En lokal guide
dansk

SKÆLSKØR

www.bykontoret.dk

Velkommen til Skælskør
- byen, egnen og øerne
Når du går rundt i Skælskør, skal du huske at kigge ned, for i byens fortove er
nedlagt keramiske chaussesten. De er dekoreret af besøgende ved den årlige
Keramikfestival. Professionelle keramikere har udsmykket de større sten i
Algade.
Her er også meget at kigge op efter.
Skælskør byder på smukke gamle bygninger, gode tilbud i de mange butikker
og ikke mindst kunst i bybilledet.
I Skælskør har vi altid været gode til at give plads til frivillige, der vil skabe en
oplevelse for andre. De mange arrangementer er ud fra devisen - “Vi gør det
for os selv, fordi vi synes, det er sjovt, og så må andre gerne være med.”
Derfor er udtrykket: "Der sker altid noget i Skælskør" ikke taget ud af det blå
tidevand, se bare på byens kalender i dette hæfte på side 36, der kan du læse
om kunstdage i pinsen, familiefestival, keramikfestival i juli, kulturel folkefest i
august, “Korsbæk kommer til Skælskør” og meget mere med en altid
imødekommende og hyggelig stemning.
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Skælskør har mange solskinstimer og et mildt kystklima, og derfor en stor lokal
produktion af blandt andet bær, frugt og grøntsager.
Sådan har det altid været i Skælskør.
I Skælskør kan du opleve vand på mange måder - noret, inderfjorden,
yderfjorden, dobbeltkysterne og Storebæltskysten med ﬂere lystbådehavne. Fra
Stigsnæs sejler færger til Agersø og Omø.
Vi har gode vandre- og cykelruter, så du kan komme rundt og opleve vores
natur og kultur.
Udenfor Skælskør by har vi en god blanding af godser og mindre gårde samt
landsbyer.
Lidt væk ligger Holsteinborg Slot, hvor landets første juletræ blev tændt, mens
Borreby Herreborg med Borreby Teater ligger lige udenfor byen.
Vi har kreative arbejdspladser med keramikere, malere og andre kunstformer,
og ﬂere har åbne værksteder, så du kan kigge med. De ﬂeste er organiseret i
Kunstnerlavet KIT. I vores bypark ved Internationalt Keramisk Center,
Guldagergaard, har vi ﬁne og ﬁnurlige skulpturer i keramik.
På de følgende sider kan du læse mere om de mange muligheder og tilbud i
Skælskør og omegn.
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Seværdigheder i byen
1. Skælskør Dampmølle
Dampmøllen er bygget i 1848 til at
male korn. Kornet kom med skib og
med hestevogn fra lokalområdet.
Dampmøllen var i drift frem til
begyndelsen af 1900-tallet. I dag er
bygningen smukt restaureret og bliver
brugt til bolig og erhverv.

3. Skælskør Egnshistoriske Arkiv
Lokalarkiv, hvor byens og egnens
historie er gemt. Du kan få hjælp om
tirsdagen til at ﬁnde det, du søger.
Vestergade 4
www.slagelsearkiverne.dk

4. Bindesbølls hus
Bygningen er tegnet af M.G.
Bindesbøll, en markant og fremsynet
arkitekt i første halvdel af 1800-tallet.

Vestergade

2. Kajplads for Skjelskør V
Nyd halvanden times fjordsejlads
gennem inderfjorden, yderfjorden og
ud til Storebæltskysten og Kobæk
Strand.

Skovvej 6

5. Gammeltorv
På Skælskørs ældste torv, Gammeltorv, ligger to af byens gamle rådhuse. Mest markant er arkitekten
F.C.C. Hansens rødstenshus fra 1806 i
nygotisk stil med mange ﬁne detaljer
og et smukt skifertag.

Kajgade
www.skjelskoer5.dk

3. Skælskør Bibliotek og
Borgerservice
Vestergade 4
www.slagelsebib.dk
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7. Latinskolen
Bygningen er fra begyndelsen af
1500-tallet. Her var latinskole frem
til 1739, og siden husvildebolig under
fattigvæsenet helt frem til 1956. I
dag er der et lille museum, der har
åbent samtidig med Skælskør
Bymuseum.

På modsatte side af torvet, Gammeltorv 1, ligger det rådhus, der var i
brug på H.C. Andersens tid.
I kælderen er stadig det fangehul,
hvor ﬂere har ventet på at blive
henrettet ude på Kanehøj. Bemærk
skiltet til det tidligere Marinus Møllers
Skibsværft over porten.

Gammelgade 4
www.vestmuseum.dk

Mellem de to rådhuse på selve torvet
står Pomona-springvandet fra 1946,
der skal symbolisere egnens
frugtbarhed. Kunstneren er Johannes
C. Bjerg.

