
 

Nyhedsbrev.   

BIS’koppen oktober 2019 

 

Så blev det efterår! En herlig sommer er gået på held, og vi skal nu til at hygge os inden døre.   

 Cafeen har været rigtig godt besøgt af gæster fra fjern og nær.  

 Tak til alle de frivillige cafeværter, der har hygget om gæsterne! 

 Vandrefestivallen lokkede gæster ud på en dejlig gåtur i vores smukke natur  - efter at have 

tanket pænt op i BIS’koppen og hørt lidt om husets historie. 

 

 Lørdag d. 5. oktober er der plantebyttedag kl. 10-13. Kom med hvad du kan undvære, og 

kom hjem med lidt nyt til haven. 

 Torsdag d. 10. oktober når Fællesskabsstafetten til Bisserup. I den anledning har BIS’koppen 

åbent allerede kl. 13. Vi vil fortælle og vise lidt om Missionshuset/BIS’koppen, dets historie, dets nutid og 

hvilke muligheder der er fremover. Og så vil jeg lige hviske alle i øret: Den dag er kaffen gratis, idet 

kommunen er vært ved arrangementet. 

 Strikkecafeen er nu ved at finde sit leje. Vi vil bestræbe os på at holde strikkecafe ca en gang 

om måneden. Foreløbig bliver det torsdage kl. 12-14, men hvis der er et udbredt ønske om andre tider, er 

vi meget lydhøre. Vi er så heldige at have fået foræret en stor portion dejligt garn og en masse 

strikkehæfter, som man kan erhverve for en to-krone. Ellers er det meningen, at man bytter ….og lægger 

tokronen. Alle er velkomne, rutinerede og nybegyndere. Vi hjælper hinanden.  

Næste strikkecafe bliver torsdag d. 24. oktober kl 12-14 

 

 Støttekoncerten d. 25. september var en kanonsucces. Denne gang var det Trio Guldagger, 

der fremførte Sebastians dejlige musik for et stopfyldt hus. Stor tak til Mette Guldagger og hendes 

”følgesvende” og tak til alle jer, der bakkede op om arrangementet og tilmed lagde en ekstra skilling til 

husets forskønnelse. 

 Næste støttekoncert bliver onsdag d. 23. oktober kl 19:30. Denne gang bliver emnet Osvald 

Helmuth. Læs mere om det på plakaterne. Det vil være en god ide at købe billetter tidligt, så man ikke går 

forgæves. …..og husk gerne en lille skilling oven i de 50 kr. som billetten koster. ;-) 

Billetterne kan købes i cafeens åbningstid eller ved at bestille hos mig på 51 51 00 26.  

 

Der er stadig god gang i håndsrækninger. F.eks. er det stadig muligt at få hjælp til computer eller mobil. 

Bedstemorordningen fungerer også med akut pasning af småbørn. 

   

 Her 2. oktober begynder den aller første del af den udvendige renovering, som vi har fået 

støtte til af Byfornyelsesfonden. Vi har skaffet den del af beløbet, vi selv skulle. Men vi søger fortsat fonde 

til resten af renoveringen.  

Vi håber, at samarbejdet mellem håndværkere og brugere af huset vil gå gnidningsfrit. Vi er her jo for 

hinanden.  

 Men vi fortsætter ufortrødent med at skaffe midler til resten. Vi har nok Bisserups grimmeste 

gulvtæppe og bytter det gerne med et pænt trægulv, hvis nogen står klar med nogle sponsormidler.  

 

    Venlig hilsen, og velkommen i BIS’koppen! 

    Kirsten Lichtenberg    


