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Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen græn-
ser for alle de aktivitetsmu-
ligheder, dette hus kan være
rammen om:

Generalforsamlinger
Møder. Kurser.
Receptioner

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Leje
Mødearrangementer
              - fortrinsvis hverdag:

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Lille sal        Stor            Begge
12-15 pers.         sal                  sale   

Forandelshaver ..........  400,-           750,-           1200,-
For andre ...................  500,-           900,-           1400,-

Weekend- & festarrangementer:

                                                        Stor sal + Lille sal
Forandelshaver ...................                     2300,-
For andre ............................                     2800,-
Depositum for alle til alle lejemål kr. 400,-
Lejeaftale kan træffes ved henvendelse til:
Connie Jensen, Kærvej 5, Bisserup,
4243 Rude, Telf. 4018 9476

Kai Faber Hansen
MURERMESTER

Næstved Landevej 404
Oreby - 4261 Dalmose

Telf. 58 18 93 85

Lift udlejes (20m)

Lisbeth Højgård, Bisserup Havnevej 45, Bisserup

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver

Holbergsvej 43
4293 Dianalund

Leje incl. moms og rengøring
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Forsidetekst: Foto fra Andemosen. Lykke

I Bisserup Forsamlingshus
man holder fest i sus og dus.
For skal du fejre fødselsdag, 
så hejser du det danske flag,
til møder, kurser, reception
så snart du inviterer no´n,
til fætter og kusinefest
ja, til hver en bryllupsgæst.
Så hvis du bare gi´r et ring,
det er så let som ingenting.

Andelsbeviser i Bisserup Forsamlingshus.

Bisserup Forsamlingshus kan også blive dit
ring blot til Lisbeth Højgård, for hun er ekspedit.
Et andelsbevis du nemt erhverve kan,
for kun 500 kroner køber man.
Du får klækkelig rabat ved huset at leje,
når du er med til stedet at eje.
Så det synes vi, at du skal gøre,
ring du blot på 20401443!

Bestyrelsen



    Bisserupkalender  

Lørdag d. 21. december kl. 10-13
Bis’koppen serverer gløgg og æbleskiver - musik
Lørdag d. 21. december kl. 18.00:
Solhvervsfest med fakkeloptog. Mødes ved Brugssen.
Medbring suppetallerken, ske og evt. krus.
Søndag d. 5. januar kl. 14-16
Fernisering med malergruppen Valodia
Tirsdag d. 7. januar kl. 10.00
Gymnastik
Tirsdag d. 7. januar kl. 14.00
Stolegymnastik
Tirsdag d. 7. januar kl. 16-17.30
Billedklub for børn 
Mandag d. 13. januar kl. 10,00
IT kursus
Torsdag d. 16. januar kl. 13.00
Bridge 
Mandag d. 20. januar kl. 19.00
Generalforsamling i Chaplinklubben
Torsdag d. 30. januar kl. 14.00 
Foredrag Med Jens Stokholm. Caminoen før og nu TK
Fredag d. 7. februar kl. 18.30
Fællesspisning
Søndag 16. februar kl. 14-16 
Fernisering med Gudrun Elisabeth Kjær og Bente Bøgelund 
Tirsdag den 18. februar kl. 20.00
Chaplinklub
Torsdag d. 27. februar kl. 14.00
Foredrag med Tom Thomasen. Bag fængslets mure.TK
Fredag d. 6. marts kl. 18.30
Fællesspisning 
Torsdag d. 12. marts kl. 19.30 
Foredrag med Jannik Johansen. Forsamlingshuset. Entre 30 kr. 
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Referat fra Årsmøde i Bisserup Byting d. 8. november 2019

1.  Valg af dirigent: Jan Møldrup blev valgt.
2. Valg af referent: Lone Jensen blev valgt.
3. Beretning: Alice Jelen fremlagde arbejdsudvalgets beretning.

Beretning til Årsmødet i Bytinget 2019 

Jeg har i denne beretning ikke tænkt mig at sige ret meget om årets faste 
arrangementer. De har efterhånden, som de er løbet af stablen, været 
omtalt både i facebookgruppen, på hjemmesiden og i Bytingsbladet, 
men I er selvfølgelig velkomne til at spørge ind til dem og kommentere 
dem.
I beretningen vil jeg gerne bruge tiden til at omtale nogle af alle de 
tværgående projekter, som AU har arbejdet med eller deltaget i i årets 
løb.
Hvis vi starter internt, så har vi igennem hele året fortsat arbejdet i den 
undergruppe, som vi har kaldt infrastrukturgruppen. 