8. Vejerboden
Havnens gamle brovægt hvor
lastbilerne blev vejet før og efter de
havde aﬂeveret lasten af korn til
udskibning.

6. Sankt Nikolai Kirke
Kirken er fra begyndelsen af 1200tallet. På det sydøstlige hjørne af
kirken i en granitkvader er indhugget
en sjællandsk alen og et skæppemål.

Skælskør Havn
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Steenfeldt
Boghandel
Boghandel med salg af legetøj,
kontorartikler, blæk og toner,
hobbyartikler, salg og opfyldning
af rejsekort og postbutik.
Algade 20, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 4017
www.steenfeldts.dk

Skælskør
Vinhandel
Skælskør Vinhandel er
en af Danmarks flotteste
vinbutikker og er ejet af
Kurt Mortensen.
Algade 6-8, 4230 Skælskør
Telefon:5819 4062
www.skaelskoervinhandel.dk

SMH Biler ApS
SMH Biler ApS tilbyder køb og salg
af biler i stort set alle mærker.
Vi yder reparationer og service
på alle bilmærker.

Værkstedsvej 4, 4230 Skælskør
Telefon: 3252 6832
www.smhbiler.dk
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Optik

Skælskør
Selvstændig optiker med
smil på læben og
fagligheden i orden :-)
Algade 47A, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 6000
www.optikskaelskoer.dk

APOTEK
Skælskør Apotek er dit lokale
apotek. Du kan altid spørge os
til råds om medicin, sundhed
og velvære.
Algade 21, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 4003
www.skaelskoer.apotekeren.dk

REMA 1000
Discount butik
Næstvedvej 14, 4230 Skælskør
Telefon:5819 9021
www.rema1000.dk
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11. Skælskør Bymuseum
Den røde renæssancebygning i to
stokværk indeholder egnsmuseum,
som bl.a. viser byens udvikling som
handels-, søfarts- og ﬁskeriby.
Algade 2
www.vestmuseum.dk

9. Toldboden
Den "nye" toldbod er bygget i 1886
samme sted, som den gamle lå. I dag
er huset privat bolig på første sal.
Skælskør Havn

10. Det Røde Pakhus
Et af byens maritime og kulturelle
samlingssteder. Her holdes mange
slags arrangementer, bl.a. koncerter,
udstillinger og markeder. Her er borde
og bænke udenfor.
Havnevej 10
www.detrodepakhus.dk

12. Skælskør Bykontor
Her ﬁndes information til turister og
tilﬂyttere om, hvad du kan opleve i
Skælskør og omegn.
Skælskør Bykontor koordinerer og
bidrager til en lang række begivenheder i byen.
Algade 11
www.bykontoret.dk

Oplev byen med børnene
"Mysteriet om de forfalskede
dokumenter" er en kombination af
byvandring og skattejagt for børnefamilier, skoler, sfo'er og foreninger.
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På en ny og anderledes måde ledes
du gennem byen og ser Skælskørs
seværdigheder og får et glimt af
historien undervejs.
Det er Skælskør Bykontor og
RiddleHouse Escape Room, der står
bag den spændende oplevelse.
Gåden købes på bykontoret.
13. Kosmorama
Vores lille hyggelige biograf med
dejlige sæder. Her kan købes slik og
drikkevarer til forestillingen. Biografen
drives af frivillige.
Algade 15
www.kosmobio.dk

14. Svanetorvet
Springvand, der viser H.C. Andersens
”Den grimme ælling” udført i bronze
af Marshall M. Frederick i 1984.
Pladsen er byens samlingspunkt til
byfester, juletræstænding med mere.

16. Danmarks Busmuseum
Danmarks Busmuseum har op mod
hundrede busser fra begyndelsen af
1900-tallet og frem. En del af dem
bruges til turistture og sightseeing i
byen og på egnen.

15. Nytorv
Springvand med Børge Jørgensens
”Vandkunsten”. Nytorv afslutter
handelsgaden Algade.

Fabriksvej 1
www.danmarks-busmuseum.dk
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Chr. Glahn

keramik
Skælskørs nye keramikværksted
med rødder i gamle traditioner.
Åbent første lørdag i hver
måned 10-16, samt efter aftale.
Skovvej 8, 4230 Skælskør
Telefon: 6060 0359
www.chrglahn.dk

Kunstnerne

BRUUNS HJØRNE
Bruuns Hjørne er et
kunstnerisk samlingspunkt.
Kunst, keramik, kultur
og kulinariske oplevelser.
Gammeltorv 2A, 4230 Skælskør
Telefon: 5091 3377
www.bruunshjørne.dk

KUNSTNERLAVET KIT
Byens kunstneriske samlingspunkt
- et netværk af 18 professionelle
kunstnere med værksteder og
udstillinger i Skælskør.

