
 

Nyt fællesskab for seniorer og 

børnefamilier 
i Bolbro Brugerhus 

 

  

Savner du fællesskab og aktiviteter i hverdagen, og kunne du tænke dig at lære andre 

fra lokalområdet at kende? Så er det nye fællesskab i Bolbro Brugerhus måske noget for 

dig! 

 

Hvad er det for et fællesskab, og hvem er med? 

I januar 2019 starter et nyt fællesskab i Bolbro Brugerhus. I fællesskabet mødes seniorer, 

børnefamilier og andre interesserede fra lokalområdet en gang om ugen for at tilbringe tid 

sammen på tværs af generationer og livssituationer. Fællesskabet er især for dem, som i 

hverdagen savner relationer til andre generationer - måske fordi børnebørnene eller 

bedsteforældrene bor langt væk, eller fordi hverdagen er blevet lidt ensformig eller for travl 

til nye fællesskaber. Om man er en familie eller enlig, 8, 50 eller 70 år er ligegyldigt - det 

vigtigste er, at man har lyst til at møde andre mennesker og lave noget sammen.  

 

Vi starter med en weekendtur 

For at give det nye fællesskab en rigtig god start begynder vi med en fælles weekendtur for 

alle i netværket d. 11.-13. januar 2019. Vi skal bo på ferie- og kursuscentret Sct. Knudsborg 

ved Brenderup, lave en masse sjove og hyggelige aktiviteter sammen og på den måde lære 

hinanden lidt at kende. Weekenden er gratis.  

 

Vi mødes hver onsdag 

Efter weekendturen mødes vi hver onsdag sidst på eftermiddagen i Bolbro Brugerhus. Her 

hygger vi os sammen med forskellige aktiviteter, f.eks. brætspil, gåtur eller noget kreativt. 

Måske spiser vi også aftensmad sammen en gang imellem.  Hvad der præcist skal ske, når vi 

mødes, finder vi ud af sammen - men det bliver garanteret både sjovt, hyggeligt og lærerigt!  

 

Er det nye fællesskab noget for dig? 

Send en mail til projekt@bolbrobrugerhus.dk, ring eller sms til 50 33 28 12. Så kontakter vi 

dig og får en snak om fællesskabet og om, hvad du gerne vil have ud af det. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

 

Etableringen af fællesskabet er støttet af Odense Kommunes “En Stærk Generationspagt” 
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