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

Vi er særlig stolte af, at være et hus for alle aldersgrupper, således man inspireres og hygger sig 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. 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
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
og igen kl. 18.30-20.30

Fredag kl. 8.30-14.00

Bolbro
Brugerhus

Caféen åbner alle hverdage kl. 9.00

STADIONVEJ 50, L-M
55833

5200 ODENSE V
Marts—april 2022

Skakklubben ”Boca Juniors”
Om torsdagen er huset ofte fyldt med skakspillere i alle
aldre fra kl. 15.15 og til ud på aftenen.
Klubben har flere af landets dygtigste spillere på ungdomssiden og har et stærkt træningsmiljø. Men der er
også stor fokus på det sociale, ikke mindst blandt de
aller yngste.

Skaftevævning torsdag kl. 1 4-18

Syng Sammen kl. 15 & Fællesspisning kl. 17
Søndag d. 3. april

Kom og besøg vores dygtige gruppe
af vævere, og oplev hvordan de

Kom og syng omkring klaveret, og vær med til at vælge
eftermiddagens sange.

arbejder. Skulle du have interesse i
at blive en del af aktiviteten og vil
du høre nærmere?
Kontakt Brugerhuset eller kom på

Har du også lyst til at spille kort— kortklubben
vil gerne have flere med, som har lyst til at
bruge nogle hyggelige timer. Der holdes pause i løbet af eftermiddagen med tid til hyggesnakke over en kop kaffe, inden der igen spilles videre. Har du lyst til at være med, så kik forbi.

Samme onsdag er der Retshjælp i tidsrummet kl. 15-17.
Man kan få et ”et godt mundtlig råd”. HUSK at medbringe
relevante papirer.
Tilmelding med tidspunkt er nødvendig. Ring eller kom
forbi eller benyt blanketten på hjemmesiden under

Akvarel onsdag kl. 10-12 +
torsdag kl. 13-16

Husarsteg med bagte rodfrugter og tilbehør. Desserten er
chokoladekage og is.
Tilmelding tirsdag 29. marts via hjemmeisen/tilmeldinger
eller i cafeen.

Ølbrygning
Kom og se vores nye aktivitet
”ølbrygning”
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.

Kan du lide at male, så kom frisk og mal
sammen med os!
Vi er to forskellige aktiviteter, der mødes
for at male. Vi inspirerer hinanden, og
har nogle hyggelige timer sammen.
Midtvejs har vi en kaffepause i caféen

ÅBENT HUS
Onsdag 6. april kl. 10.30-13

Mændenes Madklub onsdag (ulige uger) kl. 16-19

Kom sammen med en du kender eller
kom alene. Oplev de frivillige åbne
aktiviteter som mødes den dag og
hør dem fortælle om deres aktivitet
og fællesskab.
Måske det er noget for dig?

Madklubben mødes hver anden uge, hvor hver enkelt skif-

Vores hyggelige café har åben og vi byder på kaffe/the.
Mød håndarbejdsklubben, akvarel, syværkstedet, glasværkstedet og IT-cafe og møde gruppen som spiser sammen kl. 12

Pris kr. 35,Dagen menu kr. 75,-

Kortklubben ”ligeud”, mandage kl. 10:30-14:30

Den første onsdag i måneden kan du få hjælp fra vores IT
-frivillige —det er mellem kl. 13-15.

Kaffe og kage købes:

besøg en torsdag eftermiddag.

Er du forældre så tag dine børn med, og oplev både
fysisk leg samt hjernegymnastik disse torsdage.

IT-cafe og retshjælp

Der er ingen krav til sangstemmerne, så kom bare!

tes til at stå for menuen og
sammen lave maden, spise
og rydder op.
Vi skiftes til at tilrettelægge
og planlægge menuen/
indkøb til næste gang.

….en god snak, fællesskab og dejlig
mad

Ud over hverdagens almindelige tilbud kan man hver
tirsdag og onsdag og torsdag købe et varmt måltid
mad. Maden skal bestilles senest dagen før.
Maden er klar fra kl. 12.
Tjek vores hjemmeside bolbrobrugerhus.dk eller facebooksiden ”Bolbro Brugerhus”.