Algade 37, 4230 Skælskør
Telefon: 2860 4082
www.kunstkit.dk
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Kunst og kultur
17. Guldagergaard
er et internationalt keramisk center
med gæstende kunstnere fra hele
verden. Kunstnerne er her på
arbejdsophold, ofte via legater fra
deres hjemland. Et af stedets særlige
projekter er Projekt Network, der
samler unge, nyuddannede
keramikere fra mange lande. Deres
værker udstilles i to pavilloner.
Rundt om hovedbygningen med
værkstederne ligger Skælskør
Bypark, hvor gæstende keramikere
gennem årene har skabt en permanent udstilling af store værker, som
er frit tilgængelige året rundt.
Heimannsvej 31A
www.ceramic.dk

18. Kunstnerlavet KIT
Kunstnerlavet KIT er et netværk af
kunstnere, designere, kunsthåndværkere og andre professionelt
skabende mennesker med værksteder og atelierer i Skælskør.
KITs sekretariat ligger i Algade, hvor
der også er skiftende udstillinger med
kunstnerne i KIT.
Nogle af kunstnerne har normalt
åbent i deres værksteder og butikker,
andre kan besøges efter aftale.
I årets løb arrangeres udstillinger og
arrangementer rundt om i byen af
KIT og dets medlemmer.
Algade 37 A
www.kunstkit.dk

13

19. Tunnellerne fra byen til noret
Mange byer har gavlmalerier, men
ikke Skælskør.

Den anden tunnel møder man fra
Nytorv, hvor der går en sti ned ad
skrænten til Noret. På turen under
Norvejen mødes man af 58
forskellige kunstværker udført af MiaNelle Drøschler.

Her har vi tunnelkunstværker, der
forbinder byen med naturen. Det er
Skælskør Kunstforening, der står bag
de to specielle tunneludsmykninger.

Motiverne er inspireret af naturen og
den verden, man er på vej ud i langs
Noret. Et motiv er dog anderledes,
nemlig Pomona-springvandet. Det
ﬁne springvand på Gammeltorv
kunne Mia-Nelle Drøschler ikke stå
for, og derfor kom det med blandt
fugle og andre naturmotiver.

Den ene er udført af Kristian Vodder
Svensson og 35 elever fra Skælskør
Skoles Kunsttalentklasse, der
sammen har dekoreret
fodgængertunnelen fra Skovvej til
Noret.
Udsmykningen af tunnelen er bygget
op omkring et stort træ, der
suppleres med billeder af hvaler og
hjorte som symbol på, at tunnelen
forbinder noret i den ene ende, og et
græsareal i den anden. Når man
kommer fra Noret bliver man mødt af
en stor blåhval, der fylder trappen op
til Skovvej.

20. Kunst & design
Købmandsgården
Galleri og butik for 50 professionelle
kunstnere, der drives af frivillige. Har
til huse i den fredede gamle
købmandsgård.
Algade 11
www.koebmandsgaarden.dk
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21. Atelier Baghuset
Ved Karen Gurli Larsen

24. Keramikmakkerne
Keramikerne Cecilie Dige og Gitte
Nurup har fælles butik og værksted.

Skovvej 5
www.kglarsen.dk

Strandgade 9
www.ceciliedige.dk

22. Den Gamle Smedie
Kunst og historisk håndværk i
Stigsnæs gamle smedie fra 1797.
Her formidles historie, kunst og
kultur af Leila Joensson og Jørgen
Poulsen med særligt fokus på
vikingetid og middelalder.

25. Bruuns Hjørne
I den ﬁne funkisbygning fra 1930erne har ﬂere kunstnere atelier og
butik: Keramikerne Nelly Gaskin,
Lene Hansen og Gerda Østergaard og
billedkunstner Felicia Van Os.

Holtenvej 9
www.kunstoghistoriskhaandvaerk.dk

Gammeltorv 2A
www.bruunshjørne.dk

23. Kulturkajen
På havnen står tre små huse, kaldet
Kulturkajen. Kulturkajen ejes af
Skælskør Turistforening og kan lejes
på dagsbasis til udstillinger, salg af
kunsthåndværk, specialprodukter,
genbrug mm.
Husene er også velegnede til
arbejdende værksteder og
informative udstillinger.

