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NYHEDER 
 
 

 
Kære medlemmer  
 
Med jul og nytår vel overstået, er det 
på tide, at I får lidt information om, 
hvordan foråret vil forløbe i 
BIS‘koppen. 
 
Startende den 7/2 kl. 19.00 afholder 
konst. sognepræst Thomas Hansen en 
læsekreds over Frans af Assisi. Øvrige 
datoer vil være 21/2, 7/3, 21/3 og 4/4. 
Se Facebook  
 
På tirsdag den 8/2 kl. 19.00 er det tid til 
det første videnskabsforedrag fra Århus Universitet i denne sæson. Det hedder 
“Fremtidens natur”. Dørene åbner kl.18:30 og der sælges øl/vand og vin.  
 
Torsdag den 10/2 kl.14.30 kommer Knud Strandby og leverer musikalsk underholdning på 
harmonika i caféen. 
 
I slutningen af marts (datoer er ikke endeligt fastlagt) vil der være tre aftener med 
musikalsk underholdning. Peter Gintberg, Margit Pedersen og Kia Ambus akkompagneret 
af Frank Guldagger vil optræde med revyklip fra alle tider. Hold øje med opslag, 
hjemmeside eller Facebook. 
 
I Hestestalden åbner BIS’koppen en “Repair Café Bisserup”. Her kan du få repareret en 
lampe, limet en stol, sat en lap på bukserne eller ordnet andre småreparationer. Første 
åbningsdag er lørdag den 5. marts kl. 10-13. Herefter den første lørdag i hver måned. 
Velkommen til reparation af ting, du måske ellers ville have smidt ud. Medmindre der skal 
bruges reservedele er reparationen gratis.  
 
Brætspilseftermiddag. Som noget nyt vil der, torsdag den 17/2 og torsdag den 17/3 fra kl. 
14.00, være en brætspilseftermiddag (hvis det bliver en succes vil det naturligvis 
fortsætte). 
Har du lyst til at spille så mød op. Medbring evt. dit yndlingsbrætspil. Der vil sikkert være 
andre, som gerne vil være med. Caféen er selvfølgelig åben.  
 
Hver den første tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30 vil der igen være mulighed for at få 
APP-HJÆLP i BIS’koppen. Hvis du har problemer med at downloade eller opsætte dine 
apps vil Lykke og Kim være til rådighed for hjælp. Caféen er selvfølgelig åben. 
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Vægudsmykningen er ændret.  
Birgitte Breuning har hængt mange af sine fine akvareller op. De viser motiver fra Bisserup 
og (i bredeste forstand) omegn. Se et af dem ovenfor. 
Indenfor den nærmeste fremtid vil de gamle billeder fra Bisserup også blive udskiftet med 
andre af de gamle billeder. 
 
Der vil være mange af de arrangementer, der er foregået i 2021, der videreføres  
i 2022. 
 
Det gælder for: 

• Videnskabsforedragene, der fortsætter med start 8/2 (øvrige foredrag vil være 22/3, 
1/3, 15/3, 29/3 og 26/4). Se opslag i Brugsen, i BIS’koppen, på Facebook eller på 
hjemmesiden. 

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

• Strikkeklubben. Se opslag, facebook eller hjemmesiden. 

• Skriveklubben. Se hjemmesiden. 

• Dartspillet er desværre stadig ikke kommet i gang endnu. 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. Det er 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.  

• 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. 

 
På det praktiske plan har vi fået ”finpudset” nogle småting inde og ude, bl.a. en forbedret 
udendørsbelysning og vi tumler med en ide om at få gjort noget ved belægningen på 
parkeringspladsen. Derudover har vi søgt Slagelse Kommune om at etablere en 
cykelstation med luft og mulighed for opladning af elcykler på vores matrikel. Den skulle 
gerne være færdig inden sommerens komme og blive til glæde for Bisserups indbyggere 
og de forhåbentlig mange cykelturister. 
 
Og til sidst det der desværre på grund af Covid-19 ikke blev til noget. Det annoncerede 
LUCIAOPTOG med børnene fra Børnebissen måtte desværre aflyses. Vi håber det kan 
blive til noget en anden gang.  
 
Dette var ordene for denne gang!  
 
Bestyrelsen for BIS’koppen 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 
 
PS: Ordinær generalforsamling afholdes 23. april kl. 11. Indkaldelse følger. 


