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Åbningstider i Brugerhuset og caféen 

Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 

og igen kl. 18.30-20.30 

Fredag kl.   8.30-14.00 

Caféen åbner alle hverdage kl. 9.00 

55833 

Udstillinger 

Marts 

 

Noer & Klintholm udstiller i caféen  

Noer & Klintholm er en autodidakt kunstnerduo fra det odense-

anske kunstmiljø. 

Til udstillingen i Bolbro Brugerhus præsenteres  

forskelligartede værker, nogle er endda produceret  

specielt til udstillingen og andre fra bagkataloget.  

 

Duoen er vokset ud af Kunsthal ULYS, hvor de to kunstnere 

startede samarbejdet om udstillinger i begyndelsen af 2018. 

Duoen arbejder ofte med fælles processuelle installationsvær-

ker, men bringer til denne udstilling  

værker fra hver sin praksis. 

 

Lokale 2 - Halfdan Goldek 

Halfdan Goldek er en selvlært tegner, kunstner og illustrator.   

Halfdan arbejder oftest med blyant, blækstift, tuscher og papir. 

Halfdan arbejder dog også med en bred vifte af forskellige 

værktøjer, som akrylmaling, vandfarver, farveblyanter og  

digitale platforme.  

 

Halfdan er inspireret af:  

H.P. Lovecraft, Harry Clarke og Michael Kvium.  

 

Værkerne er ofte sort-hvide, og enormt detaljeorienterede. 

Gennem sin kunst opsøger Halfdan det skønne og smukke,  

i det mørke og grimme. 
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STADIONVEJ 50, L-M 

5200 ODENSE V 

Om Bolbro Brugerhus 

Bolbro Brugerhus er et kultur- og aktivitetshus for 

alle. Har du en god idé til noget at være fælles om, 

og har du lyst, kan du være med til at starte en Åben 

Aktivitet eller sætte andre initiativer i gang. Til Åbne 

Aktiviteter skal du ikke tilmelde dig, og der er ingen 

undervisning. Du vil opleve gensidig inspiration og 

udvikling, som er til gavn for alle på holdet.  

Flere frivillige foreninger holder møder, og DOF Paa-

rup Aftenskole har et stort udbud af undervisningen, 

både dag– og aftentimerne i Brugerhuset.  

Caféen er samlingspunktet for hverdagens forskellig-

artede aktiviteter. Man nyder en pause, venskaber og 

også lokale fællesskaber kan opstå. Caféen beman-

des af frivillige køkkenmedarbejdere i dagtimerne, og 

i aftentimernes bemandes caféen af frivillige fra de 

Åbne Aktiviteter eller andre, som vil bidrage til  

fællesskab og udvikling af huset.  

MARTS - 2020 
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DET SKER - MARTS 

Fernisering v. NOER/KLINTHOLM 

Tirsdag d. 3. marts fra kl. 13:00 

Kom og mød kunstnerne og få en spændende snak om  
udstillingen.  
Måske får du en hel anderledes synsvinkel på udstillingen 
eller opdager nye detaljer.  

Kunstnerne byder på  kaffe og kage til de fremmødte.  

Åbent Hus 

Torsdag d. 5. marts kl. 11:00 - 14:00 
 
Kom sammen med en du kender eller kom alene. 
 
Oplev de frivillige åbne aktiviteter som mødes den dag og 
hør dem fortælle om deres aktivitet og fællesskab.  
 
Måske det er noget for dig? 

Vores hyggelige café har åbent på dagen. 
Vi byder på kaffe/the og du kan opleve 
husets forskellige udstillinger. 
 

Du kan også gå på opdagelse og finde mere information på: 
www.bolbrobrugerhus.dk 

Stormøde med Generalforsamling 

Lørdag d. 21. marts kl. 09:30 - 14:00 
 
Der inviteres til stormøde med generalforsamling.  

Kl. 09:30 - Morgenmad og præsentation 
 

Kl. 10:00 - Stormøde 
Kom og få mere viden om de sociale fælleskaber og hør et  
spændende oplæg v. Dorthe Lind Christensen fra Odense 
Renovation. Alle er velkommen. 