26. Magasinet
Skiftende udstillinger, bl.a.
arrangerer Skælskør Kunstforening
udstillinger med anerkendte
kunstnere.
Strandgade 14

27. Salonen
”4xK - Kunst, Kjoler, Kaﬀe og
Kiksekage”. Butik og samtalecafé.
Kig ind og se hvad der sker.
Algade 26
www.facebook.com/salonen4xk/

Læs mere og book her:
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Teater, historie,landbrug.
Opført i 1556 af landets
mægtige rigskansler, i dag
levende kulturarv.
Borrebyvej 41, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 6237
www.borrebygods.dk

Skælskør
Fiskehus
Velkommen til Skælskør
Fiskehus i den idyllisk smukt
beliggende Skælskør Havn.
Havnevej 14, 4230 Skælskør
Telefon: 3027 0884
www.skaelskoerﬁskehus.dk

Danmarks
Busmuseum
Danmarks Busmuseum i Skælskør
er Nordens største busmuseum
med pt. 75 rutebiler og busser fra
1925 til 2005.
Fabriksvej 1, 4230 Skælskør
Telefon: 3060 0078
www.danmarks-busmuseum.dk
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Spisesteder
Se kortet side 32

1. Kig ind

14. Nytorvs Konditori

Vestergade 1

Nytorv 6
www.nytorvs-konditori.dk

2. Hovmesteren
Gammelgade 23
www.hovmesterensas.dk

3. Villa Fjordhøj
Rådmandsvej 23B
www.villafjordhoej.dk

4. Hotel Postgården og Cafe 45

15. Paradiso Pizza og Kebab
Næstvedvej 4
www.paradiso-skaelskoer.dk

16. Smørblomsten
Næstvedvej 22
www.smørblomsten-4230.dk

Strandgade 4-6
www.postgaarden-skaelskoer.dk

17. Cafe Sølyst – is og kaﬀe

5. Restaurant Solsikken

18. Kobæk Caféen
Kobækvej 90
www.kobaek-cafeen.dk

Havnevej 6
www.solsikken.nu

6. Skælskør Fiskehus

Ved Norvejen Havnevej

Havnevej 14
www.skaelskoerﬁskehus.dk

19. Kobæk Strand
Konferencecenter
Kun mod forudbestilling og kun i juli

7. Kok 25

Kobækvej 85
www.kobaek-strand.dk

Strandgade 25
www.kok25.dk

8. Restaurant Corner

20. Delikatessen
Super Brugsen

Algade 1
www.restaurantcorner.dk

Carl Medingsvej 22

9. Hos Bojesen

Kildehusvej 1-2

21. Kildehuset

Algade 7

10. Salonen 4XK - Kaﬀe og kage
Algade 26
www.facebook.com/salonen4xk/

SUPERMARKEDER

11. Tibetkøkkenet

22. Rema 1000

Algade 43
www.hungry.dk/skaelskoer/tibet-koekkenet

12. Pizza & Steakhouse
Pistolstræde 12
www.sksteakhouse.dk

13. Café Backstage
Bakkenborgvej 2A
www.facebook.com/cafeback/

Næstvedvej 14

20. Super Brugsen
Carl Medingsvej 22

23. Netto
Brænderigården 21

24. Aldi
Bakkenborgvej 2B
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KUNST & DESIGN
Købmandsgården
Butik og galleri med
kunsthåndværk, unika og
brugskunst af høj kvalitet fra
kunstnere i hele landet.
Algade 11, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 1240
www.koebmandsgaarden.dk

Akupunktur Centret
Skælskør
Akupunktur kan behandle mange
forskellige lidelser, alt efter hvilke
punkter, der anvendes.
Spørg om vi også kan hjælpe dig.
Østergade 12, 4230 Skælskør
Telefon: 2348 0506
www.akucent.dk/kontakt/

Fællesskabet
Fællesskabet består af tre
butikker:
Karla & Victors baby- og børnetøj
Garnnøglet med garn og tilbehør
Kaiza interiør
Algade 24, 4230 Skælskør
Telefon: 6094 4345
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OP VVS
Din lokale VVS-installatør i
Skælskør.
Vand, gas, varmepumper,
oliefyr, blikkenslager- og
svejsearbejde.
Værkstedsvej 1, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 6068
www.opvvs.dk

Lindhard

GLAS
Tænk klart - tænk
glarmester Lindhard Glas.
Carl Medingsvej 48,
4230 Skælskør
www.lindhardglas.dk

Ret & Råd Advokater
Slagelse
Din foretrukne advokat på Vestsjælland står for lokal forankring
og uhøjtidelig rådgivning til
private såvel som erhverv.
Ndr. Ringgade 70A, 1.sal,
4200 Slagelse - tlf: 5850 3110
www.ret-raad.dk/
om-ret-og-raad/kontorer/slagelse
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Seværdigheder på egnen
Egnen omkring Skælskør er præget af
kystens mange strande og engområder, herregårdslandskaber med
store marker og krogede veje
gennem små landsbyer med mindre
gårde.

Året rundt giver badebroen adgang
til at komme tørskoet ”ud på
vandet”. På stranden er borde/
bænke, volley-net, legeplads og masser af god
plads året rundt.

1. Vasebro
Her er fjorden meget smal, og
sejlrenden går lige forbi den lille
anløbsbro. Det er et populært sted at
smide ﬁskesnøren ud.

