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PROJEKTBESKRIVELSE
BOLBRO BRUGERHUS I EN NY VIRKELIGHED

Baggrund
Bolbro Brugerhus er oprettet i 1986 som et kultur – og aktivitetshus under DOF Paarup
Aftenskole. Det ligger i Bolbro gamle skole, som er ejet af Odense Kommune, der afholder
udgifter til rengøring og vedligeholdelse.
Grundidéen i 1986 var:
- At kombinere traditionel aftenskoleundervisning, frivillige aktiviteter og café så
uventede og usædvanlige sammenhænge kunne opstå.
- At Bolbro Brugerhus fungerer som et sted, hvor mennesker med mange forskellige
holdninger kommer og udfolder sig i mange forskellige aktiviteter, som man frivilligt –
og uden betaling – kan deltage i.
Odense Kommune afholder udgifter til daglig leder og kontorhold i Bolbro Brugerhus samt
udgivelse af Aktivitetsavisen, der udkommer tre gange om året. Brugerforeningen i Bolbro
Brugerhus varetager sammen med DOF Paarup Aftenskole Brugerhusets samlede funktion –
rent praktisk via et Brugerråd. DOF Paarup Aftenskole er økonomisk ansvarlig.
Formålet for Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus er:
- At virke for tilgang til det lokale kultur – og aktivitetshus kaldet Bolbro Brugerhus.
- At støtte udviklingen i Bolbro Brugerhus.
- At repræsentere brugere i Brugerrådet
- At drive café i Brugerhuset.
Med disse grundidéer og formål for øje – med baggrund i folkeoplysningstanken - er der i
årenes løb arbejdet med: Miljø, sundhed, kultur, livskvalitet, netværksdannelse, integration
o.m.m. Alt sammen ved hjælp af et naturligt og velorganiseret samarbejde imellem frivillige og
lønnede medarbejdere.
Bolbro Brugerhus har en væsentlig rolle som frivillig organisation i det selvbærende
lokalsamfund
Professor Lars Skov Henriksen, institut for Sociologi og Sociale forhold på Aalborg Universitet,
karakteriserer Bolbro Brugerhus som en frivillig organisation i et selvbærende lokalsamfund,
der har mange forskellige roller, der alle kan kategoriseres indenfor frivilligforskningens fire
hovedtyper:
1. En frivillig organisation, hvis omdrejningspunkt er aktiviteter. Eks. Samtlige Åbne
Aktiviteter.

2. En frivillig organisation hvis omdrejningspunkt er varetagelse af interesser. Eks.
HjerneSagen, PTU, Diabetsforeningen, Kroniske smerter o.m.a.
3. En frivillig organisation der er udgangspunkt for lokal integration. Eks.
Grundejerforening, Byforeningen Odense, Vævekredsen, Kollegiet Rømersvej, Bosnisk
forening o.m.a.
4. En frivillig organisation der er leverandør af service og omsorg til grupper i samfundet
der har behov. Eks. Kulturmøde i Bolbro, Aktive børnefamilier i Højstrup og Bolbro,
Hyggeklubben, Kvindecafé o.m.a.
Værdierne – af Brugerhusets unikke funktion – er for medborgere i bydelen Bolbro og Odense
Kommune:
- at det er let tilgængeligt og uden bureaukratiske formaliteter for enhver medborger at låne et
lokale eller starte en aktivitet, et samvær imellem mennesker med fælles interesse.
- at aktiviteterne grundlæggende foregår på det niveau, hvor mange former for sociale
problemer og isolation forebygges.
- at den frivillige indsats er organiseret og ledet på en måde, så ressourcestærke medborgere
stiller deres ekspertise til rådighed for ressourcesvage medborgere, som derved motiveres til
at anerkende og aktivere egne personlige ressourcer.
- at grundidéerne i årenes løb er videreudviklet helt specielt til unikke medborgere med unikke
behov i en unik bydel og på en måde, der tiltrækker medborgere fra hele Odense Kommune.
Aktuelt i efteråret 2011 benyttes Bolbro Brugerhus af følgende:
- ca. 600 medborgere kommer i caféen om ugen. Herunder medborgere der mødes til
aktiviteter andre steder i lokalområdet og enkeltpersoner, der blot kommer, fordi det er et rart
sted at nyde sin formiddagskaffe og læse avisen. Brugerne repræsenterer alle sociale
samfundslag, alle folkeslag og M/K i alle aldre d.v.s. 0-100 år.
- ca. 80 medborgere yder – ud over eget personlige engagement i en aktivitet - en frivillig
arbejdsindsats for fællesskabet på tværs af aktiviteter. En arbejdsindsats, der er individuelt
afstemt efter den enkeltes fysiske og psykiske formåen, tidsmæssige ressourcer og personlige
kompetencer.
- Kursister fra DOF Paarup Aftenskole. Ca. 2200 undervisningstimer årligt.
- ca. 30 frivillige og gratis Åbne Aktiviteter
- ca. 25 foreninger – herunder enkelte nationale og internationale begivenheder.
- Projekter (Eks. Kulturmøde 2008 i Bolbro, Aktive børnefamilier i Højstrup og Bolbro).
Derudover arrangeres tværgående aktiviteter med Bolbro Brugerhus som vært. Eks. udflugter,
åbent hus, aktivitetsdage og fællesspisning efter konceptet: Sund, nem, billig mad.
Se mere: www.bolbrobrugerhus.dk

