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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 

Januar & Februar 

 

I hele januar og februar udstiller Ulla Jo 

Englich akryl  på lærred - abstraktioner 

over naturens og kulturens forunderlighed 

og mangfoldighed. 

Ulla henter sine inspirationer fra mos på 

klipperne i Island, de norske fjelde, hylde-

grene og blomster på engen ved Stavis 

åen, sine 3 høns i baghaven og meget mere.   

Ulla har arbejdet med billeder hele sit liv, dels som underviser i 

billedkunst inden for mange skoleformer på Sjælland, Fyn og i 

Grønland, dels som praktiker og elev på forskellige kunstskoler. 

 

Nogle af resultaterne ses på udstillingen i caféen. 

 

 

 

 

 

 

 

I lokale 2 finder du værker af Ella Rasmussen.   
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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 fælles-

skab og udvikling af huset. 
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Godt nytår og velkommen til 2020 

Kære alle brugere, foreninger og frivillige 

 

Tak for et oplevelsesrigt 2019 med masser 

af arrangementer og aktiviteter i huset.  

Det blev til mange gode og hyggelige 

timer sammen. 

 

Vi håber at 2020 vil bringe både nye positive oplevelser samt 

bekendtskaber med sig. Læs om kommende arrangementer 

og aktiviteter her i folderen. 

Fortællingens dag 

Søndag d. 26. januar kl. 14:00 - 17:00 

 
Til  fortællingens dag vil 4 forskellige fortællere, føre dig ind 
i Karen Blixens fantastiske univers, der bevæger og berører.   
 
Hør om Skibsdrengens fortælling, De blå øjne, Vejene om-
kring Pisa samt Det drømmende barn. 
 
 
Arrangementet er gratis 
 
 
 
Syng sammen og fællesspisning 
Søndag d. 2. februar 
 
 
Syng sammen kl. 15:00 
 
Korleder Line Højlund spiller klaver og vælger sangene. 
Der er ingen krav til sangstemmerne og alle kan deltage. 

Kaffe og kage kan købes pris kr. 30,- 
(Tilmelding er en fordel) 
 
Fællesspisning kl. 17.00 

Menu 

Krydret kampsteg med 1/2 bagte kartofler  

samt tomatsauce og salat 

Dessert: Hindbærmousse  

 

Pris 75,-   

Tilmelding senest tirsdag d. 28/1  

Via hjemmesiden eller henvendelse i caféen 

 

 

 

 

 

Aktivitetsdag for børn 

Søndag d. 9 februar kl. 11:00- 14:00 

De frivillige står klar til at møde både børn og forældre/

bedsteforældre. I kan se frem til nogle kreative, sjove og 

hyggelige timer sammen.  

 

Ved dagens start kl. 11 bliver børnene delt op i hold og skal 

på skift deltage i de forskellige aktiviteter.  

 

Det er gratis at deltage.  

 

Husk tilmelding af børnene  via hjemmesiden eller  

ved henvendelse i caféen. 

 

Sidste tilmeldingsfrist er 

onsdag d. 5. februar  

 

 

Skumringstimen  

Tirsdag den 25. februar kl. 16.00  

Kom til filmeftermiddag på Bolbro Bibliotek med efterfølgen-

de spisning på Bolbro Brugerhus. 

 

Der vises film kl. 16 på Bolbro Bibliotek.  

Fællesspisning i Bolbro Brugerhus efter efterfølgende.  

Filmen er gratis, mens der betales 60 kr. for maden 

 

Menu:  

Kyllingebryst med pesto og bacon 

Ristede kartofler og paprikasauce  

Tomatsalat 

Du kan tilmelde dig via Bolbro Brugerhus hjemmeside eller 

ved hendvendelse i caféen. 

(Skriv om du ønsker både film og spisning, eller om du kun 

ønsker en af delene). 

 

Når der er fyldt op lukker vi for tilmeldingen, 

så skynd dig at skrive dig på 

Kortklubben ”ligeud”  

Mandage kl. 11:30-15:30 
 

 
Kortklubben består i øjeblikket er 4 faste kortspillere. 
Derfor efterspørges der efter flere, som vil bruge 
nogle hyggelige timer med kortspil. 
Har du lyst til at være med er det bare at komme forbi.  
De spiller mandage med start fra kl. 11:30.   

 

Lancier/Folkedans 

Tirsdage 19-21 (Ulige uger) 

 
Hos aktiviteten lancier/folkedans ledes der efter 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.  
  

IT-café  

Onsdage  kl. 13:00– 15:00 

(start fra onsdag d. 15. januar) 

 
Fra onsdag d. 15. januar kan du igen få hjælp med IT,  
hvor frivillige sidder klar til at hjælpe.  
 
Skal du have hjælp til NEM-ID, EBOKS, glemte  
adgangskoder eller noget helt 4. Der er hjælp at finde.  

 

Glas- og porcelænsmaling  

Torsdage kl.10-13 
 

Mød op og vær en del fælleskabet.  
Vi skærer i glas, og laver vores egne flotte kreative  
kunstværker med porcelæn- og glasmaling.  
 
Du skal selv medbringe dit grej. 
 
Syng dig glad  
Torsdage kl. 14:30-16:30 

 
Oplev fællesskabet og glæden ved fællessang.  
Kom og syng med på sangene, mens tovholder 
Flemming Falkenberg spiller klaver.   
 
Syng dig glad foregår i caféen. 

 
 


