November - December - 2019

Nyhedsbrev
Bolbro Brugerhus
Kære Frivillige, medlemmer, foreninger samt
undervisere fra DOF Paarup Aftenskole

Orientering om Brugerhuset
Året nærmer sig sin afslutning, men fortvivl ikke, der er stadig mulighed for
at deltage i hyggelige stunder i Bolbro Brugerhus.
Nedenfor kan I danne jer et overblik over årets sidste arrangementer
samt det der sker i starten af 2020.
Bemærk at julemarkedet i år er flyttet til lørdag d. 30. november

2019

2020

Fredag d. 29. november kl. 15:00 - 18:00
Black Friday Byttemarked

Søndag d. 19. Januar
Bolbro spiser sammen

Lørdag d. 30. november kl. 11:00 - 15:00
Julemarked

Søndag d. 2. februar
Syng sammen og fællesspisning

Onsdag d. 4 december kl. 10:30 - 13:00
Åbent Hus

Søndag d. 9. februar
Aktivitetdag for børn

Torsdag d. 19. december 12:00 - 13:00
Fællesspisning-Julebuffet

Tirsdag d. 25. februar
Skumringstimen - Film og mad

Ferielukket
I Brugerhuset går vi på juleferie fra d. 21. december og
åbner igen mandag d. 6 januar - 2020
I den anledning ønskes i alle en glædelig jul og ønsket
om et godt og lykkebringende 2020.
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Bolbro Brugerhus
Myretuens Sjæl

Udstillinger

Ella Rasmussen

I lokale 2 kan du frem til 1. februar 2020
Børnehuset Myretuen har modtaget penge til
gå på opdagelse i Ella's billeder.
et projekt, hvor en kunstner kommer og laver
Billederne hænger på bagvæggen samt på
kunst sammen med børnene.
væggen ud mod gangen.
I 5 uger har børn og personale stiftet
Sætter de mon også nogle tanker i gang hos
bekendtskab med nye materialer, teknikker
dig?
samt været på opdagelse efter forskellige
naturmaterialer i lokalområdet.
Det er nu blevet til en flot kunstudstilling, som
kan opleves i caféen i Bolbro Brugerhus i
november og december.

Køkkenet

Nikolaj, de køkkenfrivillige og praktikanterne i køkkenet tilbyder fortsat med varmt mad
hver tirsdag-onsdag. Grundet den store succes, tilbydes det nu også torsdag.
Hvis I er glade for initiativet, så husk at støtte op. Maden er klar til at spises kl. 12.
Husk også at bak op om caféens generelle tilbud.
Fra d. 25. november tilbyder caféen 3 æbleskiver og gløgg til 35 kr.
i år skal bestilles minimum 3 dage i forvejen.

I den kommende periode ser menuen således ud for varmt mad i caféen.
Som noget nyt kan der tilkøbes salat for 10 kr.
(Uge 48)
Tirsdag d. 26/11
Ribbensteg med kartofler
Onsdag d. 27/11
Fiskefrikadeller med persillesauce
Torsdag d. 28/11
Gullash m/ mos
(Uge 49)
Tirsdag d. 3/12
Fiskefilet m. remouladesauce
Onsdag d. 4/12
Skinke m/ flødekartofler
Torsdag d. 5/12
Hakkebøf m/ kartofler og sauce
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Bolbro Brugerhus
Café vagter

De mange frivillige timer er grundsøjlen for at huset kan fungere og at driften kan
hænge sammen. Dette gælder især cafévagterne, som nogen er fantastisk gode til
at melde sig på. Det er dog ofte de samme personer, som kommer Brugerhuset til
undsætning og vi har derfor desværre stadig udfordringer med at finde
cafépassere til aftenvagterne.
Som I alle ved er frivilligheden nødvendig og vi forventer at man som deltager i de
åbne aktiviteter bidrager med cafépasning og/eller andet frivilligt arbejde.
Datoer hvor vi stadig mangler cafévagt:
Tirsdag d. 26/11
Onsdag d. 27/11
Onsdag d. 4/12
Torsdag d. 5/12
Onsdag d. 11/12
Torsdag d. 12/12
Cafépasningen om aftenen SKAL simpelthen glide nemmere i 2020, så vi kan
garantere at alle brugere kan opleve en åben café, når de jævnligt kommer til
deres aktiviteter.
I kan derfor allerede nu melde jer på aftenvagter i caféen til januar.
Meld jer gerne på flere vagter ad gangen, så alle lettere kan danne sig et overblik.
Hvis alle aktiviteter passer café, er det KUN 1 aften om måneden til hver åben
aktivitet.
Cafévagterne om aftenen består typisk i at
lave kaffe og smøre rugbrød og/eller
franskbrødsmadder.
Det er derfor ikke meget anderledes end at
have gæster derhjemme.
Har du spørgsmål til cafévagterne så spørg
endelig i caféen eller ring til Brugerhsuet.

