Nyhedsbrev
BIS’koppen juli 2020

I sidste nyhedsbrev lovede vi, at håndværkerne nok var færdige omkring 1. juli. Men nu må vi
erkende, at det ikke helt passer. Ja, vi er så ydmyge, at vi endnu ikke tør love nogen bestemt
åbningsdag, men bare håber, at det bliver om ikke alt for længe.
Men det betyder bestemt ikke stilstand. Håndværkerne har knoklet! Det, de udfører, er bare så
flot. Det er ikke nemt at arbejde med sådan et gammelt hus, men indtil videre skal håndværkerne
have stor ros!
Lige nu holder de en velfortjent ferie, og vi glæder os til, at de kommer tilbage og arbejder videre.
Når åbningsdagen nærmer sig, håber vi, rigtig mange vil komme og være med til at byde ind med
forslag til aktiviteter. Kun fantasien (og brugen af Forsamlingshuset!) sætter grænser.
Vi håber også, at cafeværterne igen vil melde sig til at tage en tørn. Køkkenet skal indrettes. Hvor
skal de forskellige ting stå? Skal der købes nyt? Skal noget kasseres? Hvordan skal det hele bruges
fremover? Nye ideer?
Vi regner med, at cafeværterne selvfølgelig kan mødes, inden køkkenet tages i brug.
Cafeen har været savnet af flere. Vi mangler et samlingssted, hvor man mødes og får en snak om
stort og småt.

Så længe det er sommervejr, er alle velkomne til at slå sig ned i BIS’koppens have, - gerne med
medbragt kaffe/brød. Havemøblerne er sat frem. I den hidtidige åbningstid, tirsdag og torsdag kl.
14-17 og lørdag kl. 10-13, kan man oven i købet være så heldig at møde andre, man kan få en snak
med.
Når håndværkerne arbejder, er man selvfølgelig meget velkommen til at kigge med og følge deres
gode arbejde. Det er fint at snakke med dem, så længe man ikke går i vejen eller blander sig i
arbejdet.
Husk endelig, at det jo er ”vores alle sammens hus”.

