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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. Susanne 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.  

Sommer 2019 
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Strikkepigerne 

Hver tirsdag kl. 10:00—14:00 

Tag dit strikketøj med og kom og få nogle 

hyggelige timer sammen med os. Vi får nogle gode 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.  

Håndsyning—patchwork 

Tirsdage i ulige uger kl. 9:30—14:00 

Kom og vær en del af vores fællesskab. Vi 

syer patchwork i hånden, og nogle gange 

syer vi på medbragte symaskiner.  

Vi hjælper hinanden, og en gang imellem laver vi projekter 

sammen. 

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

information. 

Syng dig glad 

Hver torsdag kl. 14:45—16:45 

Første halvleg: ønskekoncert med højskole-

sange, årstidens sange og DGI-repertoire. Herefter kaffe-

pause. Anden halvleg: mere udfordrende sange, salmer, 

rock og lign.  

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

tion. 

Brætspillet GO (Wei Chi) 

Tirsdag kl. 19:00—22:00 

Har du mod på at prøve et af verdens ældste brætspil? 

Kom og få en introduktion og samt et par prøvespil, så du 

kan se om det er noget for dig. 

Ring eller skriv for yderligere information. 

                                           

Musik café 

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19 

Med penge fra Bolbro Bestemmer vil Bruger-

huset afholde nogle musikcafé arrangementer. Da-

gens underholdning vil blive leveret af folke– og rock-

musiker Lasse Helner. Mere information vil komme 

når tiden nærmer sig.  

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.  

Der vil i forbindelse med turen om tirsdagen være en 

frokost, som man kan tilmelde sig enten via caféen 

eller via vores hjemmeside. Frokosten vil bestå af 

Bruchetta til forret, skinkemignon til hovedret og en 

lækker dessert. 

2 Retter: 65kr. 

3 Retter: 85kr. 

Syng sammen og fællesspisning 

Søndag d. 22. september 

Syng sammen kl. 15-16:30 

Kom og syng en søndag eftermiddag i 

Brugerhuset. Der er ingen krav til 

sangstemme, alle kan deltage.  

Kaffe og kage kan købes i caféen til 30kr. 

Fællesspisning i caféen kl. 17-slut 

Maden koster 75kr. 

Husk tilmelding enten i caféen eller via vores hjemme-

side. Din tilmelding er gældende, så snart vi har mod-

taget betalingen. 

Byttemarked 

Søndag d. 22. september  

kl. 10 - 14 

VI afholder igen byttemarked ved Brugerhuset, hvor man 

kan komme og gøre en god byttehandel. Byttemarkedet er 

helt gratis, alt man skal gøre er at komme med noget man 

gerne vil bytte. 

Der vil blive byttet alt fra tøj til lamper 

Åben café i sommerferien 

Onsdag d. 1. juli—4. august  

Bolbro Brugerhus holder sommerferie fra 1. juli til 

søndag d. 4. august. Caféen holder åbent i sommer-

ferien hver mandag fra 10—14, hvor man kan få en 

kop kaffe og en bid mad. Alle er velkomne i caféen, 

hvor der kan blive spillet kort, planlægge ture eller 

en hyggelig snak. 

Høstfest 

Lørdag d. 14. september 2019 kl. 

11-14 

En høstfest for alle generationer på Provestegårds-

kolen. Lasse og Mathilde underholder kl. 13 og der 

vil være massere af aktiviteter, samt opvisning med 

høstsange og folkedans med skolens elever. 

Sæt X i kalenderen og deltag til en hyggelig dag. 

Åbent hus 

3. oktober kl. 10:30-13:00 

Vi slår dørene op for interesserede sjæle, som kun-

ne tænke sig at se hvad det er vi laver herude. Man 

vil bl.a. kunne  opleve vores torsdagswoggere og 

glas– og porcelænsmalingshold. 

Det er gratis og kræver ikke tilmelding, så kom glad 