4. Ørslev Kirke
Med det berømte kalkmaleri ”Dansefrisen” fra middelalderen. Ved kirken
er to nye krukker, hånddrejet af
Bjarne Puggaard og dekoreret af
Nelly Gaskin, sat op ved byens gadekær og samlingsplads. Den ene er
inspireret af dansefrisen fra kirken,
den anden er med motiver af
beboerne i Ørslev 2020.
Borde, bænke og grill ﬁndes ved
gadekæret. Ikke langt fra kirken
ligger Sankt Hans Kilde.

Lodshusvej

2. Kobæk Sø
Kobæk Sø har et rigt fugleliv i den
lavvandede sø. Der er handicapvenlig
gangbro ud til udsigtsplatformen.
Kobækvej

3. Kobæk Strand
Stranden er særlig attraktiv
på grund af sine børnevenlige
vanddybder og brede sandstrande.

Ørslev Kirkevej 4
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5. Holsteinborg Slot og park
En imponerende hovedbygning
omgivet af en voldgrav. Slotskirken er
i dag sognekirke, hvor der også
holdes koncerter.

6. Bisserup
Et idyllisk ﬁskerleje med dejlig natur,
kunstboder, spisesteder og ﬁne
bademuligheder.

Digteren H.C. Andersen var en hyppig
gæst på godset, og hans arbejdsværelse står stadig indrettet, som da
han brugte det.

7. Kanehøj Mølle
En hollandsk mølle opført 1881.
Møllen drives af frivillige, der maler
korn, når vinden tillader det.

www.bisserup.dk

Kanehøj-Møllevej 53
www.kanehoej-moelle.dk

Der er guidede rundvisninger i denne
del af slottet og kirken i sommersæsonen. Parken med udsigt til
Smålandshavet og Glænø er åben
hver dag.

8. Kanehøj
På den nærliggende Kanehøj
overværede H.C. Andersen en
henrettelse, som han har beskrevet i
“Mit livs eventyr”, hvor to unge blev
henrettet for mord.

Ørslevvej 334, 4243 Rude
www.holsteinborg.dk
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VI TILBYDER MANGE
FORMER FOR
AUTOREPARATION,
VEDLIGEHOLDELSE
OG SERVICE.
Næstvedvej 76, 4230 Skælskør
Telefon 5819 5913
www.skautoelektro.dk

CBR service
Vinduespolering
og rengøring til
private og erhverv.
Nyvej 20, 4230 Skælskør
Telefon: 4021 9954

RØDE KORS
Giv dit brugte tøj til genbrug!
Vi tager imod alt dit tøj, sko,
tekstiler, sengelinned m.m.

Nytorv 10, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 1068
www.rodekors.dk/
genbrug/genbrugsbutikker
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9. Borreby Herreborg
En af Danmarks fem herreborge er fra
1556. Det historiske sus og
stemningen fra en anden tid skaber
rammen om noget helt specielt. Et
enestående teater er indrettet i en af
herreborgens bygninger. Guidede
rundvisninger i sæsonen.

Fra toppen har man en fantastisk
udsigt.
Stigsnæs Landevej 371

12. Stigsnæs Færgehavn
Herfra går færgerne til øerne Agersø
og Omø.
www.aofaerger.slagelse.dk

13. Spiren
I de store uopvarmede drivhuse
ﬁndes et væld af juleroser, påskeklokker, vintergækker med mere, der
blomstrer udendørs i den mørke del
af året.

Borrebyvej 41
www.borrebygods.dk

10. Borreby Mose
Et fugleeldorado i træktiden for både
rovfugle og vadefugle med gode
oversigtsforhold fra asfaltvejen.
En oﬀentlig sti går ud til dæmningen
ved fjorden.

Fornetoftevej 10
www.gartnerietspiren.dk

14. Stigsnæs Kystbatteri
Stigsnæs Kystbatteri fra Englandskrigen 1808-14 er genetableret med
skydeklare kanoner og huse på de
originale volde. Rundvisning efter
aftale.

Borrebyvej

11. Brakhøj
Velbevaret gravhøj fra bronzealderen.
Højen, der er placeret på en bakketop i det ellers ﬂade kystlandskab,
måler 30 meter i diameter og 6,5
meter i højden.

