Udstillinger i Brugerhuset
November og December
Rikke
Z.Holler
Hollerudstiller
udstiller
malerier
Rikke Z.
malerier
Montren:
Brita
Koch
miniature
Montren: Brita Koch - miniature

Medlemskab af Brugerforeningen
Brugere af Åbne Aktiviteter og foreninger med faste
aktiviteter skal være medlem af Brugerforeningen.
Kontingentet er kr. 150,- pr. person og kr. 400,-/(50,pr. deltager) for en forening. Kalenderåret/
medlemskabet går fra 1. september til 31. august.
Bankoverførsel til konto 0978 9120322254.

Malerier
Rikke Z. Holler

Udstilling
Brita Koch

Malerier af Rikke Z. Holler

I lokale 26-28 kan opleves udstilling af Den Nye
Kunstskole ved DOF Paarup Aftenskole. Harriet WilliI lokale 26-28 kan opleves udstilling af Den Nye
ams har igennem flere år været kursist der og nyder at
Kunstskole
ved DOF
Paarupi Aftenskole.
Harriet
kunne præsentere
sine malerier
det store lokale
26-28.

Williams har igennem flere år været kursist der og
nyder at kunne præsentere sine malerier i det store
lokale 26-28.

Maleri af Harriet Williams
Derudover:

Maleri af Harriet Williams

Udstiller Åse Larsen glaskunst i mødelokale 2

Derudover:
Udstiller Åse Larsen glaskunst i mødelokale 2
Har du lyst til at bidrage på udstillingsrækken, kan
du kontakte udstillingsudvalget v. Susanne Føllenslev; susannefj@hotmail.com
Har du lyst til at bidrage på udstillingsrækken, kan du
kontakte udstillingsudvalget v. Susanne Føllenslev;
susannefj@hotmail.com

Bolbro Brugerhus er mangfoldighedens hus, som
hele tiden bliver præget af de brugere som bruger
huset. Det betyder at alle som har en idé til noget at
være fælles om og som har lyst, kan være med til at
starte en Åben Aktivitet eller sætte andre initiativer i
gang. Endvidere holder flere frivillige foreninger møder og DOF Paarup Aftenskole har et stort udbud af
undervisningen i Brugerhuset.
Til Åbne Aktiviteter er der ingen tilmelding eller undervisning, men gensidig inspiration og udvikling til
gavn for alle.
Hverdagens mange opgaver bliver løst af frivillige fra
de Åbne Aktiviteter, der også bemander cafeen i
aftentimerne, således at brugerne altid møder en
cafepasser.
Koordinering af de mangeartede aktiviteter i Brugerhuset varetages af lønnet daglig leder på baggrund
af driftsaftale med Ældre- og Handicapforvaltningen,
Odense Kommune.
Brugerforeningen v.
Bolbro Brugerhus
Kultur- og aktivitetshuset
Stadionvej 50 L-M, 5200
Odense V
Tlf. 65912209
CVR. 33824637
info@bolbrobrugerhus.dk
www.bolbrobrugerhus.dk

40190820

Cafeen har åbent
Mandag-torsdag 8.30-16.00
og igen kl. 18.30-20.30
Fredag 8.30-14.00

Stadionvej 50, L-M
For yderligere information hold øje med:
Dagspressen, Kulturnaut, hjemmesiden
eller følg og ”synes godt om”
Bolbro Brugerhus på facebook.

december

It-café

Åbent hus

Arrangementer i det nye år:

Onsdage kl. 13:00-15:00

Onsdag d. 6.december fra 11:30-13:30

Sæt allerede kryds i kalenderen nu

Hør om vores mange aktiviteter og
få en rundvisning i Brugerhuset.

Torsdag d. 18. januar
Teater (Tur)
Mandag d. 19. februar
Skumringstimen
Torsdag d. 1. marts
Forsorgsmuseet i Svendborg (Tur)
Søndag d. 8.april
Syng sammen/Fællesspisning
Onsdag d. 25. april
Spis sammen med mændenes madklub

Har du brug for hjælp til alverdens computerrelaterede udfordringer, så sidder de frivillige parat hver onsdag for at
hjælpe.
Det kan være alt fra hjælp til
E-boks, opdateringer eller
vejledning til at skrive CV.

Decoupage
Mandage kl. 10:00-13:00
Hvis du allerede kender teknikken er det bare med at
finde limlakken og servietter frem, kun fantasien sætter
grænser. Brug nogle timer i et kreativt fællesskab, hvor
I inspirerer hinanden.

Kom og oplev fællesskabet på de
forskellige aktiviteter, som kommer
på dagen:
Hyggeklubben, Akvarelgruppen,
Sy-værksted, Glasværksted,
Bridgeklubben og IT-café.

Fællesspisning-Julebuffet
Fredag d. 15. december
Kl. 11:30 - 13:00
Nicolaj vil sammen med brugerhusets frivillige køkkenudvalg og vores ansvarlige i køkkenet sammensætte en lækker julebuffet, som I vil nyde i vores
juleudsmykkede café.
Husk derfor allerede nu at sætte kryds i kalenderen.
Arrangementet plejer at være populært og der kan
MAX være 35 deltagere.
Sidste tilmelding er mandag d. 11. december

Aktivitetsdag for børn
Søndag d. 28. januar kl. 11-14

Miniature - Start fra tirsdag d. 16. januar (Uge 3)
Tirsdag 14:00 – 16:30 (ulige uger)
Vi laver dukkehuse, dukkehusmøbler og meget andet
i størrelsen 1:12.

Folkedans og Lancier
Tirsdage kl. 19-21 (lige uger)
Få både gang i kroppen og det gode
humør. Kom og vær med.

Der kan danses både parvis eller alene.

Denne dag kan børn nyde nogle sjove timer og
deltage i forskellige aktiviteter.
De kan bl.a. prøve kræfter med bolsjekogning og
lave deres egne fastelavnsris.
Derudover får vi igen besøg af cirkus CMYK, som
tryller med farver sammen med børnene.
Vær opmærksom på at enkelte
aktiviteter kræver egenbetaling.
Tilmelding:
Senest onsdag d. 24. januar

Søger frivillige
Bolbro Brugerhus søger frivillige til vores køkken og
café.
Bliv en del af et hyggeligt og stærkt fællesskab og
meld dig som frivillig cafépasser. Arbejdstiden kan
aftales og ligger fra 2—7½ t. på hverdage mellem kl.
08:30-16:00.
Arbejdsopgaverne består af kaffebrygning,
tilberedning af enkle menuer,
bagning, ekspedering, opvask og
oprydning.
Tag fat I os, hvis du er interesseret.
Det vil være en stor hjælp.

Julelukket
Bolbro Brugerhus går på juleferie og holder
derfor julelukket.
Det gør vi fra torsdag d. 21. december til og
med mandag d. 1. januar.
Vi vil igen åbne
som normalt fra
tirsdag d. 2. januar 2018
GLÆDELIG JUL

