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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 

Caféen åbner alle hverdage kl. 9.00 
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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. Skulle du have en god idé til noget at 

være fælles om, og har du lyst, kan du starte et fæl-

lesskab 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.  

Sommer 2022 

Bolbro 

Brugerhus 

Udstillingerne i Brugerhuset 

I cafeen: Elmar Mønster, tidligere leder Grafisk 
Værksted udstiller i Cafeen i de kommende måneder. 
Kik forbi og se de flotte værker.  

”I min grafik arbejder jeg ofte med temaet ”Rejsen til 
Verdens Ende” der kan opfattes mystisk eller historisk. 
Jeg bruger ofte flere trykteknikker i samme værk og 
anvender skrifter, runer, helleristninger og asemisk 
skrivning”. 

 

I montren: Dott To udstiller håndlavede smykker. 

 
Lokale 2: Annmari Mei Hansens blomsterbilleder. 
Billederne er olie på træ. 
”Efter møde med Birthe Jarlbæk var jeg ”helt solgt” og 

udbrød: bare jeg kunne male sådanne blomstermaleri-

er. Birthe Jarlbæk forsikrede mig om, at det kunne hun 

lære mig på hendes kurser. Efterfølgende har jeg jævn-

ligt deltaget på Birthe Jarlbæks kurser og har udstillet 

flere steder – senest på Filosoffen i efteråret 2021”. 

 

Lokale 26-28: "Nikita-kunst” er en 34 årig autodidakt 
kunstner fra Odense, med en passion for farver, multi-
medier og en forkærlighed for elementerne. Hun maler 
oftes kvinder i elementerne, om det er vand, luft eller 
lign. med et spark af stærke farver. 
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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. 
 

 

 

Sommerferie i uge 27, 28, 29, 30... 

men cafeen har åbent hver onsdag kl. 10-14 og 
Byttestationen  

 

Frivillige vil sørge for kaffe/te 

på kanden og brød som du 

kan købe og nyde sammen 

med andre.  

Kender du en som måske har 

lyst til at komme med, så tag endelig pågældende med. 

Bilaug i Bolbro 

Bierne trives og nu er det 
tiden at slynge honning. In-
den længe har bierne og 
bilauget produceret den før-
ste honning som skal på glas. 

Bistaderne står ved Provstegård-
skolen er er ”kommet til” i for-
bindelse med Velfærdens funda-
ment i Bolbro 

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

Madklubben mødes hver anden uge, hvor hver enkelt skif-

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 kl. 9.30 

samme dag og er klar fra kl. 12. 

 

IT-cafe og retshjælp  
 
Onsdag 3. august er der igen IT-cafe, hvor IT-frivillige vil 

hjælpe med det som kan være svært på mobil, pc, tablet 

mv. eller måske hjælp til feriebilleder—det er mellem kl. 

13-15. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er der mon kommet ud af brændingen denne gang? 

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 

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

Kom forbi Stadionvej 50 og oplev mulighederne i lokalom-
rådet og find ud af, hvordan du kan være en del af fælles-
skaberne. 

Kom sammen med en du ken-
der eller kom alene. 

Besøg Bristol, Bolbro Frimær-
keklub, Lokalhistorisk forening, 
Fynske Kniplere, Strikkerne og 
Brugerhuset hvor du kan møde 
biavlere, ølbrygning,  

Byttestationen og meget mere. 

Brugerhusets cafe har åbent på 
dagen. 

Nærmere information om da-
gen følger. 