I et tæt og godt samarbejde med folk fra Slagelse Kommune, er det i årets 
løb lykkedes at få gjort noget ved Poststien – der er kommet ny belægning, 
og oversigten ved udkørslen til Skafterupvej er gjort meget bedre. Der er 
klippet ned og bommene er blevet flyttet, så det nu skulle være lettere 
at komme igennem med både cykler og barnevogne. Ønsket om lys på 
Poststien er indtil videre opgivet. Kommunen ønsker ikke at åbne for, at 
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private fællesveje kan få kommunen til at betale for lys, så hvis der skal 
lys på vejen, må det blive privat betaling, og det er vi ikke nået til endnu. 

Stierne omkring Multibanen og stien fra parkeringspladsen og ned til 
stranden – Strandstien -  er blevet rettet op og gjort bredere, og de man-
ge flotte marksten er blevet anbragt, så de nu tydeligt markerer, hvor 
der er sti, og hvor der er parkering. Før at dette projekt er helt færdigt, 
mangler der endnu en del ting – bl.a. en opretning af parkeringspladsen 
ved Forsamlingshuset, så vi kan undgå at stige ud i vandpytter, og der 
mangler en ny skiltning, der allerede før indkørslen i byen kan henvise 
til parkering på den store parkeringsplads, når man ønsker at komme 
til stranden. Endvidere arbejdes der med hele beplantningen omkring 
busholdepladsen og multibanen. Skiltene er på vej, og de øvrige for-
hold arbejdes der videre med. 

Igennem mange år har der været problemer med parkering omkring 
Voldstien og stranden. I sommers viste en lille simpel foranstaltning 
sig at have temmelig stor effekt. Indkørsel forbudt skiltet blev flyttet fra 
venstre til højre side og ned i øjenhøjde, og det er klart opfattelsen, at 
det begrænsede parkeringerne både på Voldstien og på arealet foran 
sportspladsen – i hvert fald indtil godset pludselig spærrede ishusets 
parkeringsplads af. Herefter var der kaos igen, og vi bliver nødt til igen 
at tænke kreativt omkring parkeringen for både strandgæster og gæster 
på Havnen.
Vi håber, at både den tydeligere skiltning og de forbedrede forhold på 
den store parkeringsplads kan lokke strandgæsterne væk fra Havnevej 
og Voldstien – det lykkedes til dels i sommers, hvor den store parke-
ringsplads blev brugt mere flittigt, end det har været tilfældet i mange år. 

En anden undergruppe i arbejdsudvalget har arbejdet med etableringen 
af en ny hjemmeside. Den kører nu rent teknisk, og der er etableret en 
redaktionsgruppe, der i fællesskab har ansvar for indholdet på siden. Der 
arbejdes fortsat med økonomien omkring hjemmesiden, men i første om-
gang har arbejdsudvalget besluttet, at Bytingets kasse har afholdt udgif-
terne til etableringen – og tanken er, at der i det kommende år gerne skulle 
blive lavet klare aftaler om, hvordan brugerne kan bidrage til økonomien. 

I marts måned blev der afholdt et meget velbesøgt stormøde om kom-
munens ønske om at etablere en naturpark på hele kysten fra Kristians-
holmskoven til og med Agersø og Omø. Der var ikke fuld enighed om 
opbakning til det ønske, men dog overvejende en positiv stemning. 
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Imidlertid var der i marts måned ikke endnu lavet aftaler med de store 
lodsejere – Holsteinborg, Basnæs og Borreby – og det har i de forløbne 
måneder vist sig, at de ikke – endnu i hvert fald – kan se noget formål 
med en naturpark. Derfor ligger det projekt temmelig stille for tiden. 
Det er ikke helt dødt – men tæt på.
 
