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Åbningstider i Brugerhuset og caféen 
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STADIONVEJ 50, L-M 

5200 ODENSE V 

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 undervisnin-

gen, 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 dagti-

merne, og i aftentimernes bemandes caféen af frivil-

lige fra de Åbne Aktiviteter eller andre, som vil bidra-

ge til fællesskab og udvikling af huset.  

Efterår 2022 

Bolbro 

Brugerhus 

Udstillingerne i Brugerhuset 

I cafeen: Efter en ulykke og lidt mere end 6 år står Mor-
ten Tubæk med oprejst pande og har fået anerkendelse 
fra nordens største kunstportal Artportable, som blandt 
andet huser kunstnere som Michael Brandrup. 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 / Insta-
gram: @ar_t_ist 
Navn: Morten Tubæk—E-mail: tubaekmorten@gmail.com 
Kontakt: 3167 9197 

I montren: Annmari Mei Hansens blomsterbilleder. 

Billederne er olie på træ.Værsgo at tage en folder. 
 

Lokale 2: Camilla Mille, ejer af webshoppen 
www.ourearth.dk, og sælger håndmalede og unikke pla-
kater. ”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 an-
vender certificeret papir, jeg anvender akvarel maling 
uden tungmetaller og jeg anvender blending solution til 
mit alkohol ink, så jeg så vidt muligt passer bedst på 
miljøet. Jeg glæder mig til at få lov at udstille og vise 
min kunst” 

mailto:info@bolbrobrugerhus.dk
http://www.bolbrobrugerhus.dk
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Syng Sammen kl. 15 & Fællesspisning kl. 17 

Søndag  d. 11. september & 13. november 
 

Der er ingen krav til sangstemmerne, så kom og syng 
omkring klaveret, og vær med til at vælge eftermidda-
gens sange.  

I pausen nyder vi kaffe og kage 
som skal købes i cafeen. 

Dagens menu  

… er tilberedt af et frivilligt køk-
kenhold og bliver offentliggjort 
umiddelbart før arrangementet. 

Der er ikke tilmelding til ”Syng sammen” men det er nød-
vendigt til fællesspisning senest tirsdagen via hjemmesi-
den eller kontant via mobilepay i cafeen. 

Kaffe og kage ”syng sammen” kr. 35,- 

Fællesspisning kr. 75,- 
 

 
 

Film  & spisning tirsdag  den 11. oktober og  

22. november kl. 16.00 / 18.00 

Traditionen tro samarbejder Bolbro Bibliotek og Bruger-
huset 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 1 uge før 
afviklingen. 

Bi-laug i Bolbro 

Så er forårshonningen 
snart solgt og sommerhon-
ningen er i hus. Honningen 
kan købes i cafeen—hør 
om fællesskabet i Bruger-
huset til Åbent Hus d. 3. 
sep. 

Bistaderne står ved Provste-
gårdskolen er er ”kommet til” i 
forbindelse med Velfærdens 
fundament i Bolbro. Fællesspisning med Mændenes Madklub  

Onsdag d. 28. september og 7. december  

Vi mødes hver anden uge kl. 16, hvor vi skiftes til at stå for 

menuen og sammen lave maden, spise og rydder op. 

På de nævnte to onsdage byder vi indenfor til fællesspis-

ning for ca. 10 gæster m/k. Prisen er kr. 50,- 

Tilmelding på seddel i cafeen eller ved henvendelse til Bru-

gerhuset en uge før. 

 

 

 

 

 

 

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. 

Tjek vores hjemmeside bolbrobru-
gerhus.dk  
 

IT-cafe og retshjælp  
 
Første onsdag i måneden har IT-cafe åbent kl. 13-15, 

hvor IT-frivillige vil hjælpe med det som kan være svært 

på mobil, pc, tablet mv. eller måske hjælp til feriebilleder.  

 

Samme onsdag er der Retshjælp i tidsrummet kl. 15-17. 

Man kan få et ”et godt mundtlig råd”.  

HUSK at medbringe relevante papirer. 

Send en mail om,  

Glas– og porcelæn—kursus og aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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

Åbent hus på Stadionvej 50 

Lørdag d. 3. september kl. 11:00 - 15:00 

Program: 
Kl. 11.30 fællessang v. Viseforeningen, indgang E 

Kl. 13 foredrag ”Det gamle Bolbro” v. Torben Gregersen, 

indgang L 

Kl. 14 fællessang v. Viseforeningen, indgang E 

Fredag 9. september kl. 13 �lbyder vi ”Rundtur i Bolbro” 

v. Bjarne Hansen. Vi mødes ved Brugerhuset, indgang M.  

Kik forbi til Åbent hus og tag gerne 
en med som ikke kender mulighe-
derne her.  

Besøg Bristol, Bolbro Frimærkeklub, 
Lokalhistorisk forening, Fynske Kni-
plere, Strikkerne og Brugerhuset 
hvor du kan møde biavlere, ølbryg-
ning, Byttestationen og meget me-
re. Brugerhusets cafe har åbent på 
dagen. 

https://forms.gle/h95B1d35dXttLxpm9