Stigsnæs Landevej 600
www.kystbatteriet.dk
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Vandre- og cykelstier
OBS! Stierne er markeret på kortet
med forskellige farver, men kun i
begrænset omfang ude i terrænet.
Detaljerede kort kan fås på bykontoret, Algade 11, eller ﬁndes ved
at scanne nedenstående QR-koder.
Skælskør Nor og lystskoven
Det er en trampesti, kun for gående
uden hunde, idet stien fører over
naturfølsomme oﬀentlige og private
enge og strande. Stien fører forbi
Skælskør Lystskov, der både byder på
en smuk spadseretur ogmountainbikestier. Desuden en discgolfbane ved
vandrerhjemmet i Lystskoven.
Se den grønne sti på kortet.
Skælskør
Nor

Skælskør
Lystskov

Lodshusstien, Kobæk Skov og
Inderfjorden
Stierne går fra havnen og ud til
Kobæk Strand og engene deromkring
med Hundeskoven. På nogle af
strækningerne kan man cykle - hist
og her må man af og trække. Ruten
nærmest fjorden kaldes Lodshusstien. En lille sløjfe på stien leder ud
forbi Kobæk Sø. Her er en
handicapvenlig udsigtsplatform.
Se den blå sti på kortet.
Lodshusstien

Inderfjorden

Borreby Mose
Fra Skælskør by går turen ad
landevejen til Borreby Herreborg og
fuglereservatet Borreby Mose. Mosen
er især i træktiden besøgt af tusinder
af vade- og svømmefugle.
Se den lilla sti på kortet.
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Fodsporet
Fodsporet er en asfalteret cykel- og
vandresti. Den er anlagt på den
nedlagte jernbanestrækning mellem
Skælskør og Dalmose. I Dalmose deler
sporet sig, så du kan køre til Næstved
eller Slagelse. Der er shelterpladser,
naturlege-pladser mv. undervejs.
Se den sorte sti på kortet.

Lagunestien
Lagunestien er en vandresti langs med
kysten fra Korsør Station til Næstved
Havn. Stien er anlagt i naturen og på
stranden. På ruten er sheltere,
vandposter og mulighed for primitiv
camping. Stien går gennem
købstæderne Korsør, Skælskør og
Næstved. Midt på ruten ligger det
idylliske ﬁskerleje Bisserup.

Lagunestien er gul på kortet og er en
del af Sjællandsleden, der omfatter
hele Sjælland.
Den lokale del af ruten fører blandt
andet gennem Basnæs Skov og forbi
Holsteinborg Slot.
Se den gule sti på kortet.
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Hotel Postgården
Hotel Postgården, beliggende
midt i Skælskør, byder jer
velkommen til et vidunderligt
gammelt hus.

Strandgade 4, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 1439
www.postgaarden-skaelskoer.dk

Kobæk Strand
Konferencecenter
Hotellet ligger smukt placeret
med udsigt over Storebælt, kun
300 meter fra strandkanten.
Åbent for spisende gæster i juli
mod forudbestilling.
Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 4515
www.kobaek-strand.dk

Hotel

Villa Fjordhøj
Hotel Villa Fjordhøj
er et af Skælskørs
gamle klenodier.
Rådmandsvej 23b, 4230 Skælskør
Telefon: 5819 4062
www.villafjordhoej.dk
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Vi samler på fotos af Skælskør!
Forhåbentlig har du fornøjet dig over
de billeder, vi har samlet her i hæftet
- af byen, folkelivet, landskab og
Skælskørs dejlige natur - taget af
mange forskellige fotografer.

Hvis du har fotos, som du synes
andre også skal se, så send dem til
os på Bykontoret. Så bruger vi dem
måske, når vi skal præsentere
Skælskør næste gang.

SKÆLSKØR

BYKONTOR
Kig ind! Bykontoret er det
oplagte sted at starte besøget
i Skælskør.
Vi står klar med information
til turister og lokale.
Algade 11, 4230 Skælskør
3036 3066 • info@bykontoret.dk
www.bykontoret.dk
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Overnatning
A. Kaptajnhuset
Bed and Kitchen

Camping

Skovvej 15
www.kaptajnhuset.dk

I. Campinggården Boeslunde
Hytter, værelser, lejlighed
Rennebjergvej 110
www.campinggaarden.dk

B. Villa Fjordhøj
Kurophold og Wellness
Rådmandsvej 23B
www.villafjordhoej.dk

J. Skælskør Nor Camping og
Hytteudlejning

C. Sano Ferielejligheder

Kildehusvej 1-2
www.campnor.dk

Slagelsevej 32
www.sanocenter.dk/SanoSkælskør

K. Bisserup Campingplads
Skafterupvej 182, 4243 Rude
www.bisserupcamping.dk

D. Lystskoven
Slagelsevej 48
www.lystskoven.dk

L. Sov ude i Rude
Glamping med overnatning i tipier

E. Hotel Postgården
Ved havnen

Næstved Landevej 697, 4243 Rude
www.sovudeirude.dk

Strandgade 4-6
www.postgaarden-skaelskoer.dk

F. Bisserup Strandkro

Shelters

Bisserup Havnevej 67, 4243 Rude

M. Lodhusstien/Vasebro
Ved Vasebro i Kobæk Skov/Lodshusstien. Naturlejrplads med shelters
med toilet og vand i sommermånederne.