Problemformulering
Den aktuelle økonomiske situation i Danmark betyder nedskæringer for Odense Kommune, der
skal finde store besparelser indenfor alle områder.
Som del af sparerunden i 2011 bortfalder det årlige driftstilskud til Bolbro Brugerhus fra Børnog Ungeforvaltningen, Odense Kommune pr. 1. januar 2012.
Hverken DOF Paarup Aftenskole eller Brugerforeningen i Bolbro Brugerhus har aktuelt
økonomiske midler til at kunne overtage udgifterne til daglig leder, kontorhold, Aktivitetsavis.
Derfor er det et problem for bydelen Bolbro og Odense Kommune:

-

At de mange frivillige aktiviteter forsvinder og Bolbro Brugerhus - som frivillig
organisation i det selvbærende lokalsamfund med dertilhørende café - er lukningstruet.
En trussel der giver anledning til, at Bolbro Brugerhus i sin nye virkelighed foretager en
revurdering og beskrivelse af dets mange forskellige roller som frivillig organisation i et
selvbærende lokalsamfund.

Formålet med ”Bolbro Brugerhus i en ny virkelighed” er:
at bevare og videreudvikle det eksisterende selvbærende lokalsamfund omkring Bolbro
Brugerhus og motivere brugerne til aktivt medborgerskab i det danske civilsamfund - igennem
en målrettet indsats der:
- Kombinerer traditionel aftenskoleundervisning, frivillige aktiviteter og café så uventede
og usædvanlige sammenhænge, relationer, fællesskaber, nye sociale netværk opstår og
videreudvikles.
- Sikrer at Bolbro Brugerhus fortsat fungerer som et sted, der kan rumme, at mennesker
med forskellige holdninger, etnisk herkomst og social status mødes og udfolder sig i
mange forskellige aktiviteter, som man frivilligt – og uden betaling – kan deltage i.
- Medvirker til aktivt samarbejde imellem lokale foreninger, institutioner og
organisationer.

Succeskriterier i 2012:
1. Revurdering af daglig leders funktion og virke i Bolbro Brugerhus i dets nye virkelighed,
som professionel aktør i det selvbærende lokalsamfund. Jobbeskrivelse vedlægges.
2. Kontinuerlig rekruttering, vejledning, uddannelse og fastholdelse af frivillige
medarbejdere, hvis indsats organiseres i forhold til individuelle ønsker, fysiske og
psykiske formåen, tidsmæssige ressourcer og personlige kompetencer.
3. Koordinering og samarbejde imellem aftenskoleundervisning, åbne aktiviteter,
foreninger/privatpersoner/gruppers aktiviteter, caféen og Brugerhusets egen
mødeaktivitet, så mulighederne i det lokale kultur – og aktivitetshus: Bolbro Brugerhus
udnyttes optimalt dag og aften på alle ugens dage.
4. Opsøgende arbejde med at synliggøre samtlige aktiviteter i det lokale kultur – og
aktivitetshus: Bolbro Brugerhus, generelt i lokalområdet og Odense Kommune,
individuelt i forhold til såvel tilflyttere som fastboende medborgere i bydelen Bolbro.
5. Målrettede aktiviteter der stiler imod at tiltrække og fastholde nye brugere, nye
brugergrupper, nye frivillige, nye aktiviteter, samt afvikling af evt. udbrændte
aktiviteter.
6. Forberede omlægning af Café – om muligt til socialøkonomisk virksomhed og i
samarbejde med anden lokal aktør. En café der servicerer de nuværende ca. 800
ugentlige brugere og tilbyder sund og billig mad specielt rettet mod travle børnefamilier
og ældre medborgere.
7. Etablering af samarbejde og igangsætning af frivillige projekter på tværs af lokale
foreninger, institutioner og organisationer.
8. Skriftlig årsrapport som grundlag for justering og videreudvikling af Bolbro Brugerhus i
en ny virkelighed.
9. Udvikling af en fremtidig bæredygtig model for finansiering af Bolbro Brugerhus som
frivillig organisation i det selvbærende samfund.

Målgruppe
Børn, unge, familier, mænd, kvinder sammen eller hver for sig, 0-100 år, som privatperson,
som gruppe eller som aktivitets - eller foreningsmedlem. Primært bosiddende i Odense V,
sekundært bosiddende i Odense Kommune. D.v.s. lokalbefolkningen som helhed.
Bydelen Bolbro i Odense V er et gammelt traditionelt arbejderkvarter med mange almennyttige
boliger af ældre dato med forholdsvis billig husleje. Bydelen har Danmarks laveste
husstandsindkomst. Mange medborgere er på overførselsindkomst, mange er af anden etnisk
herkomst, mange bor alene, mange unge er studerende eller på vej til en
ungdomsuddannelse. Mange kan være i stor risiko for at blive socialt udsatte eller socialt
isolerede.

Tids – og handleplan
-

Udarbejdes i henhold til bevilligede projektmidler d.v.s. indsatsen planlægges og
gennemføres i overensstemmelse med tilstedeværende økonomiske midler.