Generalforsamling starter kl. 12 
Ved selve generalforsamlingen er medlem-
skab nødvendig, for at kunne afgive stem-
me, men man må gerne være til stede, 
hvis det har interesse. 

Efter Generalforsamlingen byder Bolbro 
Brugerhus på let frokost og kaffe.  

Vedrørende forplejning er tilmelding  
nødvendig  

Tilmeld dig via hjemmesiden eller ved henvendelse i caféen 

 
Frist for tilmelding til forplejning senest tirsdag d. 17. marts 

Vi mødes i lokale 26/28  
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50,L-M, 5200,Odense V 

DET SKER - APRIL 

 

Åbent hus 

Søndag d. 5. april kl. 12:00 - 15:00 

Bolbro Brugerhus inviterer på åbent hus om søndagen.   
Kom og hør mere om de mange åbne frivillige aktiviteter, få 
et overblik over vores arrangementer samt kom på  
rundvisning og mød nogle af husets faste brugere.  
 
Tag gerne din nabo eller en god ven/veninde 
med. 
Vi båder på kaffe/the til de interesserede. 

 

Syng Sammen og Fællesspisning  

Søndag d. 5. april kl.  15:00 - 20:00 

Syng Sammen kl. 15:00 - 16:30 

Korleder Line Højlund spiller klaver 
og vælger sangene.  
Der er ingen krav til sangstem-
merne og alle kan deltage. 

 
Kaffe og kage kan købes: 
pris kr. 30,- 
 
Tilmelding via www.bolbrobrugerhus.dk eller i caféen  
 

Fællesspisning kl. 17:00 - 20:00 
 
Pris kr. 75,- 

Tilmelding via www.bolbrobrugerhus.dk eller i caféen  

Tilmeldings -og betalingsfrist er tirsdag d. 31. marts 

HUSK: Du er først tilmeldt, når du har betalt 
 
Kontant betaling i caféen eller via  
MobilePay: 55833  
Netbank: 0978 9120322254  

Byttemarked Bolbro 

Søndag d. 19. april 10:00 - 14:00 

Giv hvad du har, tag hvad du kan brug 
 
Herrtøj,dametøj,børnetøj,legetøj,sengetøj. 
Bøger, dvd'er, cd'er. Køkkenting, porcelæn, 
lamper, billeder. Sko, mad, stofstykker og 
smykker. 
 
 
Der er næsten alt hvad hjertet begærer. 
Medbring sager/tøj i god stand og gør en 
god byttehandel 
 
Byttemarked Bolbro foregår i lokalerne  
i Bolbro Brugerhus  

Kunne det være noget for dig? 

 

Decoupage 

Mandage kl. 10:00-13:00 

 
Har du lyst til at være kreativ med saks og klister, kan du være 
med i den åbne frivillige aktivitet decoupage.  

 
Aktiviteten mangler flere til at være med.  
Der klippes forskellige materialer og skabes 
spændende resultater.  
 
Kontakt Brugerhuset, hvis det kunne 
have interesse. 
 

Kortklubben ”ligeud”  

Mandage kl. 11:30-15:30 
 

 
Kortklubben vil gerne have flere med, som har 
lyst til at bruge nogle hyggelige timer med  
kortspil. Der holdes pause i løbet af aktiviteten,  
så man har mulighed for at hyggesnakke  
over en kop kaffe, inden der igen spilles videre.  
 
Har du lyst til at være med, er det bare at 
komme forbi.  

 

Lancier/Folkedans 

Tirsdage 19-21 (Ulige uger) 

 
Hos aktiviteten lancier/folkedans spørges der i øjeblikket  
til nye deltagere, som har lyst til at svinge benene.  
 
Du behøver ikke at kunne danse i forvejen  
for at være med.  
 
Du kan både komme alene eller parvis.  
Alle er velkommen.  
 
 
Mødregruppe 
Onsdage fra 10:00 - 12:00 

 
Dansktræning og samvær for mødre på barsel.  
 
En blanding af danske og udenlandske mødre 
deler erfaringer, danner nye netværk og relatio-
ner.  
Frivillige hjælper til med at passe børnene.     

Kender du nogen, som kunne have godt af et 
sådan netværk? 

 


