
Indkøber 
Har du cykeltrailer eller bil? Vores frivillige indkøber gennem mange år holder
orlov. Vi har brug for en der kan købe billigt ind i lokale supermarkeder ca. 1 gang
ugentlig.

 
Frivillig i køkken: Er du glad for at bage og lave mad? Vi mangler en der
sammen med vores kok kan bage og lave mad (varmt og koldt)

Frivillig cafepasser: Kunne du tænke dig at servicere og tale med vores brugere.

Blomsterpasser: Vil du passe vores blomster 

Ud over frivilliggruppen er ansat en kok i køkkenet. Vi arbejder med menukort og
sidemandsoplæring. Vi laver vagtplaner med forskellig længde på vagten. Man
kan altid komme af med en vagt eller bytte vagter. Cafeen har åbent mellem kl. 9-
16

Hvis dette lyder som noget for dig, eller har du måske blot lyst til at høre mere om
mulighederne i huset er du velkommen til at kontakte Brugerhuset på tlf.
65912209 mellem 9-13 eller send en mail til Brugerhuset på
info@bolbrobrugerhus.dk. 

 Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Vil du være med....

Brugerhuset er et Kultur- og aktivitetshus i Bolbro i stor udvikling. I løbet af en uge kommer ca. 800Brugerhuset er et Kultur- og aktivitetshus i Bolbro i stor udvikling. I løbet af en uge kommer ca. 800
mennesker igennem vores cafe. Brugerhuset er for alle som har lyst til fællesskab, uanset alder, ellermennesker igennem vores cafe. Brugerhuset er for alle som har lyst til fællesskab, uanset alder, eller

hvis man dumper forbi til en kop kaffe/te og vil slappe af. Her er Åbne Aktiviteter, undervisning v. DOFhvis man dumper forbi til en kop kaffe/te og vil slappe af. Her er Åbne Aktiviteter, undervisning v. DOF
Paarup Aftenskoles, netværksgrupper eller forskellige møder for frivillige foreninger eller kommunalePaarup Aftenskoles, netværksgrupper eller forskellige møder for frivillige foreninger eller kommunale

medarbejdere. Alle køber deres drikkevarer i cafeen og også brød, kage, et lunt måltid eller menu til etmedarbejdere. Alle køber deres drikkevarer i cafeen og også brød, kage, et lunt måltid eller menu til et
arrangement.arrangement.
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