
Nyhedsbrev, juni 2019 

Kære medlemmer! 

Så kom sommeren, og havemøblerne er sat frem på cafeens terrasse. Mange har allerede fundet 

deres vej forbi til en kop kaffe/te med hjemmebag. De frivillige cafeværter glæder sig til at se rigtig 

mange gæster i sommerens løb. 

Lørdag d. 8. juni holdt vi housewarming. Ikke mindre end 125 glade gæster kom indenom til et glas 

kølig hvidvin og/eller kaffe med hjemmebag. Stemningen var god, og vi blev underholdt af den 

skønne Trio Guldagger, der består af Albert, Mette og Per.  

Vi siger også STOR TAK for de kontante bidrag på dagen. De er medvirkende til, at vi er kommet et 

pænt skridt nærmere det næste mål, nemlig at få det gamle hus istandsat.  

Vi sælger dog gerne flere støttebeviser. De kan købes ved henvendelse på Biskoppen@outlook.dk. 

Det samme gælder, hvis et firma kunne tænke sig at blive sponsor. 

Også velkommen til nye medlemmer. Vi er tæt ved 190 medlemmer, så det kunne da være sjovt, 

hvis vi kunne nå 200 medlemmer i sommerens løb. 

 

Her til sommer vil der være forskellige arrangementer. Første arrangement bliver en musikmatine 

lørdag d. 29. juni. Der vil komme opslag i byen. I kan godt glæde jer. 

 

Vi håber også, at strikkecafeen kan åbne igen. Første gang bliver torsdag d. 27/6 kl. 12-14 

 

Men først og fremmest er cafeen som hidtil åben tirsdag og torsdag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-13. 

Husk at der stadig kan byttes bøger og strikkegarn/opskrifter. Man kan også få kopieret og 

lamineret.  

I cafeen ligger der reklamer fra vore sponsorer, og der er også diverse brochurer til gavn og glæde 

for vore gæster. 

*** 

Foreningen BIS’koppen er nu ejer af huset, så det er vores alle sammens hus. 

Vi er allerede bevilget et beløb fra Byfornyelsesfonden til udvendig renovering, men vi skal selv 

skaffe 25 %. Ved hjælp af medlemmer, sponsorer og støtter har vi dog tiltro til, at det meget snart 

lykkes. Vi har holdt licitation på hele renoveringen, udvendig og indvendig, og har også valgt 

hovedentreprenør (Josk i Skælskør), men vi aftaler med ham, at vi naturligvis intet udfører, før vi 

har pengene.  

 

Vi søger også flere fonde og håber på positivt resultat, så vi kan færdiggøre hele projektet. 

 

Men foreløbig ønskes I alle en rigtig dejlig sommer og hjerteligt velkommen i BIS’koppen! 

 

   Venlig hilsen, 

   Kirsten Lichtenberg 
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