G. Kobæk Strand
Konferencecenter
Kobækvej 85
www.kobaek-strand.dk

H. Bondegårdsferie
Haremosegård

Du kan booke på forhånd:

Glænøvej 271, Glænø
www.haremosegaard.dk

N. Ørnehoved Skov på Stigsnæs.
To sheltere uden booking. Vand og
toilet ﬁndes ved havnekontoret. Gå
langs kysten fra havnen ud mod
kystbatteriet. Halvvejs er to sheltere
med bålplads ud til kysten.
Skoven, bålhytten og sheltere er
privatejet af Borreby Gods.
www.borrebygods.dk
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Ca. 5 km
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Agersø og Omø
Agersø er en langstrakt ø på knapt 7
km2 og det højeste punkt er
Tværbjerg på 12 m. Der er ca. 175
fastboende. På Agersø ﬁnder du
lystbådehavn, kirke, købmand, kro,
mølle og campingplads.
Agersø Naturcenter giver mulighed
for gruppebesøg. Historiestalden er
et lokalhistorisk hus, som viser
genstande af historisk interesse.
De to små idylliske øer, Agersø og
Omø, ligger syd for Storebæltsbroen.
Mod vest ses Langeland og Fyn og
mod øst Sjælland.
Du kan komme til Agersø og Omø
som fritidssejler, eller tage færgen fra
Stignæs. Overfartstiden til Agersø er
15 min. og til Omø 50 min. Så snart
du er kommet i land, får sjælen en
naturlig ro, for her er der ingen stress
og jag.

www.agersoe.nu

Omø er på ca 4,5 km2 og det højeste
punkt er Skovbanken på 24 m. Der
er ca. 160 fastboende og skole fra
0.–6. klasse. Her er lystbådehavn,
kirke, købmand, spise- og overnatningssteder og campingplads, samt
rundture med moderne traktorbus
ført af en lokal guide.
www.omoe-net.dk

På begge øer ﬁndes en afvekslende
natur, et rigt fugleliv og skønne
strande med højt til himlen. De
hyggelige landsbyer ligger som i
gamle dage. Moderne tider er her
også, begge øer har ﬁbernet.
Ferie eller dagsture til Agersø og Omø
byder på rekreation og ro. Søger du
mere aktivitet, kan du ﬁske fra
stranden, cykle og vandre i naturen
eller deltage i guidede ture. Fra de
mange strande er der god mulighed
for en svømmetur og andre
vandsportsaktiviteter.
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Fra byens kalender
I det følgende kan du læse om de
mange tilbagevendende arrangementer
i Skælskør, der bliver skabt af de
mange frivillige i byen og omegnen.
Covid19 har betydning for, om alle
arrangementer i 2021 gennemføres
som planlagt, i en mere coronasikker
udgave eller helt aﬂyses. Du kan følge
med i byens idérigdom på nedenstående hjemmesider eller under
”Det sker” på www.bykontoret.dk
Fjordsejlads
Turbåden Skjelskør V sejler fjordsejlads gennem Skælskørs smukke
fjord og ud til Storebælt. Varighed 90
min. Skjelskør V kan også chartres til
selskaber. Hold konﬁrmation, fødselsdag, bryllup eller ﬁrmaudﬂugter
ombord.
Se mere om sejlplaner og chartrede
ture på www.skjelskoer5.dk.
Byvandringer og vægtersang
Om sommeren kan du komme med på
en historisk, spændende og smuk
vandring gennem byen torsdag aften
med start fra bymuseet, Algade 2.
Der er desuden vægtersang kl. 21 og
kl. 22 ved museet. Det er museumsforeningen for Skælskør Bymuseum
som står bag. Du kan læse mere på
”Det sker” på www.bykontoret.dk.

Kunst i Pinsen
Kunstnere og udstillingssteder i Midtog Vestsjælland åbner dørene for
publikum. 23 kunstnere og kunsthåndværkere har hjemme i byen, og
Skælskør er derfor et populært sted at
besøge i pinsen. Såvel amatører som
professionelle udstiller.
www.kunstipinsen.dk

Ladywalk i Skælskør
www.ladywalk.dk

Skælskør Familiefestival
Uge 26-31 (i skolernes sommerferie).
Et væld af oplevelser samles i
Skælskør Familiefestival. Oplev hvad
Skælskør og omegn har at byde på for
hele familien.
Her er Ninjaland, musik, byvandringer, veteranbusser, naturoplevelser,
kunst, keramik, workshops mm.
www.bykontoret.dk
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Søndag er der blomsterfest med
vognoptog, væddeløb og underholdning.
En gammel tradition som går mere
end 170 år tilbage.

