,- EUR/time. (Stand 9/12)

Tennis
Tennis und Hockey Club von 1921 Carlstraße - An der Heider Bahn
Tel. 04321/5585858, www.thc-neumuenster.de

Politi nødopkald 110
Polizeidirektion Neumünster Alemannenstraße 14-18, Tel. 04321/945-0
Post Postamt Friedrichstraße 7, Tel. 0180/23333
Pottemagerhus
Internationales Künstlerhaus Stadttöpferei
Fürsthof 8, Tel. 04321/2521502, www.stadttoepferei.de
Rådhus Rathaus Neumünster Großflecken 59, Tel. 04321/942-0
Ride
www.pferdestadt.de Informationer til hestebyen Neumünster
Reiterverein Neumünster e.V. Forstweg 40, Tel. 04321/51490
Roning
Ruder-Club Neumünster Bootshaus am Einfelder See
Strandallee 7, Telefon 04321/529428, info@rcnms.de, www.rcnms.de
Sejle
Segel-Club Neumünster (Clubgelände am Einfelder See) Strandallee
Tel. 04321/51663, info@segelclub-nms.de, www. segelclub-nms.de
Skating
Skaterbahn Pastor-Rösner-Straße
Skateboardshop Pawel Skateboardshop, Holstenstraße 14, Tel. 04321/2685174
Skulpturenpark
Herbert-Gerisch-Stiftung Hauptstraße 1, Telefon 04321/555-120
kontakt@gerisch-stiftung.de, www.gerisch-stiftung.de
Skyde
Schützenverein Neumünster Schießanlage Tasdorf, Tel. 04321/36612
www. schuetzenverein-neumuenster.de
Spillesteder
Caspar-von-Saldern-Haus Haart 32, Tel. 04321/2524022
info@caspar-von-saldern.de, www.caspar-von-saldern.de
Kulturverein Dada Waschpohl 20, www.kdw-neumuenster.de
Ungdomscentrum
Aktion Jugendzentrum Friedrichstraße 24, Tel. 04321/12244
www.ajz-neumuenster.de, www.facebook.com/Aktion.Jugendzentrum
Stjerne Udkigstårn
Sternwarte der Volkshochschule Hahnknüll 58 , Leitung Marco Ludwig
leitung@sternwarte.de, Tel. 0162 2137065
Svømmebad
Bad am Stadtwald Hansaring 177, Tel. 04321/202-580, swn@swn.net
www.bad-am-stadtwald.de

Teater
Theater in der Stadthalle Kleinflecken 1, Programm og Billetkøb:
Kulturbüro fra byen Stadt Neumünster, Kleinflecken 26, Tel. 04321/942-3316
Niederdeutsche Bühne Klosterstraße 12, Tel. 04321/46161
www.niederdeutsche-buehne-neumuenster.de
statt-Theater Haart 224, 24539 Neumünster. www.statttheater.de
Tourist-Informationen
Tourist-Information im Pavillon Großflecken 34a, Tel. 04321/43280
touristinfo@ticketcenter-neumuenster.de
Tourist-Information im Designer Outlet Oderstraße 10/unit 189
Tel. 04321/2527375 · info@touristinfo-doc.de
Vandre Naturfreunde
Naturvenner Ortsgruppe Neumünster, Tel. 04321/81920
de-reese@versanet.de, www.naturfreunde-sh.de
Vandrehjem
Kiek in Gartenstraße 32, Tel. 04321/419960, Fax 04321/4199699
info@kiek-in-nms.de, kiek-in-nms.de
Vejhjælp
Abel Abschleppdienst Alemannenstraße 22, Tel. 04321/47773
Bachmann Wasbeker Straße 338, Tel. 04321/96940
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