Når vi ser på Bytingets økonomi, vil I om lidt under aflæggelsen af regn-
skabet kunne se og høre, at den da ikke er så tosset, men jeg vil gerne 
her i beretningen orientere, om noget af det, der ikke fremgår af regn-
skabet, fordi det har været ekstraordinære tilskud til konkrete projekter.
Udover de 15.000 kr., som Bytinget modtager til den almindelige drift, 
har vi i årets løb modtaget 1.450 kr. til materialer til renovering af broen 
ved noret, 5.000 kr. via Landlivsprisen til Brandberedskabet og 5.000 
kr. til aktiviteterne omkring fællesskabsstafetten. Derudover blev ini-
tiativerne omkring Musik ved havnen støttet med 20.000kr. fra både 
Slagelse og Næstved Kommune. Bis´koppen blev i november sidste år 
tildelt Slagelse Kommunes landdistriktspris på 10.000 kr.
Endelig fik vi senest en anerkendelse, der ganske vist ikke havde øko-
nomi i sig men alligevel medførte opmærksomhed: Arbejdsudvalgets 
indstilling af Bisserup Byvej 24 som modtager af Slagelse Kommunes 
Bygningspris 2019 blev besluttet imødekommet, og vi er glade for, at 
dommerkomiteen var enige med os.
 
Alt i alt synes jeg, at vi skal være stolte over, at vi i løbet af det seneste 
år altså foruden nogle konkrete økonomiske tilskud har modtaget tre af 
kommunens priser her i Bisserup. Vi må kunne et eller andet…
 
Endelig vil jeg gerne bruge lidt tid på at fortælle om samarbejdet med 
de øvrige lokalråd i Kirkeskovsskolens distrikt.
Sidste år tog vi initiativ til at samle repræsentanter for lokalrådene fra 
Ørslev, Glænø, Venslev, Rude og Bisserup for at finde ud af, om der var 
temaer, hvor vi i fællesskab kunne have en interesse i at tiltrække os po-
litikernes opmærksomhed. Efterfølgende er samarbejdet blevet udvidet 
med repræsentanter fra skolebestyrelsen, idrætsforeningen og kirken.
Som jeg nævnte sidste år, er det oplagt, at vi alle har en interesse i at 
arbejde for at bevare Kirkeskovsskolen, men mon der er andet? For at 
gøre os klogere på de faktiske forhold i vores område tilbød kommunen 
at afholde en vidensmesse for os, hvor forskellige forvaltninger ville 
finde fakta om vores område frem. Tanken var, at det ville blive lettere 
at fokusere på de vigtigste temaer, når vi kunne gøre det på et oplyst 
grundlag.
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Vidensmessen blev afholdt sidst i maj, og der var et pænt – ikke pran-
gende – men pænt fremmøde fra hele området. På baggrund af bl.a. 
de tilbagemeldinger på det faktuelle, der kom på mødet, besluttede vi 
i lokalrådssamarbejdet, at især 4 områder skal have særlig opmærk-
somhed i den udviklingsplan – LUP – som vi har besluttet at lave. Det 
drejer sig om Skolen – bosætningen i området – infrastrukturen, her-
under den digitale dækning og naturen. Indenfor hvert af de 4 om-
råder er det tanken, at vi prøver at tænke fremad – at opstille en visi-
on og at lave en handlingsplan for, hvordan vi kan opfylde visionen. 
Lyder det fluffy? Ja, måske – men hvis vi vil have politikernes op-
mærksomhed og helst også deres støtte til en fortsat samlet udvikling 
i vores område, så bliver vi nødt til at tænke langsigtet og i helheder.  

Det har været så dejligt at opleve den bevågenhed, vores område al-
lerede har, men det har jo været lidt i hop og spring og uden nogen 
særlig rød tråd. Derfor er rådet fra flere sider, at vi bør lave en samlet 
udviklingsplan – og det er vi altså så gået i gang med. Indtil nu er 5 
andre områder i kommunen blevet færdige med en LUP, og de planer 
har haft flere meget positive effekter på lokalmiljøet – en af de vigtigste 
effekter er måske en stor fælles bevidsthed fra borgerne i områderne 
om, hvilke muligheder, der faktisk er, og i hvilken rækkefølge det vil 
være klogt at gå i gang med at forsøge at få opfyldt de mange ønsker. 

