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Julen nærmer sig. Brugsens juletræ er tændt, og vi glæder os over at kunne tænde lys her i den 

mørke tid. Indenfor i cafeen hygger skiftende cafeværter sig om gæsterne. Der er god gang i 

bogudlånet, og strikkegarnet bliver flittigt byttet. 

  Året har været utroligt begivenhedsrigt. 1. juni købte foreningen huset, efter der var 

blevet brugt mange kræfter på at samle midler. Musikere har optrådt gratis, sponsorer har spyttet 

i bøssen, og sidst - men ikke mindst - så har mange købt støttebeviser (et dejligt billede malet af 

Henning Dreyer). Huset har myldret med mennesker, der alle har hjulpet til ude som inde. Vi kan 

glæde os over et stort lokalt engagement. 

 Første etape af renoveringen, nemlig hulmursisolering, udbedring af taget, 

nedtagning af utæt skorsten, ny glasdør i stedet for en blændet dør i køkken, ny hoveddør og ny 

glasdør til flugtvej, samt en glasdør, der kan give adgang til 1. salen (gammelt loft) er færdig. Vi fik 

¾ af beløbet fra Byfornyelsesfonden og skulle selv skrabe den sidste fjerdedel sammen. Det 

lykkedes, takket være medlemsbidrag og sponsorer.   

 Men vi havde ikke midler nok til resten af det, som vi fik byfornyelsesmidler til, 

nemlig indvendig isolering, renovering af vinduer, nyt handicaptoilet m.m. Det er derfor vi 



fortsætter lidt endnu med at samle midler. Lige nu mangler står vi og mangler ca. 65.000 kr. til det, 

som jeg dog er sikker på vi nok ved fælles hjælp skal skaffe. 

 Som nogen nok har hørt, så faldt der virkelig en appelsin i vores turban, da vi fik 

besked om, at vi er blevet lovet en million fra RealDanias ”Underværker” samt ca. 235.000 kr. fra 

Velux Fondens ”Aktive ældre”-pulje. Vi er også fra KVIK-midlerne blevet lovet 45.000 kr. som 

tilskud til 1. sal. Også her skal vi selv skaffe resten. 

 Beløbet fra Velux Fonden er øremærket udskiftning af el-installationerne. Vi kender endnu ikke 

betingelserne for millionen fra RealDania. Det er bestemt ikke sikkert, at vi må bruge den til at 

supplere andre fonde. Så snart vi kender betingelserne, kan vi gå i gang. Vi skal nok holde jer 

løbende orienteret.  

 Foreløbig går planerne på, at huset inkl. hestestald og 1. sal skal renoveres 

indvendigt. Køkkenet skal udskiftes og åbnes ud mod cafeen, Danmarks grimmeste gulvtæppe 

erstattes af et fast gulv af en slags, akustikken gøres behagelig.  

 Når det hele en gang står færdigt renoveret, skal det også indrettes med diverse 

inventar. Til det får vi brug for alle jer med ideer. Skal vi ud på foråret samles til en kæmpe 

brainstorm, hvor ideerne bare myldrer? Foreløbig er ønsker om billard, bordtennis, e-sport, 

hjemmearbejdspladser, legekrog for småbørn, rum til amatørmalere m.m. skrevet bag øret. Alle 

ønsker skal selvfølgelig på et tidspunkt co-ordineres og prioriteres.  

 Hvis vi her mod slutningen af året skal komme med et ønske for det nye år, så må det 

være, at det store engagement, der har været omkring BIS’koppen, vil fortsætte.  

Vi håber meget, at rigtig mange vil komme forbi og bruge huset. Det gælder alle, både gamle og 

unge, - lokale og udenbys fra.  

 Tusind tak til alle jer, der støtter os ved medlemskab eller sponsorat! 

  Lørdag d. 21. december holder vi juleafslutning kl. 10-13 med gløgg og æbleskiver 

og lidt god julehyggemusik. Det er bestyrelsen, der denne dag er cafeværter, så der vil være en 

god lejlighed til at komme og hilse på os. Vi glæder os til at se så mange som muligt.  

 Cafeen åbner igen tirsdag d. 7. januar. 

  

 Til sidst skal der lyde en stor tak til alle jer, der gennem året på den ene eller den 

anden måde har bakket op om projektet! 

  

 God jul og godt nytår! 

Kirsten Lichtenberg 


