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NYHEDER 
 
 
 
Sommeren går på held og vinterens program i BIS’koppen 
begynder snart. 
 
Men først lidt om sommeren.  
Det har været en dejlig sommer med mange gæster i 
caféen. Vejret har budt på megen sol og meget lidt regn, 
derfor har cafédagene været udenfor under parasollen og 
det har været rigtigt hyggeligt. Det er jo dejligt, når der er 
forskel på sommer og vinter. 
 
I sommerens løb har vi haft mange af ukrainerne  
fra Rude, der kom i caféen. Det har været hyggeligt at tale 
med dem og nogle af de unge piger har også været 
behjælpelige i caféen.  
Vi havde også en succesfuld ukrainsk lørdag med musik 
og ukrainsk kagebord. Det var en rigtig dejlig dag. 
 
Et par musikarrangementer udenfor nogle lørdage er det også blevet til. Det er altid så dejligt 
med musik og det er også en succes blandt tilhørerne, som der kommer mange af.  
Vi søger altid spiritusbevilling til musikarrangementerne, så det er muligt at få noget koldt at 
drikke hvis nogen ønsker dette. 
 

Indendørs har vi fået ny udstilling. 
Det er Carin Naae der udstiller både 
malerier, tegninger og raderinger. 
Har du ikke set udstillingen endnu, 
er det stadig muligt, da billederne 
hænger i salen i endnu et par 
måneder.  
Om ikke så længe vil der også 
komme nye Bisserup fotografier op 
i caféen. 
 
 
 

 
Vinterens arrangementer, der for nuværende er kendte: 
 
Videnskabsforedragene er en stor oplevelse for mange, så de fortsætter selvfølgelig. Første 
foredrag “Jorden og livet - 3.800 mio. års spejling” er tirsdag den 27. september kl. 19. Se 
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opslag i Brugsen, i BIS’koppen, på Facebook eller på hjemmesiden 
http://www.bisserup.dk/foreninger/biskoppen/ . 
 
Chaplinklubben viser efterårets første film den 13. september kl. 19:30. Hold øje med 
Facebook, hjemmesiden eller opslag. 
 
Billardklubben fortsætter. Kom forbi og hør nærmere, hvis du ønsker at deltage. 
 
Strikkecaféen Se opslag i BISkoppen eller ved Brugsen. 
 
Skriveværkstedet Se hjemmesiden. 
 
Dartspillet er desværre stadig ikke kommet i gang. Men er der nogle, der kunne tænke sig 
at lave en dart aften, så kom endelig ud af busken. Eller kom op og prøv om du synes, at 
det er sjovt. Indendørs er det en elektronisk dartskive, så ingen kan komme til skade ved at 
prøve det. Der ligger tæppe på gulvet, der markerer afstand til skiven og det foregår i 
Hestestalden.  
 
APP-hjælp fortsætter hver den første tirsdag i måneden kl. 14:30-16:30. Hvis du har 
problemer med at downloade eller opsætte dine apps, vil Lykke og Kim være til rådighed for 
hjælp. Caféen er selvfølgelig åben. 
 
Repair Café er hver den første lørdag i måneden. Vi har repareret mange ting, der ellers 
ville være smidt ud. Kom med dine itu gåede sager og lad os se om vi kan reparere dem. Vi 
giver ingen garanti, men vi forsøger gerne. 
 
Rygestopkursus. Slagelse Kommune har taget initiativ til at lave rygestopkursuser 
forskellige steder i kommunen og i Bisserup kommer det til at foregå i BIS’koppen. Det vil 
forløbe over 7 onsdage med start den 14. september kl 18.30 til 20.00. Se opslag på 
BIS’koppens facebookside. Tilmelding skal ske til kommunen 
https://roegfrit.slagelse.dk/bliv-roegfri/sammen-kvitter-vi-smoegerne-lokalt. Der er endnu 
ledige pladser. 
 
Plantebyttedag. Vi har til hensigt at lave plantebyttedag til oktober. 
 
Pubquiz. Vi arbejder på at lave nogle quizaftener i vinterens løb. Fortæl os hvad I synes om 
ideen eller kontakt os, hvis I skulle have lyst til at være med til at arrangere dem.  
 
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 på hjerte. 
 
Og til sidst et lille hjertesuk: Vi mangler stadig lidt hjælp til den løbende vedligeholdelse af 
bygning og udearealer. Skriv jer på listen, der hænger i BIS’koppen (vi planlægger en 
arbejdsdag i løbet af efteråret). 
 
Bestyrelsen ser frem til at se jer til vores arrangementer eller til en kop kaffe m.v. i caféen.   
 
 
De bedste hilsener 
 
Bestyrelsen for BIS’koppen 

http://www.bisserup.dk/foreninger/biskoppen/
https://roegfrit.slagelse.dk/bliv-roegfri/sammen-kvitter-vi-smoegerne-lokalt