For at få flere i Bisserup til at tænke med holdt vi for 14 dage siden et 
åbent hus arrangement i Bis´koppen, hvor man kunne komme og selv 
orientere sig i hele det faktagrundlag, som kommunen har udarbejdet 
om os. Det er egentlig bare vidensmessen sat ned på papir.
Vi havde forestillet os, at I kom og orienterede jer – snakkede lidt med 
nogle af os fra arbejdsudvalget og med naboerne – og så måske gav je-
res mening til kende med nogle forslag, som vi kunne tage med videre.
Men de ca. 40 fremmødte ville noget andet, så det endte med at blive 
en dejlig engageret, positiv og meget konstruktiv fælles snak på tværs 
i salen. Der kom også en del forslag på de fremlagte ark, og de er nu 
skrevet sammen og bliver taget med i det videre arbejde. 
 
Igen i år har Knud Vincents været kontaktperson til og fra kommunen. 
Han har deltaget i stort set alle vore AU-møder, og jeg tror ikke, at der 
kan være tvivl om, at det har en uvurderlig betydning, at Knud ved, 
hvad vi har gang i og kan trække i trådene, når der skal træffes beslut-
ninger.
Stor tak til Knud. 



7

Endelig vil jeg også sige tak til det afgående AU. Tak for nogle gode, 
konstruktive og engagerede AU-møder – både vores fælles møder og 
møderne i alle de undergrupper, som vi jo har været nødt til at arbejde 
i i år.
Lars Birger Nielsen opfordrer til at fortsætte presset for at få kommunal 
belysning på Poststien. Der er tanker om at arbejde med et sammen-
hængende stisystem i Bisserup, måske kan belysningen på Poststien 
komme ind under dette projekt.
Beretningen blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af regnskab og budget
Lillan Garby fremlagde årsregnskabet og budget for det kommende år. 
Regnskab og budget kan ses på bisserup.dk under Bytinget.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fremtidig virksomhed.
Herunder drøftelse af følgende:
Hvordan forholder Bytinget sig til de nye strømninger i samfundet/Sla-
gelse Kommune om borgerinddragelse?
Hvordan ser Bytinget gerne, at arbejdsudvalget håndterer disse strøm-
ninger?

Alice fremlagde arbejdsudvalgets oplæg. 

Fremtidig virksomhed for AU
Vi kan vel ikke forstille os et 2020 uden de faste arrangementer, som vi 
har tradition for I Bisserup. Dog er der et arrangement, der i øjeblikket 
er en del usikkerhed omkring – og det er loppemarkedet. Som I ved, 
har det ikke været muligt at komme af med lopper siden sidste lop-
pemarked, og vi ved endnu ikke, om det lykkes at få en aftale i stand 
om laden. Det bliver afgjort i løbet af de nærmeste uger. Hvis det ikke 
lykkes, skal vi måske tænke nyt ift. Bytingets indtægter, og det kan jo så 
blive en opgave for det nye AU.

Vi har i det forløbne år oplevet, at der er stor velvillighed, når vi har 
bedt jer om at hjælpe til med forskellige opgaver ved årets arran-
gementer – tak for det. Måske bliver det endnu vigtigere i det kom-
mende år – hvis AU skal lægge endnu flere kræfter i de mange op-
gaver som lokalråd, kan det være, at andre må påtage sig opgaverne 
som tovholdere for nogle af de enkelte arrangementer. Kunne nog-
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le af jer måske tænkes at melde jer til at stå for bare et af årets ar-
rangementer – uden at skulle deltage i de øvrige opgaver i AU? 
Henover året har det siddende AU på kryds og tværs deltaget i rigtig 
mange kommunale tilbud. Med det store fokus, som Slagelse kommune 
har på landdistrikterne netop nu, kommer der stort set ugentlig tilbud 
om møder, temadage, konferencer, inspirationsture og andre tilbud om, 
at vi i fællesskab med andre landområder og kommunen kan blive klo-
gere på vores muligheder. Dertil kommer så tilbud om helt konkret 
støtte til at udvikle de projekter, som vi i de enkelte lokalområder finder 
interessante. 

For Bisserups vedkommende er det sidste tilbud af den slags faktisk et 
tilbud fra borgmesteren selv. 

