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Siden sidst er der sket så meget i BIS’koppen, at man kan blive helt forpustet.
De sidste par måneder har det vrimlet med biler og håndværkere omkring BIS’koppen, og
renoveringen af det gamle missionshus er nu så fremskredent, at det nærmer sig sin afslutning.
JOSK fra Skælskør, som er hovedentreprenør, har givet et slag på tasken og sagt, at omkring 1.juli
skulle der være god mulighed for, at BIS’koppen kan slå dørene op til en ny epoke i husets historie.
Vi ville egentlig have renoveret hestestalden først, mens man havde cafe i huset. Når hestestalden
var renoveret, kunne vi have cafe der, mens resten af huset blev renoveret.
Sådan blev det desværre ikke. Coronaen satte en stopper for disse planer, så i stedet for valgte vi
at renovere det hele på en gang i det håb, at alt var færdigrenoveret, når landet igen åbnede for
alle aktiviteter.
Lige nu knokler håndværkerne med at få det gamle hus sat pænt i stand, så det bliver rigtig dejligt,
dog i respekt for det bevaringsværdige hus.
I selve huset er stort set al indmaden nu revet ned: væggen ud til køkkenet er delvis væk, væggen
til toilet flyttet, køkken og toilet ryddet. Der er hulmursisoleret, sat indvendig isolering på

væggene, gulvet i toilettet er støbt med gulvvarme (og udvidet til handicaptoilet). Der er sat en
varmtvandsbeholder op, og der er trukket ledninger i væggene til ny belysning.
Men der mangler stadig en del. Lofterne skal beklædes, og der skal isættes spots. Toilettet og
køkkenet skal bygges op på ny og der skal selvfølgelig også lægges nyt gulv. Der skal nye
forsatsruder i de gamle vinduer, der for resten skal bevares og istandsættes.
På det gamle loft bliver der indrettet et dejligt rum med loft til kip. En ståltrappe skal føre derop.
Rummet kan bruges til hjemmearbejdspladser, e-sport, hyggerum eller andet. Vi har fået 5000kr til
køb af et billardbord, som kan anbringes oppe eller nede – men ellers har vi ikke lagt os fast på,
hvilke aktiviteter huset skal summe af. Ikke fordi bestyrelsen savner ideer, men fordi de
kommende brugere af huset skal have mulighed for at stille forslag.
I den gamle hestestald bliver der mulighed for, at de kreative kan arbejde. De gamle blændede
døre bliver erstattet af glas-dør/vinduer, så det bliver lyst og dejligt. Rummet vil kunne bruges af
amatørmalere, strikkeklub, syklub, mødregrupper, hobby-keramikere og meget andet. Kun
fantasien sætter grænser.
Det er klart, at cafeen fortsætter. Den får nye og bedre vilkår med et nyindrettet køkken i nogle
smukkere lokaliteter, hvor der også gives mulighed for lidt større albuerum.
Håndværkerne efterlader et smukt indre rum, hvor især den større sal vil kalde på bisseruppernes
ideer til nye aktiviteter.
Hvis nogen skulle have glemt det, så minder vi igen-igen om, at BIS’koppens virke ikke skal/må
lappe ind over det, der foregår i vores Forsamlingshus.
Alle er velkomne til at kigge forbi og hilse på håndværkerne. Det er jo vores alle sammens hus,
som forhåbentligt skal bruges af folk fra nær og fjern i årene, der kommer.
***
Der er blevet trykt et nyt oplag af de tidligere støttebeviser med et dejligt billede af Henning
Dreyer. Lige nu er også et oplag undervejs med et tryk af den smukke akvarel, som Birgitte
Breuning malede af det gamle missionshus.
Støttebeviserne kan købes ved at indbetale minimum 300 kr. til konto 5355 0245711 eller
Mobilepay nr. 556050. Husk at opgive navn og adresse. Skriv også gerne hvilket billede, der
ønskes.
Ved at købe disse beviser er man med til at støtte indretningen af det smukke hus.
Vi glæder os til, at vi forhåbentligt om ikke alt for længe kan byde alle velkommen igen.

