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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 

April—Maj i caféen 

Britta Bjerg er uddannet keramisk formgiver, og fungere som 

en af landets eneste kunstklinkere. Britta udstiller både male-

rier og keramik i Brugerhuset. Brittas malerier består primært 

af abstraktioner baseret på kvindekroppe. 

 

 

 

www.Kunstklinker-kunstner.dk 

Udstilling i lokale 26-28—v. Ulla Englich 

Ulla Englich er elev på kunstskolen, og maler akrylabstraktio-

ner om naturens mangfoldighed, som passer godt ind i Bru-

gerhusets fokus på mangfoldighed. 

 

 

 

 

 

www.ulla-malerier.dk          

Udstilling  i lokale 2— v. Sussanne Følleslev 

Frem til sommerferien vil Susanne Følleslev udstille nogle af 

sine værker. Disse værker kan være meget forskellige, idet 

hun arbejder med alt fra akrylmaling til farvekridt. 

www.galleri-susanne.dk 
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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 undervisningen i Bruger-

huset. www.paarupaftenskole.dk  

Caféen er samlingspunktet for hverdagens forskelligarte-

de aktiviteter. Man nyder en pause, venskaber og også 

lokale fællesskaber kan opstå. Caféen bemandes af frivil-

lige 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.  

Koordineringen af de forskellige aktiviteter i Brugerhuset 

varetages af daglig leder Lone Juul Pedersen.  
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Akrylmaling 

Hver tirsdag kl. 10:30—15:00 

Vi maler med akryl. Både stilmæssigt og ma-

lermæssigt spænder vi vidt, og giver hinanden 

konstruktiv kritik. 

Lyder dette interessant, så mød bare op i caféen, eller ring / 

skriv for yderligere information.  

Bridge 

Hver onsdag kl. 12:30—16:00 

Har du lyst til at spille bridge, så mød op og brug            

eftermiddagen på at spille sammen med andre. 

Er du nybegynder, kan du få hjælp før spillet. 

Er dette noget for dig, så kig forbi eller ring for mere       

information. 

Miniature 

Onsdage kl. 14:00—17:00 

(lige uger) 

Vi laver dukkehuse, møbler og meget andet i størrelsen 

1:12. Medbring dit eget materiale, så stiller vi forskelligt 

værktøj til rådighed. 

Er det noget for dig, så kig forbi eller ring for mere informa-

tion. 

Folkedans—Lancier  

Tirsdag (lige uger)  

kl. 19:00—21:00 

Kom og sving benene. Vi danser folkedans og lancier. 

Du behøver ikke at kunne danse i forvejen for at være med. 

Kom alene eller parvis.  

Ring eller skriv for yderligere information. 

                                           

Tirsdags og onsdags retter 

Hver tirsdag og onsdag byder vores fantastiske køk-

ken og dets frivillige på ekstraordinære retter, som 

ændre sig hver uge. Yderligere information kan findes 

i caféen, hvor de kommende ugers retter også kan 

findes.  

Kvindecafé 

Lørdag d. 27. april kl. 13 —16 

En åben aktivitet kun for kvinder. Kom 

alene eller tag børnene med. 

Vi mødes på ovenstående tidspunkt i caféen, hvor 

frivillige fra Ungdommens Røde Kors vil underholde og 

lege med børnene.  

Er dette noget for dig, så kig forbi eller ring for mere       

information. 

Gang i uge 23 

Tirsdag d. 4.- og torsdag d. 6. juni 

I forbindelse med ”Gang i uge 23” vil 

vores tirsdags- og torsdagswoggere gå 

nogle friske ture i det dejlige sommervejr. Alle kan 

deltage, så hvis dette lyder interessant, så ring eller 

skriv  for mere information.  

Retshjælp 

Første onsdag i måneden kl. 15-17 

Advokat Thomas Grønbek Andersen yder general juridisk 

rådgivning i form af mundtlige råd, ikke sagsbehandling. 

Medbring gerne relevante dokumenter. Thomas selv er bosat 

i Bolbro, arbejder til hverdag i advokatfirmaet Atlas Ellebye 

Advokater, og er desuden med i skolebe-

styrelsen på Provstegårdskolen. 

Vælgermøde 

Torsdag d. 25. april  

kl. 19:30-21:30 

Brugerhuset inviterer til tværpolitisk paneldebat. Bjarne 

Hansen vil lede debatten og deltagerne vil bestå af repræ-

sentanter fra partierne.  

Som traditionen tro er 9. klasserne fra Provstegårdskolen 

inviteret.  

Vi spiser sammen 

Onsdag d. 8. maj kl. 18  

I forbindelse med ”Danmark Spiser Sammen” vil 

”mændenes madklub” tilberede en italiensk inspire-

ret gryderet bestående af svinekød m. ris og salat. 

Tilmelding er påkrævet. 

Skriv eller ring for mere information. 

 

Bolbrodagen 

Lørdag d.  25. maj 2019 kl. 11 

Vi mødes kl. 11 ved Føtex, hvor vi 

ligesom sidste år starter vores Bolbrodag, og der vil 

overfor her være loppemarked. Der vil kl. 12 være 

en historisk byvandring, hvorefter cirkuspladsen vil 

blive indviet med aktiviteter for hele familien.  

Sæt X i kalenderen og deltag til en hyggelig dag. 

Kontakt Brugerhuset, hvis du/din forening/

fællesskab/erhverv vil bidrage før, under og efter 

dagen. 

 


