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Nyhedsbrev 

 
 
 
Kære medlemmer  
 
Det er på tide I får lidt information om, hvordan vinteren vil forløbe i BIS’koppen. 
 
Der er allerede program for i aften og de næste to dage. Det er BISSERUP 
TEATERTRUP, der opfører stykket “Kærestebreve”, skrevet af A.R. Gurneys og 
oversat af Bent Mejding.  
I rollerne som hhv. Melissa og Andy ses Dorte Buchardt og Peter Gintberg, 
instruktør er Myrna B. Olsen. 
Stykket spilles i dag fredag den 19/11 kl. 19:30, i morgen lørdag den 20/11 kl. 19:30 
og søndag den 21/11 kl. 16:00. Dørene åbner 1/2 time før forestillingen. 
Der er endnu billetter at få ved henvendelse til Annalisa på tlf. 2625 9449.  
Pris 125 kr. inkl. et glas vin eller en øl. 
 
I morgen lørdag den 20/11 åbner BIS’koppen som vanligt kl. 10 og kl. 11 vil der 
være PIANOCAFE med quiz ved Frank Guldagger. Dette vil vare en god halv time.  
Ligeledes vil der være ÅBENT HUS i billardsalonen, hvor du kan tale med 
initiativtagerne og melde dig til et hold, hvis du skulle ønske det? 
 
På tirsdag den 23/11 kl. 19:00 er det tid til det sidste videnskabsforedrag fra Århus 
Universitet i dette år. Det hedder “Vore cellers saltbalance”. Dørene åbner kl.18:30 
og der sælges øl/vand og vin. 
 
Julen nærmer sig og vi vil igen i år invitere til JULEKLIP i BIS’koppen. Det bliver 
torsdag den 25/11 kl. 14-16. I år skal vi lave juletræer, men der bliver også 
mulighed for at lave stjerner som sidste år.  
Medbring gerne din egen saks og lim. Pris pr. deltager ved klip af juletræer er 10 kr. 
og 25 kr. hvis du vil klippe stjerner. 
 
CHAPLINKLUBBEN viser deres tredje film i efteråret torsdag den 2/12 kl. 19:00. 
Filmen hedder “Lammet” og er en etiopisk film fra 2015, der handler om en lille 
dreng, der skal lære at stå på egne ben langt fra sine forældre og sin hjemegn.  
 
Tirsdag den 7/12 kl. 1430-1630 vil der igen være mulighed for at få APP-HJÆLP i 
BIS’koppen. Hvis du har problemer med at downloade apps vil Lykke og Kim være 
til rådighed for hjælp. 
 



 

 

Som noget nyt vil der i år være LUCIAOPTOG i BIS’koppen. Det er børnene fra 
Børnebissen, der kommer forbi tirsdag den 14/12 kl. 14:15. Vi glæder os meget til 
at møde alle de små luciabrude.  
 
Det sidste programpunkt for i år er selvfølgelig JULECAFE i BIS’koppen. Det 
kommer til at foregå lørdag den 18/12 kl. 10-13. Her vil der være musik ved bl.a. 
Frank Guldagger til nydelse af gløgg og æbleskiver (til en billig penge), som 
BIS’koppens bestyrelse som vanligt vil servere. 
 
 
Så kommer vi til et år med en masse 2-taller nemlig 2022. Et nyt og spændende år 
står for døren for os alle.  
 
I BIS’koppen åbner CAFEEN igen torsdag den 6/1 kl. 14-17.  
 
Der vil være mange af de arrangementer, der er foregået i 2021 som videreføres  
i 2022. 
 
Det gælder for: 

- Videnskabsforedragene fortsætter om tirsdagene (start 8. februar). Se opslag i 
Brugsen, i BIS’koppen, på Facebook eller på hjemmesiden 

- Chaplinklubben. Der kommer information på hjemmesiden og Facebook. 

- Billardklubben fortsætter. Kom forbi og hør nærmere, hvis du ønsker at deltage. 

- Strikkeklubben. 

- Skriveklubben. 

- Læseklubben. Der mangler endnu 4 deltagere, så den kan komme i gang. 
Kontakt Jytte Bak (2140 5957) hvis du er interesseret. 

- Dartspillet er endnu ikke kommet i gang. Men er der nogle, der kunne tænke sig  
    at lave en dartaften, så kom endelig ud af busken. 
 

- Nye tiltag. Har du forslag til noget, du kunne tænke dig skal foregå i BIS’koppen, 
så er vi meget åbne for nye ting. Kom endelig på banen og lad os  

    høre om, hvad du har i tankerne. 
 
Dette var ordene for denne gang!  
Bestyrelsen for BIS’koppen vil gerne sige jer alle TAK for i år. Det har været dejligt 
endelig at kunne holde åbent med alle vores arrangementer igen.  
 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et supergodt, spændende, dejligt og 
forhåbentligt sygdomsfrit nytår. 
 
 
De bedste hilsener 
 
Bestyrelsen for BIS’koppen 
 


