Fællesskabsstafetten kommer forbi
BISSERUP den 10. oktober
Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse Kommune, og i uge 41 binder
vi dem sammen i vores nye Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør.
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt opbakning undervejs eller selv
deltage i dele af stafetten.
Tiderne, der er oplyst, er ca. tider.
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: @faellesskabsstafetten eller på
www.slagelse.dk/stafetten

Det sker i BISSERUP torsdag den 10. oktober 2019 !
Kl. 12.30
Bisserup Sejlklub og Bisserup Vinterbadere modtager depechen på Bisserup Havn. Sejlklubbens klubhus
og servicebygning er åbne, og alle kan spørge ind til de to foreninger.
Børnebissen er her også, og når klokken nærmer sig 12.45 overtager Børnebissens unger og et par
pædagoger depechen og bringer den til Multibanen, som ligger på venstre side af Skafterupvej, lige før
Bisserup Camping.
Kl. 13.00
Børnebissens unger giver depechen til Bisserup Tennisklub, som bringer den videre til Bisserup
Forsamlingshus, Skafterupvej 184. Her fortæller Torsdagsklubben, Forsamlingshusforeningen m.fl. om de
mange foreningsaktiviteter, der foregår i forsamlingshuset.
KL. 13.30
EL-cykler med vinterbadere i ladet kører depechen videre til Bisserups
landsbyhus, BIS’koppen, Holsteinborgvej 224 lige over for LokalBrugsen.
Kl. 13.30 - 17.00
BIS’koppen er rammen om en fællesskabsevent, hvor ALLE er velkomne.
Store ”bemandede” informations- og dialogtavler med masser af informationer om foreningslivet i
Bisserup lægger op til dialog og viser, hvordan det kan lade sig gøre at blive medlem og også om hvilke
muligheder, der er for ikke-medlemmer.
Invitation til fælles kaffe-te, juice, boller og kagebord fra 13.30 - 17.00
Frivillige bisseruppere sørger for, at der er kaffe-the-juice-boller og kage i rigelige mængder til gæsterne.
I dagens anledning er dette gratis, for Landdistriktspuljen er vært.
Kl. 16.00
Tager vi afsked med depechen.Bisserups frivillige Brandberedskab og folk på EL-cykler sørger for at
depechen kommer videre til færgen på Stigsnæs Færgehavn kl. 16.45, hvor folk fra Omø tager imod den.
Kl. 17.00 Siger vi farvel og takker for i dag.