Keramikfestival
Onsdag i uge 28 udstiller omkring 70
professionelle keramikere den bedste
danske og udenlandske keramik på
kajen mellem Skælskør Havn og
noret.
Festivalen byder desuden på keramikudstillinger rundt om i byen, i byens
butikker, i virksomheder og institutioner. Lodtrækning med keramiske
værker som præmier.
Et eldorado for keramikelskere og
mødested for keramikere, tid til faglig
snak, workshops og hyggeligt
samvær.

www.boernefugleskydningen.dk

Harboe Ræs
August. 4000 dåser kastes i havnebassinet. Køb lodder inden og vær
med i den store konkurrence - og
støt samtidig et godt formål.
Arrangør er Lions Club Skælskør.

www.keramikfestival.dk

Børnefugleskydning
Uge 30. Årets store børnefest i
Skælskør (varer hele uge 30.)
Mandag til torsdag optog gennem
byen og leg i skoven. Fredag prøveskydning.
Lørdag er den store børnefugleskydningsdag, hvor den nye
konge eller dronning ﬁndes og fejres.
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Harboe Cup
Sidste weekend i september. Harboe
Cup er et af Danmarks største jollestævner. Skælskør Amatør-Sejlklub
arrangerer, og Harboes Bryggeri er
hovedsponsor.
www.harboecup.dk

Kunst & Kirker
2. weekend i november.
Professionelle kunstnere udstiller i
udvalgte kirker i Slagelse og omegn.
www.kunstogkirker.dk

Korsbæk kommer til Skælskør
August. Over 70 frivillige skuespillere
og statister spiller rollespil over hele
byen med inspiration i TV-serien
Matador.

Julemærkemarch
1. søndag i december. Til støtte for
de danske julemærkehjem – Her
bliver børn - børn igen! En god sag at
gå eller løbe for. Tag familie, venner
og kolleger med.

www.facebook.com/KorsbaekSkaelskoer

www.julemaerkemarchen.dk

Rally & Veterantræf
Weekenden uge 34. Et arrangement
med udstilling af veterankøretøjer af
motorcykler, rally, sportsvogne, historiske køretøjer, busser og lastbiler.

På Skælskør Bykontor, Algade 11,
kan du hente ﬂere informationer om
de turistattraktioner og lokaliteter,
der er nævnt her i hæftet, åbningstider, praktiske forhold mv.
De fås også på www.bykontoret.dk.
På www.destinationsjaelland.dk
ﬁndes ﬂere informationer om
oplevelser og aktiviteter.

Køretøjerne udstilles i centrum, på
havnen og grønne områder.
Desuden 3 orienteringsløb med 60-70
km rundtur med henholdsvis veteranmotorcykler, sports/rallybiler og
busser/lastbiler.
Kulturel Folkefest
Uge 35. Hele byen fester og summer af
liv. Et stort program fyldt med kulturelle
oplevelser for børn og voksne.
www.ar2000.dk
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Praktisk information
Alarm
Brand, ambulance, politi 112
Apotek
Algade 21
www.skaelskoer.apotekeren.dk

Bibliotek og Borgerservice
Vestergade 4,
www.slagelsebib.dk

Dyrlæge
Skælskør Dyreklinik
Svanetorvet
www.lokaldyrlægen.dk

Rude Dyreklinik
Holsteinborgvej 5, Rude,
www.rudedyreklinik.dk

Læger
Lægehuset
Smidstrupvej 7
www.lægehusetsmidstrupvej.dk
www.khdok.dk

Birger Kreutzfeldt

Lægevagt, kl. 16-08.00
samt weekender og helligdage
+ 45 70 15 07 00
Buslinjer
Solskinsbussen/Bybus
Skælskør - Kobæk Strand: linje 909
Skælskør - Slagelse: linje 470R
Skælskør - Korsør: linje 907
Skælskør - Næstved: linje 670
Køreplaner: Se rejseplanen.dk
Rejsekort sælges i Bog og idé,
Algade 20
Cykeludlejning
Cykler udlejes på Havnekontoret.
Kontakt havnekontoret tlf. 58194204
Lokalråd
Der er ﬂere lokalråd i
Skælskør og omegn.

Algade 17 B
www.laegeklinikken-algade17d.dk
Især for store og små legebørn
Legeﬂåden Søstjernen er placeret ved sejlklubben. Det er en tømmerﬂåde, indrettet som
piratlegeplads. Flåden er også udstyret med et lavt vandbassin med krabber og småﬁsk,
hvor mindre børn kan more sig. Redningsveste kan lånes i entreen ved Hovmesteren.
På havnen nær Havnekontoret er der ﬂere griller, der må bruges af alle.
I Skælskør Lystskov ﬁndes en diskgolfbane.
På Kobæk Strand ved parkeringspladsen er stillet et vollynet op på stranden.
I Guldagergaard Bypark er indrettet en motionsoase.
Borde og bænke ﬁndes blandt andet her:
Græsplænen ved havnen, Det røde pakhus, Norvejen ved campingpladsen, Kobæk
Strand, Stigsnæs Kystbatteri, Naturskolen ved Vasebro.
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