John Dyrby gav på et af de dialogmøder, som kommunen holder for 
lokalråd udtryk for, at han gerne ville mødes med nogle konkrete lokal-
råd for at få en fornemmelse af, hvad vi står med af problemstillinger. 
Fra Bisserup meldte vi hurtigt tilbage, at vi var interesserede i at mødes 
med ham, og der blev aftalt et møde til den 22. oktober. Desværre kom 
de kommunale budgetforhandlinger i vejen, så mødet blev udskudt til 
efter vores årsmøde. Borgmesteren har i vores skriveri frem og tilbage 
om mødet luftet muligheden for, at vi sammen med en konsulent fra 
kommunen kunne gennemføre en proces, der kunne blive en test på, 
hvordan et lokalråd og borgerne i et område kunne involveres mere di-
rekte i både udviklingen, beslutningen og gennemførelsen af et projekt.



For at forstå de nye muligheder i en sådan proces er der især to begre-
ber, som vi lige skal kende forskellen på:
 
BORGERINDDRAGELSE ELLER BORGERINVOLVERING

Jeg vil gerne prøve at forklare forskellen ud fra et helt konkret eksempel, 
som vi faktisk står med i Bisserup lige nu.
I det kommunale budget er der i denne byrådsperiode afsat 4 x 1 mill. 
Kr. til 4 områder, der alle ligger ved kysten. Populært kaldes pengene 
for puljer til badebroer – det skal dog opfattes lidt mere bredt end som 
puljer kun til etablering af badebroer. Pengene kan bruges til flere pro-
jekter, der kan opgradere områderne i nærheden af kysten – og Bisse-
rup har fået den ene mill.

I det politiske beslutningsgrundlag står der:
Ved Bisserup strand findes i forvejen én mindre sommerbadebro drevet 
af Bisserup Byting og campingpladsen. Der skal i projektet ses på et 
alternativ til denne bro, en opgradering af den eksisterende badebro 
eller noget helt tredje.
I samarbejde med de to ovennævnte interessenter skal hele området 
og oplevelsen af badestrand og naturidyl udvikles, så Bisserup Havn og 
strand i fremtiden kommer til at fremstå endnu mere attraktivt.
Der afsættes 1 mill. kr. til projektet
En sådan politisk beslutning kan føres ud i livet i princippet på 3 for-
skellige måder:

1. Projektet overlades til en forvaltning, der så gennemfører det                    
besluttede

2. Borgerinddragelse – planche
3. Borgerinvolvering – planche 
 
Vi skal ikke drøfte badebrosprojektet nu – det er kun et eksempel – og 
selve arbejdet med det projekt kommer forhåbentlig i løbet af næste år.
Det, vi ønsker en drøftelse af, er de to forskellige arbejdsmetoder – ind-
dragelse og involvering.
Der er fordele og ulemper ved begge, så hvad skal vi vælge?

Ved drøftelsen efterfølgende vedr. kommunens tilbud om at involvere 
borgerne i arbejdet med at udvikle strandområdet kom nedenstående 
synspunkter frem:
Involvering bliver et stort arbejde.
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Engagement kommer nede fra.
God idé, at kommunen er med i forløbet, men hvor skal idéerne kom-
me fra?
Fordelen ved at nedsætte en arbejdsgruppe er, at den kan indkalde til 
borgermøde efter behov.
Vi er vant til at arbejde med involvering i Bisserup.
Arbejdsgruppe skal brænde for idéen.
Nytilflyttere og børnefamilier skal involveres, der skal tages kontakt til 
dem .
Involvering er positivt, det medfører, at man tager ejerskab og ansvar.
Involvering: Vi er ikke enige, hvordan håndterer vi det? 
Der er en ændring i kommunens tilgang til samarbejdet med lokalrå-
dene.
Vi skal videreudvikle på de idéer, der var i 2008, og benytte os af mu-
ligheden for at få penge og bistand fra kommunen til det.
Bytingets arbejdsudvalg kommer i skudlinjen. 
Vigtigt at få modstandere med.
Arbejdsudvalget er ikke folkevalgt, beslutningskompetencen ligger i 
kommunen.
Arbejdsudvalget er et demokratisk organ, alle kan komme og vælge 
arbejdsudvalgsmedlemmer, eller selv stille op til valg.
Ikke kun et spørgsmål om information til borgerne i Bisserup, kommu-
nen skal stille proceskonsulenter til rådighed.
Vigtigt at kigge på projekternes størrelse, er det noget vi magter?
Konklusion: Vi tager imod kommunens invitation til at involvere os i 
projektet vedr. ”badebroen/strandområdet.” 

