Udstillinger november-december

Om Bolbro Brugerhus
Bolbro Brugerhus er et kultur- og aktivitetshus for

alle. Vi er særlig stolte af, at være et hus for alle

Billedkunstner Lotte Ørsted Pedersen i cafeen.

Besøg hjemmesiden - www.loep.dk

aldersgrupper, således man udvikler sig af og med
hinanden. Skulle du have en god idé til noget at være fælles om, og har du lyst, kan du starte et fællesskab i en Åben Aktivitet eller sætte 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.

Mange frivillige foreninger holder møder, og DOF
Paarup Aftenskole har et stort udbud af undervisningen, både dag– og aftentimerne i Brugerhuset.
Caféen er samlingspunktet, hvor man nyder kaffen,
læser avisen, snakker over sin mad i en pause, alt

Brita Kock
Udstiller miniature i montren frem til 15 nov.

imen venskaber og fællesskaber kan opstå. Caféen
bemandes 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.

Brugerforeningen v. Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshus
Stadionvej 50, L-M, 5200 Odense V
Tlf. 65 91 22 09

CVR. 33824637
info@bolbrobrugerhus.dk
www.bolbrobrugerhus.dk
Åbningstider i Brugerhuset og caféen
Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00

Ann Grethe Rasmussen & Ingrid Grand Nissen
Udstiller i montren fra d. 15 nov. og året ud.
Begge de damer er aktive i vores hus hver onsdag i
sy-værkstedet, og udstiller bl.a. tasker, julepynt og
smykker.

og igen kl. 18.30-20.30

Bolbro
Brugerhus

Fredag kl. 8.30-14.00
Caféen åbner alle hverdage kl. 9.00

STADIONVEJ 50, L-M
5200 ODENSE V

55833

November-december 2021

JULEMARKED
Lørdag d. 27. nov. 11-15

Sy-værksted, onsdag kl. 10-15

Syng Sammen og Fællesspisning
Søndag 16. januar kl. 15 til ca. kl. 20

Kom i julestemning blandt de forskellige
stande.

Vi nyder at sy tøj, hjælpe og
inspirere hinanden. Vi medbrin-

Syng Sammen kl. 15:00 - 16:30

Dekorationer, hånddekorerede lys, tasker, nisser, tæpper, malede sten og
glas. Masser af flotte ting indenfor kreativt håndarbejde! Måske du finder årets mandelgave eller en fin adventsgave?

ger vores eget materiale. Her
er symaskiner til rådighed. Der

Vi garanterer du for alvor bliver i julehumør, hvis du besøger
os denne lørdag! Det er muligt bl.a. at købe gløgg og æbleskiveriver!

er egenbetaling for lån af maskiner, tråd mv.
Midtvejs holder vi en pause i cafeen.

Kortklubben ”ligeud”, mandage kl. 10:30-14:30
Kortklubben vil gerne have flere med, som har
lyst til at bruge nogle hyggelige timer med kort-

Black Friday Byttemarked, fredag d. 26. nov. 10-18
Få nye ting eller tøj gratis på Black Friday.
Black Friday holder vi åbnet på Byttestation
Bolbro Brugerhus.
Byttestationen finder du i kælderen ved indgang M på Bolbro
Brugerhus Stadionvej 50
Det bliver hyggeligt og cafeen er åben indtil kl.14.00

spil. 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.

Strikkepigerne, tirsdag kl. 10:00—14:00
Tag dit strikketøj med og kom og
få nogle hyggelige timer sammen med os. Vi får nogle gode

Kom og syng rundt om klaveret, og vær med til at vælge
eftermiddagens sange.
Der er ingen krav til sangstemmerne, så kom bare!
Kaffe og kage købes:
pris kr. 30,Fællesspisning kl. 17:00
Der serveres en dejlig ret som endnu ikke er fastlagt. Hold
øje på hjemmeside & Facebook!

Ølbrygning mandag kl. 10
Kom og se vores nye aktivitet
”ølbrygning”
Kælderen er klar til brug.
Ring/mail og lav aftale om at
mødes med Torben som er
tovholder på aktiviteten. Du
kan få en rundvisning og høre
mere om malt, humle, gær og
brygudstyr.

snakke, og holder vores frokost i
caféen, hvor vi køber vores mad.
Lyder dette interessant, så mød
bare op i caféen, eller ring / skriv
for yderligere information.

….en god snak, fællesskab og dejlig mad

Åbent Hus, onsdag d. 17. nov. kl. 10:30 - 13
Mændenes Madklub onsdag (ulige uger) kl. 16-19
Kom og se hvad der sker i huset?
Start dit besøg i cafeen og hør om fællesskaberne.
Du får en rundvisning til de forskellige
aktiviteter og foreninger som mødes den
dag - bl.a. glasværkstedet, akvarelmaling
og sy-gruppen. I cafeen hilser vi på dem
som sammen spiser dagens varme ret kl.
12.
Vi byder på kaffe/te til gæsterne.

Madklubben mødes hver anden uge, skiftes til at stå for
menuen, laver maden og spiser og rydder op sammen.

Vi skiftes til at tilrettelægge og
planlægge menuen/indkøb til
næste gang.

Ud over hverdagens almindelige tilbud kan man hver
tirsdag og onsdag og torsdag købe et varmt måltid mad.
Pris 40 kr. - Maden skal bestilles senest dagen før.
Igen i år tilbyder Cafeen julefrokost ved afslutninger på
faste aktiviteter/hold/medlemmer—forudbestilling og reservation af lokale senest 5 dage før.

