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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 

November  - december i caféen 

Myretuens Sjæl 

Under ”hus kunstner ordningen” som er en ordning under Sta-

tens kunstfond har Børnehuset Myretuen søgt og modtaget 

penge til et projekt, hvor en kunstner kommer og laver kunst 

sammen med børnene.  

Valget faldt på kunstner Nadia Staldgaard og sammen med 

Børnehuset Myretuen har de lavet et billedkunsteksperimentari-

um, som tager udgangspunkt i ”krible krable”.  

I 5 uger har børn og personale stiftet bekendtskab med nye 

materialer, teknikker samt været på opdagelse efter forskellige 

naturmaterialer i lokalområdet. Det er nu blevet til en flot 

kunstudstilling, som kan opleves i caféen i Bolbro Brugerhus i 

november og december. 

Udstilling i lokale 2— v. Ella Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

Ella Rasmussen udstiller nogle af sine værker i lokale 2.  

Værkerne vil stå til skue helt frem til 1. februar 2020.   

Kom forbi Bolbro Brugerhus og oplev malerierne med egne 

øjne. 
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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 

Paarup Aftenskole har et stort udbud af under-

visningen, både dag– og aftentimerne i Bruger-

huset.  

Caféen er samlingspunktet for hverdagens for-

skelligartede aktiviteter. Man nyder en pause, 

venskaber og også lokale fællesskaber kan op-

stå. Caféen bemandes af frivillige køkkenmed-

arbejdere i dagtimerne, og i aftentimernes be-

mandes caféen af frivillige fra de Åbne Aktivi-

teter eller andre som vil bidrage til fællesskab 

og udvikling af huset. 

Efterår 2019 
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Syng sammen og fællesspisning 

Søndag d. 10. november 

Syng sammen kl. 15-16:30 
Der er altid en dejlig stemning når  
Brugerhuset byder indenfor til  Syng Sammen. 
Carl Aage Eliasson står for  
eftermiddagens sange og der stilles igen krav 
til sangstemmerne.  
Midtvejs vil der være en pause til kaffe/te og 
kage fra cafeen. 

Pris kr. 30 (tilmelding en fordel) 

 

Fællesspisning i caféen kl. 17 (Mortensaften) 

Kom til et par hyggelige timer med spisning i cafeen.  

 

Menuen er denne gang andelår med hvide og brunede kar-

tofler, rødkål, chips og sauce.  

Desserten er ris a la mande m. kirsebærsauce. 

Pris voksne kr. 75,- 

 

Tilmelding og betaling i caféen  senest  

mandag 4. november 

Bolbro spiser sammen  

Søndag 17. november -  fra 16:15 

Invitér en eller flere gæster til middag.  
Formålet med dagen er, at borgere på 
kryds og tværs af alder mødes i fælles-
skab.  
Man tilmelder sig til at lave mad, bord-
dækning, oprydning mv. og dernæst 
spisning. 

Dette er andet arrangement ud af 4, som kan afvikles gratis. 

Dette fordi vi er bevilliget penge fra Generationspagten. 

 

Program: kl. 16.15 aktiviteter 

Kl. 17.30 fællesspisning 

Kl. 18.30 officielt tak for i dag – herefter fælles oprydning og 

opvask. 

Tilmeldingsfrist  mandag  d. 11 november  i caféen 

eller via www.bolbrobrugerhus.dk 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Julemarked  

Lørdag d. 30. november -  kl. 11:00–15:00 

Så er det snart tid til igen at afholde  
julemarked i Bolbro Brugerhus.  
Caféen pyntes op og det er muligt at 
købe julegaver på julemarkedet, deltage i  
lotteri og tombola.  
 

 
Du kan også finde inspiration til dine egne 
juleforberedelser.  
 
Regnbuekoret synger kl. 13:00 
 
Der vil være gratis entré 
 
På dagen vil der kunne købes både gløgg og æbleskiver i 
caféen.  
 
 

Åbent hus  

Onsdag d. 4. december kl. 10:30 - 13:00 

Mød os i caféen til en friskbrygget kop 

kaffe/te. 

Hør om vores mange aktiviteter og få en 

rundvisning i 

Brugerhuset.  

 
 

Fællesspisning– Julebuffet 

Onsdag d. 18. december kl. 12:00 - 13:30 

Menuen er en overraskelse og vi sammensætter en lækker 

julebuffet af diverse gode sager. 

 

Arrangementet plejer at være populært 

så husk allerede nu at tilmelde dig/jer 

 

 

 
 

Black Friday – Byttemarked i Bolbro 

29. november - kl. 15:00 - 18:00 
 

 
Kom og gør en god byttehandel  
 
Ryd op i ting & sager, som blot står 

gemt og glemt. Pak sagerne og bring 

dem til Bolbro Brugerhus . 

 

Her er du velkommen til at gå hjem med 

noget andet.  Kvit og frit - et fantastisk bæ-

redygtigt koncept. 

 

Kommende arrangementer - 2020 

 
Vi gør allerede nu opmærksom på  

arrangementer som afholdes i starten af 2020.  

Er der noget for dig, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Mere information kommer senere. 

 

Bolbro spiser sammen 

Søndag d. 19. januar  

 

Aktivitetsdag for børn 

Søndag d. 26. januar 

 

Syng sammen og fællesspisning 

Søndag d. 2. februar  

 

Skumringstimen - Film og mad 

Tirsdag d. 25. februar   

 

 

Ferielukket  fra  d. 21. december 

Brugerhuset åbner igen mandag d. 6 januar 

 
 


