9. februar 2021

NYHEDER
Kære medlemmer
Trods det, at BIS’koppen ikke er åben, vil vi
gerne fortælle jer lidt om, hvad vi går og laver.
Vi har forskellige tiltag, som I vil kunne glæde jer
over, når vi åbner igen.
Mellem jul og nytår hængte Henning Dreyer en
samling af billeder op i salen. Det er en finurlig
billedserie med både mad, blæst og natur som
omdrejningspunkt. Vi glæder os meget til at vise
den frem for jer alle.
I caféen har vi også hængt billeder op. Det
nogle af de gamle fotos fra Bisserup samt en
stor samling af tegninger, tegnet af Frederik
Paludan Rasmussen i 30’erne. Frederik
Paludan Rasmussen var fra Sorø, men
ferierede på Lodsstien i Bisserup i 1930 og
1931.

Rødvin går også godt til fisk (90 x 70)
Henning Dreyer

Billardbordet er kommet på plads på 1. salen og vi arbejder på at lave et regelsæt for
brugen af billard og rum. Vi glæder os til at byde byens billardspillere velkomne.
I samme rum står også computer, printer og laminator, som tidligere stod i caféen.
Vi har desuden fået installeret en projektor i salen, så vi fremover vil kunne vise billeder,
film og foredrag med billedunderlægning.
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F.eks. har vi tilmeldt os Århus universitets Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Disse
foredrag er meget spændende og de har nu været tilgængelige i forskellige biografer de
sidste to år. Men nu vil vi altså vise dem her i BIS’koppen. Det er livestreaming og hvert
foredrag vises derfor kun denne ene gang. Foreløbig er de to første foredrag i dette
semester blevet aflyst, men I får nærmere besked, når vi kan tillade os at begynde
fremvisningen. Følg med på Bisserups hjemmeside, på Facebook eller ved opslag i byen,
hvor vi vil offentliggøre når foredragene begynder.
Hvis nogle af jer har forslag til aktiviteter i BIS’koppen, så er I meget velkomne. Også
gerne selvom vi ikke har åbent endnu. Der er f.eks. nogle der har talt om at lave sy
aftener/dage. Vi er faktisk så heldige, at vi allerede har fået 2 velfungerende symaskiner,
som kommer til at stå i Hestestalden. Meld jer gerne, hvis nogen er interesserede?
Tag fat I nogen fra bestyrelsen som består af Lone Jensen fra Strædet, John Nielsen fra
Havnevej samt Kim Marker, Frank Guldagger og Jette Elverdam.
Dette var ordene, vi glæder os til at se jer alle snarest muligt, når vi må åbne caféen og for
aktiviteter igen.

På bestyrelsens vegne

Jette Elverdam
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