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Hvilken sommer!!  God blanding af sol og regn, rigtig mange udedage i cafeen. 

Det har lokket besøgende til fra nær og fjern, som har nydt kaffen og det hjemmebagte brød og ikke 

mindst en snak om stort og småt. Tak til vores landsbyguide, Jytte Bak! Mange har kunnet tage hjem med 

fortællinger om Bisserup og byens historie, - ikke mindst Missionshusets historie.  

 Vi har haft mange travle dage. Stor tak til alle jer, der tager slæbet med godt humør! 

 Der er rigtig godt gang i bogudlånet. Vi har dog valgt fremover ikke længere at kalde cafeen 

”bogcafe”, da der var nogen, der fejlagtigt troede, at det kun var en cafe for læseheste.  

 Der har også været god afsætning på garnresterne. Så lige nu kunne vi godt bruge lidt mere. 

Vi håber stadig, at vi kan holde åben strikkecafe. Men vi mangler tilbagemelding om, hvilke tider, der er de 

bedste. Ring gerne til mig på 51 51 00 26, hvis du har et forslag.  

 Og hvor bliver man glad, når man som i fredags får besøg af en VVS’er, Toni Nielsen, der 

ganske gratis sætter nye zinktagrender op. Det har virkelig pyntet. 

 Siden sidst har der været 2 musikarrangementer med hver ca. 70 tilhørere. Skønt! 

 Næste lørdagsmatine bliver lørdag d. 24. august. I kan godt glæde jer. 

 I løbet af efteråret vil der blive to støttekoncerter. Den første bliver 25. september. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. Vi overvejer også flere arrangementer, bl.a. brunch for børnefamilier. 

Derudover har vi et billardbord på ønskelisten. 

 4. september bidrager BIS’koppen til den landsomfattende ”Vandrefestival”, idet folk kan 

mødes kl. 13 i cafeen til en ”optankning” i form af kaffe/te m. brød m.m. samt høre lidt om Missionshusets 

historie. Derefter vandrer man stille og roligt op til Holsteinborg med rundvisning, og sluttelig vandrer man 

gennem skoven langs vandet til havnen, hvor Lars-Birger tager imod.  Alle er velkomne!  

 Tilmelding senest 2/9 til 26 70 99 05 eller elkn@km.dk. Hele turen er gratis, men der betales 

40 kr. p. p. til BIS’koppen for traktementet. 

 Jette Elverdam har skaffet et sæt krolf, som nu er blevet sat op i haven.  

Man kan prøve krolf i cafeens åbningstid, hvor der vil være en, der kan hjælpe spillet i gang.  

 

 Vi er nu så langt, at vi har turdet aftale at få den udvendige renovering af huset sat i gang. (1. 

etape) Det drejer sig om hulmursisolering, dræn og afløb, istandsættelse af taget, udskiftning af en 

blændet dør i køkkenet med en glasdør, udskiftning af et enkelt vinduesparti mod øst med en dør, 

(brandsikkerhed/flugtvej) samt udskiftning af hoveddøren, der er tynd og utæt. På loftet er der et vindue 

mod syd, der bliver udskiftet med en tilsvarende dør. På længere sigt håber vi, at der kan etableres et 

isoleret rum på 1. sal til diverse klubvirksomhed, evt. hjemmearbejdspladser. Vi søger fonde til en udvendig 

brandtrappe. Håber det bedste.  

 Alle udvendige ændringer er godkendt af kommunen, da huset jo er bevaringsværdigt. 

 

 Vores økonomi ser helt pæn ud. Lige nu mangler vi bare 15.000 kr. for at være i mål med 

midlerne til 1. etape. Det er derfor vi stadig håber på flere medlemmer, støtter og sponsorer. 

 

  Hav en fortsat rigtig dejlig sommer! 

   Venlig hilsen,  

   Kirsten Lichtenberg 
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