
Nyhedsbrev maj 2019 
Kære medlemmer! 

Så er der sket det helt fantastiske, at købsbeløbet er nået, så Foreningen Bis’koppen kan købe missionshuset. I alt 

335.000kr.!! 

Vi har nu underskrevet købskontrakt pr. 1/6.  

Sæt kryds i kalenderen ved d. 8. juni, for der holder vi housewarming! 

 

Foreningen blev stiftet 22/9 2018 med henblik på, at byens borgere kunne købe, istandsætte og bruge det gamle 

missionshus. Det skulle ikke længere fungere som missionshus, men gerne være et sted, hvor folk fra nær og fjern 

kan samles for at dyrke forskellige interesser, og kan mødes til hyggeligt samvær. Men samtidig skal det 

bevaringsværdige hus stadig vidne om Bisserups historie.  

Husk at cafeen stadig er åben tirsdag og torsdag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-13. 

 

180 personer har betalt deres medlemskontingent på hver 100 kr. Tusind tak til hver og en! 

Vi har på nuværende tidspunkt samlet 252.000 kr. sammen. Heraf siden vi startede ”indsamlingskampagnen” 

107.000 kr. fra borgere i og omkring Bisserup og 41.500 kr. fra sponsorer.  Resten stammer især fra 

medlemskontingenter, cafeens drift og tidligere frivillige støttebidrag.  Et helt fantastisk resultat, som vi alle kan 

være stolte af. Tak til alle! 

Fra Lokale og Anlægsfonden er vi blevet lovet en tredjedel af husets pris. Så vi er godt i mål. 

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Nu skal der arbejdes. 

Fremtiden: 

Når huset er købt, begynder renoveringen. Men lige her og nu mangler vi stadig lidt penge. Slagelse kommunes 

byfornyelsesfond har bevilget os 465.000 kr. mod at vi selv skaffer 115.000 kr. Støtten er bevilget til den udvendige 

renovering:, Dræn, kloak, vand, tætning af tag, vinduer og døre, isolering samt et handicaptoilet. (Krav fra 

kommunen).  

Der er lavet udbudsmateriale til renovering af hele huset, men huset bliver kun renoveret i takt med at midlerne 

hertil er skaffet. 

 Her efter 1. maj skulle tilbuddene fra håndværkerne gerne indløbe, og så skal vi derefter vælge, hvem der laver 

arbejdet. Det er også noget kommunen kræver. 

Men når nu huset er købt, kan vi også gå i gang med at søge fonde til ombygning af resten af huset. De fleste fonde 

giver ikke noget, før man ejer huset. Først herefter kan den indvendige ombygning begynde. 

 

Vi har mange drømme. De koster jo ikke noget. 

Vi har også fået udarbejdet skitseforslag til ombygningen, men det er jo ikke det samme som, at sådan bliver det. Jeg 

kan nævne sådan noget som nyt gulv, ny belysning og nyt køkken (åbning ud mod cafeen).  

 

Men drømmene stopper ikke her 

På loftet over cafeen kan der indrettes et dejligt, ca. 25 m2 lyst rum med udvendig adgang via en brandtrappe. 

Rummet vil kunne bruges til alt fra hyggerum til rum for hjemmearbejdspladser eller måske E-sport for byens unge. 

  

Hestestalden vil også kunne bruges, hvis den bliver sat i stand. Jeg har hørt, at byens amatørmalere godt kunne 

tænke sig et rum, hvor de ikke hver gang behøver rydde alt til side. Det kunne være et rum for alle de kreative 

mennesker, vi har her i byen. Det kunne også bruges som et lille reserve-minikøkken, mens huset bliver renoveret 

indvendigt, og det andet køkken dermed ikke kan bruges.  

 

Hvis man skal i gang med et sådant stort arbejde, skal man kunne se muligheder i stedet for begrænsninger. 

Hav en rigtig dejlig sommer! 

   Venlig hilsen, 

   Kirsten Lichtenberg 