6. Indkomne forslag: Plakatsøjle ved Brugsen
Toni Andersen foreslår, at der opsættes en plakatsøjle i nærheden af 
Brugsen.
Plakatsøjlen bør forbeholdes opslag fra arbejdsudvalget.
Der var enighed om, at det er en god ide. Arbejdsudvalget arbejder 
videre med det.

7. Nedsættelse af stemmeudvalg
Freddy Thomasen og Jesper Simonsen blev valgt.

8. Valg af 2-6 medlemmer til arbejdsudvalget + 2 suppleanter
På valg er:
Lillan Garby – genopstiller
Jette Elverdam – genopstiller

10
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Lone Langkilde – genopstiller
Annalisa Pedersen – ønsker ikke genvalg
Lillan Garby, Jette Elverdam, og Lone Langkilde blev genvalgt. 
Desuden blev Ellen Margrethe Kyhn Rasmussen valgt. 
Jens Chr. Eskjær Jensen og Bente Holmgren blev valgt til suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer:
Kim Marker og Niels Christiansen blev valgt.

10. evt.
Forespørgsel om Arbejdsudvalget kunne arbejde med at få fjernet tang 
fra stranden?
Kommunen skubber tangen ud i vandet fra den kommunale strand, 
grundejerforeningerne fjerner tangen på deres del af stranden.
Arbejdsudvalget vil henvende sig til kommunen igen for at bede om, at 
tangen ikke bliver hakket i stykker.

Referent: Lone Jensen

 

Så er der nyt om loppeladen. 
Nu har Bytinget igen lejet Strandes lade på hjørnet af Bisserup Byvej og 
Skafterupvej til opbevaring af lopper. Det betyder, at der igen er åbent 
for aflevering af lopper, og vi håber, at rigtig mange nu igen vil benytte 
sig af den mulighed.
Husk, at vi ikke modtager hårde hvidevarer, store tæpper og madrasser 
og at tingene skal være i pæn stand.
På arbejdsudvalgets vegne
                                                                                        Alice Jelen

KOM TIL FEJRING AF VINTERSOLHVERV
LØRDAG, D. 21 DECEMBER! Kl 18.00

Denne aften vil vi fejre, at lyset øges en smule for hver dag!
Langsomt, men stædigt vil lyset fortrænge mørket!
Mørket, som har omsluttet os, vil gradvist fordrives af lyset.
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Og det vil vi fejre med fakkeltog fra Brugsen til legepladsen ved stran-
den.
Her vil vi blive mødt af lys, bål og raske folk, der har brygget suppe og 
bagt lækre brød, som vi bliver budt – uden beregning – blot du har skål/ 
krus og ske med!
                                                                   Bytinget

Strøtanker ved Solhverv 

Sommeren 2019 i Bisserup var vel smukkere end nogen sinde. I maj 
og juni blomstrede kirsebærtræer, slåen, syrener, guldregn og tjørn i 
overdådig pragt, mens fuglene sang. Derefter blev landskaberne om-
kring os et blændende gult hav af blomstrende raps. Snart efter fulgte 
en tidlig høst, som landmændene vistnok var ganske tilfredse med, selv 
om der også i en kort periode var behov for kunstvanding af kålmarker-
ne. I høsttiden blev mange marker smykket med skulpturelle kæmpe 
halmballer, som jo dog så hurtigt som muligt skulle samles og pakkes 
i plastik eller opbevares i lagerrum før transport til halmvarmeværket.
Når man på de tidlige, solstrålende morgener cyklede til stranden ved 
Trolhætten, så kunne man sige god morgen til adskillige hundeejere, 
som var på morgentur med hunden. De samme hver morgen. På sam-
me tid. Formentlig var det hunden, der bestemte, at det skulle være 
nøjagtigt på denne tid hver morgen. I hvert fald var det nok den, der 
bestemte, hvornår der skulle gøres holdt undervejs, når det kære dyr 
skulle undersøge spændende duftspor i rabatten.

