Nyhedsbrev
BIS’koppen februar 2020

Intet nyt er godt nyt….. siges det jo.
Renoveringen af det tidligere missionshus har ligget lidt stille, men det er bestemt ikke tegn på
stilstand.
Vi har planerne, vi har de kommunale tilladelser, vi har tilsagn om penge, - men vi mangler lige at
få igangsætningstilladelse fra den største af vore fonde, nemlig RealDanias ”Underværker”.
Selv om vi hele vejen har brugt vores egen arkitekt, der har arbejdet frivilligt, kræver de, at en
anden godkender det. Tillid er godt, men kontrol er bedre!! Sådan er det bare, når der er tale om
større beløb. Vi er i gang med en forhandling.
Så snart det er klart, går vi i gang. Håndværkerne glæder sig til at begynde!
Det er et stort ønske, at vi hele tiden kan holde cafeen og hvad dertil hører af aktiviteter åbent
hele tiden, - også under renoveringen.
Så hvis ellers det bliver godkendt, bliver den tidligere ”hestestald” renoveret først. Den er ca. 20
m2, omtrent samme størrelse som den nuværende cafe.
De blændede døre skal erstattes af glasvinduer og glasdør, så rummet bliver lyst og venligt, og
selvfølgelig skal der males og lægges nyt gulv. Der skal også indsættes et lille køkken, der bl.a. kan
bruges til cafekøkken.
Når hestestalden er fin og istandsat, flytter cafeen derover, mens huset bliver renoveret. Vi håber
meget, at hyggen og den gode stemning flytter med over i hestestalden i renoveringsperioden.
Det kan godt tage nogle måneder. Så vi når nok hen på sommeren, før det hele er færdigt. Det
afhænger af, hvornår håndværkerne kan komme i gang.
Det bliver rigtig spændende at følge.
En tidligere kollega af mig flyttede forrige år til København fra Næstved-området. Hun sagde, at
hun sådan nød cafelivet i storbyen. Mit svar til hende var, at hun da bare kunne være flyttet til
Bisserup. ;-) Godt nok har BIS’koppens cafe ikke alle disse fancy typer kaffe som cappuccino eller
cafe latte, men kaffen/teen i vores cafe er altid god og varm, - og dertil serveret i rigelige

mængder. Det lækre brød i form af boller eller kager er bagt af frivillige cafeværter, der også
sørger for hyggen. Til børn har vi juice, lidt legetøj eller en god børnebog til udlån.
***
Siden sidst har vi haft et par større arrangementer. Før jul var der hyggelig juleafslutning med
musik, gløgg og æbleskiver. Tak til alle de søde mennesker, der støttede op om det!
Søndag d. 26. januar var der brunch for børnefamilier. Som noget nyt fik vi prøvet et samarbejde
med en anden af byens foreninger, nemlig foreningen ”Børnebissens Venner”. Hvor var det skønt
at se alle disse herlige unger og deres forældre/bedsteforældre. Stor tak til de friske ”tøser”, der
gav et godt nap med arbejdet. Det tegner godt for fremtiden.
Skulle andre af byens foreninger få lyst til et fælles arrangement, så kom frit frem. Vi er meget
modtagelige for alle gode ideer.
Der er stadig god gang i bogudlån og i strikkecafeen.
Strikkecafeen prøver vi at holde ca. en gang om måneden. Her kan man udveksle ideer og
opskrifter, og man kan bytte strikkegarn. Alle er velkomne, både rutinerede og begyndere. Vi
hjælper gerne hinanden.
Foreløbig er der strikkecafe torsdage kl. 12-14. Næste gang bliver det torsdag d. 20. februar.
Når huset er færdigrenoveret, håber vi, at vi kan få gang i mange flere aktiviteter. Det er ikke
ønsker og ideer, der mangler.
Når dette læses, har medlemmerne, der tegnede medlemskab tidligere i 2019 eller før, modtaget
en opfordring til at forny medlemskabet for 2020 ved at indbetale 100 kr. enten på konto 5355
0245711, på mobilePay 556050 eller kontant i BIS’koppen (hvis du betaler kontant så vedhæft
venligst navn). Det betyder uendelig meget, at vi kan fastholde, at vi er en forening med stor lokal
opbakning. Det er vigtigt, når vi søger fonde, og det er også bl.a. på grund af antallet af
medlemmer, at vi er blevet fritaget for at betale ejendomsskat. Så det er med stor tak, at vi tager
imod bidrag.
Vi er også blevet spurgt, om vi stadig sælger støttebeviser. – Det gør vi skam!
Ved at indbetale min. 300 kr. (husk navn og adresse!) på samme konto, får man tilsendt et smukt
billede af Henning Dreyer.
Til sidst vil vi bede jer allerede nu sætte kryds i kalenderen 5/4. Der holder vi generalforsamling.
Vi vil forsøge løbende at holde alle orienteret, når der sker nyt omkring renoveringen.

Venlig hilsen,
Kirsten Lichtenberg

