Udstillingerne i Brugerhuset
I cafeen:
Efter en ulykke og lidt mere end 6 år står Morten Tubæk
med oprejst pande og har fået anerkendelse fra nordens
største kunstportal Artportable. Jeg kan nu med en vis
portion stolthed udstille nogle af mine værker. Jeg havde
aldrig forstillet mig, at kunstværk skulle blive den hjælpende hånd og min inspirationskilde, til at komme ud af
min livskrise.
Kontakt: Sociale medier: Facebook: Ar_T_ist / Instagram: @ar_t_ist
Navn: Morten Tubæk—E-mail: tubaekmorten@gmail.com
Kontakt: 3167 9197

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, hvad enten det er om en interesse
eller som frivillig i Brugerhuset. 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

I montren:
Syværkstedet, v. Ann Grethe Rasmussen og Ingrid
Grand Nissen udstiller tasker, julepynt og smykker.
Vil du gerne købe, så kontakt på tlf. 24832817
Lokale 2:
Camilla Mille, ejer af webshoppen www.ourearth.dk, og
sælger håndmalede og unikke plakater. ”Plakaterne er
alle originale og unikke værker, dvs. ingen gentryk, da
jeg synes det er meget specielt og fedest med original
kunst.
I min kunst har jeg fokus på naturen og vores dejlige
jordklode, når jeg maler, derfor vil det også være muligt
at se den røde tråd i flere af mine værker, i form af den
runde form som går igen i én eller anden form. Jeg glæder mig til at få lov at udstille og vise min kunst”

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. 9.00 -16.00

og igen kl. 18.30-20.30

Bolbro

Fredag kl. 9.00 -14.00

STADIONVEJ 50, L-M
55833

5200 ODENSE V
November 2022

Black Friday i Byttestation Bolbro
25. november kl. 9-17.00

Juleferie i Brugerhuset

Har du ting og sager som er brugt, men stadig pæne og
velfungerende, så kom forbi når Byttestationen igen åbner.
Reglerne er de samme—du kan aflevere og så må du
bytte til en eller flere andre ting.
MEN husk altid reglen: medbring minimum en ting/tøj,
når du vil benytte stationen.

Vi lukker fra og med torsdag d. 22. december og
åbner igen
mandag d. 2. januar.

NB!
Fra tirsdag 29. november igen åbent normalt kl. 15-17.30

Syng Sammen kl. 15 & Fællesspisning kl. 17
Søndag d. 13. november
Kom og syng omkring klaveret med
korleder Connie Koch Rasmussen.
Vær også med til at vælge nogen af
eftermiddagens sange.
I pausen nyder vi kaffe og kage som
skal købes i cafeen. Tilmelding en
fordel. Pris kr. 35
Menuen er andelår og ris a la m ande tilberedt af
frivillige fra Brugerhusets køkkenhold.
Tilmelding til fællesspisning senest 8. november via hjemmesiden eller i cafeen. Betaling kontant evt. via mobilepay
Pris kr. 100,-

Kortklubben Lige ud - mandag kl. 10.30-14.30
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.

IT-cafe og retshjælp

IT-cafeen har åbent første onsdag i måneden kl. 13-15.
Frivillige vil hjælpe med det som kan være svært på mobil,
pc, tablet mv. eller måske hjælp til feriebilleder.
Retshjælp er samme onsdag i tidsrummet kl. 15-17. Man
kan få et ”et godt mundtligt råd”.
HUSK at medbringe relevante papirer.
Tilmelding med tidspunkt er nødvendig. Ring eller kom forbi
eller benyt blanketten på hjemmesiden under kontakt.

Film & spisning tirsdag den 22.
november kl. 16.00 / 18.00
Traditionen tro samarbejder Bolbro
Bibliotek og Brugerhuset om en eftermiddag med film og spisning.
Glæden ved at se film sammen og
efterfølgende snakke om oplevelsen er
værdsat.

Filmen er gratis. Prisen for mad kr. 60,-Tilmelding til
spisning senest 17. november

Har du lyst til at være med, så kik forbi.

Fællesspisning med Mændenes Madklub
Onsdag d. 7. december kl. 18.00
Af og til byder vi indenfor til fællesspisning for ca. 10 gæster m/k. Kom til en hyggelig aften. Prisen er kr. 50,Tilmelding på seddel i cafeen eller ved henvendelse til Brugerhuset en uge før.
Normalt mødes Mændenes Madklub hver anden uge kl. 16,
skiftes til at stå for menuen og sammen lave maden, spise

og rydder op.

Jul i Bolbro, søndag d. 27. november
I år bliver der holdt en fælles dag, hvor der jules i Bolbro
Kirke, Brugerhuset, Skt Georges Gilderne og Bronx m.fl.
Programmet er tilrettelagt, så man kan gå fra sted til
sted og deltage i stort set alt. Følg med i medier, hvor
der kommer program mv.
Brugerhusets julemarked er
kl. 11-14.30.
Der er lotteri og salg af æbleskiver, gløgg og naturligvis lækre
sager fra standene, f.eks. salg af
egen honning, dekorationer, glas,
strik og forskelligt håndværk,
gaver mv. Eftermiddagen i Brugerhuset slutter med fællessang….
Kl. 14.30 fællessang hvor organist Frede Thorsen fra Bolbro
Kirke spiller og vælger sangene.

Varm mad, en god snak og fællesskab
Ud over hverdagens almindelige tilbud kan man hver
tirsdag og onsdag og torsdag købe et varmt måltid
mad.
Maden skal bestilles senest kl. 9.30 samme dag og er
klar fra kl. 12.