Men så kom jo igen den tid, hvor det er rarest at have jakke på - og 
vanter 0g hue måske endog – til cykelturene. For vi nærmer os efterår, 
og solnedgangen set ved havnen bliver tidligere og tidligere.
Træerne begynder allerede at gulne, og når man er kommet i den meget 
modne alder kan man tænke: jamen sådan var det jo for ganske nyligt! 
Og så er det dog altså trods alt et år siden. Men tiden synes at gå hurti-
gere når man ældes.

Og så: jo: mørket breder sig. Snart er det Alle Helgens Dag, hvor der i 
folkekirken er tradition for at mindes dem, der i årets løb er gået bort. 
På samme tid er der så Halloween, som stammer fra keltiske hedenske 
traditioner. Fra Amerika har traditionen bredt sig hertil og markeres med 
festlige indslag med lys i uhyggeligt udskårne græskar og med noget der 
minder om fastelavn, hvor børn går rundt ved dørene og truer med gys 
og gru hvis der ikke bydes slik. Forretningsverdenen har med stor glæde 
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taget traditionen til sig og tilbyder et væld af udstyr til udklædning såvel 
som til grufuld og uhyggelig udsmykning af husets område med lys, 
spøgelser og skrækkelige lyde.

Så kommer Mortens aften 10. november. Og hvorfor markerer vi så den 
med fest og med at spise gås eller and.? Gammel, gammel tradition: 
Martin af Tour i Sydfrankrig  (370 e.Kr.) var en meget from mand, og 
borgerne ønskede ham som biskop. Det ville han ikke og gemte sig i en 
gåsesti. Men gæssene skræppede jo op og afslørede ham, og han blev 
biskop. Sådan fortæller myten-Men ukristeligt nok hævnede han sig på 
gæssene (”Hævnen hører ellers Herren til” - Hebræerbrevet 10.30) Han 
bebudede, at alle borgerne fremover skulle spise mindst en gås hvert år 
på den dag. Det siger jo ikke så lidt. Mange familier synes dog en gås 
er for meget og ”nøjes” gerne med en and. 

Og lyset svinder stadigt. Vi kommer i ”Vintervold og dunkle dage”, som 
Johannes V. Jensen skriver i sit digt
Er vi det? Er vi i vintervold og dunkle dage? Måske endog i mere end 
én betydning?
For selv om vi i Bisserup lever i et lille samfund, der er en sand perle 
med mange muligheder for livskvalitet – for de fleste forhåbentligt – og 
for en samhørighed, der rummer masser af kvalitative muligheder, ja så 
må vi jo passe på ikke at glemme, at vi er en lillebitte mikroskopisk del 
af et globalt fællesskab.
Så kan frygtsomheden godt snige sig ind. ”Langtbortistan” er trods ikke 
så langt væk. Vi bliver hver dag konfronteret med, hvad der foregår ikke 
så langt borte, af frygtelige og usigelige rædsler. Så kan det sandelig 
godt være, at vi får en følelse af at være i ”vintervold og dunkle dage”. 
Mange stiller så spørgsmål om hvad man dog kan gøre. I fællesskab 
eller hver for sig? Og når dertil kommer, at al videnskabelig evidens ty-
der på, at meget alvorlige menneskeskabte klimaforandringer er stærkt 
truende. Så forstærkes frygten! Er ”dommedag” lige om hjørnet? Smel-
ter indlandsisen på Grønland og isen i Antarktis så hurtigt, at store dele 
af vores del af verden kommer under vand? Eller er der på et tidspunkt 
en af verdens sindssyge ledere, der trykker på den røde knap, så en 
brintbombe udsletter alt liv fx i New York? Så vidt jeg ved er der i øvrigt 
nok af den slags bomber til i givet fald at kunne udslette ALLE storbyer 
i verden inklusive omliggende småsamfund.

Jo, der er nok at være bange og ængstelig for.
Hvad skal vi gøre med angsten og frygten? 
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Det kan være svært at bekæmpe den. Men vi må i hvert fald ikke gå i 
panik og overgive os til den!  Der er dem der hævder, at vores civilisati-
on står overfor hidtil usete trusler. Det stiller os over for store udfordrin-
ger men også overfor krav om handlekraft og tro på fremtiden.

