Bisserup, januar 2019
Kære medlemmer!
Endnu en gang tak for jeres støtte til Bis’koppen.
Mere end 170 medlemmer bakker nu op om projektet, men der er altid plads til flere. Det er en uvurderlig hjælp,
som vi alle kan være meget stolte af.
Vi kan heller ikke takke nok for al den hjælp, der udføres ved frivilligt arbejde.
***
Men jeg har også et trist budskab: En af vores pionerer, Thyge Andersen, døde d. 16. januar.
Han havde været med alle årene, passet Missionshuset som sit eget, ja, det var faktisk der, han for 65 år siden traf
sin Aase.
Men da medlemstallet for Indre Mission i Bisserup var faldende, påtog han sig også det arbejde at være med til at
forvandle huset til et moderne landsby-/kultur- og - samlingshus, - med respekt for det gamle.
Vi kunne have undt Thyge at se projektet færdigt. Han efterlader et stort savn. Men vi vil arbejde videre i hans ånd
med at virkeliggøre hans drøm.
***
Takket være medlemmer, bidrag og de første sponsorer, samt ikke mindst alle de frivillige, der arbejder i cafeen, har
vi nu passeret de 100.000 kr. Men der er stadig et stykke vej til 335.000 kr., som huset koster. Så vi fortsætter
ufortrødent med at skaffe midler. Man kan følge med på det ”barometer”, der indtil videre hænger i Bis’koppen.
Skulle nogen kende til nogen, der kunne tænke sig at være sponsor, må man meget gerne skrive til
Biskoppen@outlook.dk . Ved et sponsorat på mindst 1000 kr. kan man få sit logo på sponsortavlen. Og frem for alt
få en stor tak!
Private er selvfølgelig også meget velkomne til at støtte økonomisk! Store og små bidrag modtages med tak!
Vi søger desuden i fonde og håber på ”gevinst”. Målet er, at foreningen gerne skulle have købt huset inden
udgangen af 2019, og at vi kan komme godt i gang med renovering og modernisering. Men fonde giver normalt ikke
penge til køb af huset. Derfor dette opråb.

Bøgerne i bogcafeen bliver flittigt brugt. At bytte en god bog for 5 kr. er da fundet til de penge!
Til de strikkeglade: Lige nu har vi en del dejligt acryl- eller uldgarn i skønne farver, men vi kunne godt bruge lidt mere
bomuldsgarn, som der er stor efterspørgsel efter. Det koster kun 2 kr. at bytte et nøgle garn.
Torsdag d. 31. januar holder vi strikkecafe fra kl. 12-14. Alle strikkeglade er velkomne, begyndere og øvede.
Derefter er den alm. cafe åben for alle.
Lørdag d. 2. febr. er der kyndelmisse-musikcafe. Der er opslag om det i Bis’koppen, ved Brugsen, på Facebook og
www.Bisserup.dk
Dart. Der er kræfter i gang med opstart af dart. Kontakt Sanne Nielsen på Strædet 5.
Lørdag d. 13. april: påskemarked . Som noget helt nyt vil vi forsøge et påskemarked. Det vil være muligt at leje et
bord, hvor man kan sælge påskepynt, hjemmestrik, tøj, legetøj, ……… eller måske noget helt andet. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen og hør gerne hos Jette Elverdam om muligheden for at leje et bord. Mere info senere.
Rigtig godt nyt år!
Venlig hilsen,
Kirsten Lichtenberg