Nu kommer vintersolhverv. 
 Igen Johannes V. Jensen: ”For nu er håbet tændt. Nu kommer lyset og 
den lange dag tilbage.”
Vi er nødt til at tro på, at vi med det tiltagende lys og med de nu snart 
længere dage kan opleve, at håbet virkelig tændes. Det skal være et 
håb om, at menneskeheden, trods alle de truende skyer, finder udvej 
for at bevare vore muligheder for – i fred og fordragelighed - at kunne 
bebo denne skønne klode.
Og dermed skal så også gælde håb og gode ønsker for vores mikrosam-
fund Bisserup!
God SOLHVERVSFEST!
                                                                                 Ernst

Kommende udstillinger i forsamlingshuset

Frem til den 4. januar udstiller tekstilkunstneren Inger-Merete Morten-
sen i forsamlingshuset. Hendes yndlingsmotiver er landskaber med 
huse og mennesker i glade farver. Motiverne finder hun overalt. Det 
kan være et enkelt lille hus, som der så kommer en hel by ud af. Hun 
begynder med en fast idé, men ender næsten altid et andet sted end 
oprindelig planlagt. Hun elsker at være i den kunstneriske proces, hvor 
inspirationen opstår i samspil mellem idé og materialer. Man kunne 
kalde hendes stil naivistisk, men den er mere end det. Hun elsker at 
være i det umiddelbare og fabulerende rum, men søger samtidig at 
formidle plads for refleksion.

5. januar – 15. februar udstiller Valodia. Det er efterhånden blevet en 
fast tradition, at vores lokale malergruppe Valodia her i vinterperioden 

Året vender. Solhvervet har langt tilbage 
i tiden været fejret på mange måder og 
har også på forskellig vis sat sit præg på 
den forestående kristne jul. Her i vores 
lille samfund har der i mange år været 
arrangeret fakkeltog og festlig sammen-
komst for at vi kan glæde os over, at so-
len nu ”hverver” – vender.
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Foredrag i Forsamlingshuset med Jannik Johansen
Den danske pilgrim.

Kan man vandre sig lykkelig? Hvordan finder vi egentlig lykken i livet?
Den 7. maj 2018 satte Jannik Johansen sig for at finde ud af det. Med 
en depression, som å tungt oven i den i forvejen 20 kilo tunge rygsæk, 
satte han kursen fra Viborg mod Santiago de Compostela i Spanien, på 
jagt efter sig selv, lykken og svar på livets store spørgsmål.

                                                

Hun lader sig især inspirere af na-
turen omkring Limfjorden. Bente 
henter også sin inspiration i na-
turen. Det kan være en tur langs 
stranden eller synet af en smuk 
blomst. Ofte er det dog også forskel-
lige dyr, der vokser ud af lærredet. 
                                  
                                    Knud Strandby               

viser os eksempler på ’årets høst’. Ferniseringen plejer at være et sandt 
tilløbsstykke.

16. februar – 28. marts fællesudstilling med billedkunstnerne Gudrun 
Elisabeth Kjær og Bente Bøgelund. Førstnævnte er uddannet kunsttera-
peut samt underviser i malerkunst. 
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Nu er han hjemme igen, med rygsækken fuld af gode fortællinger, 
dybe livsbetragtninger og en rejseplan, der viser tilhørerne vejen til et 
lykkeligere liv.
Det blev til hans livs rejse. 4000 kilometer, 6 måneder med friheden 
og stilheden som hans eneste faste rejsemakkere. Et eventyr der ud 
over at give fantastiske oplevelser og minder, også gav ham en dyb 
selvindsigt, en grundfølelse af lykke og ikke mindst svar på de spørgs-
mål han søgte svar på.

Foredraget finder sted i Bisserup Forsamlingshus torsdag d. 12. marts 
kl. 19.30. Entre 30 kr.
Dette er et arrangement i samarbejde med Slagelse Kommune/Liv i 
forsamlingshusene
                                                                              Jacob Borello
                               

ÅRETS JULEBAL I SKÆLSKØR
1. JULEDAG, KL. 21.00 

I KOSMORAMA

Der er både danse- og syng-med-garanti, når det populære vestsjæl-
landske partyband, MEDLEY, kigger forbi. Bandet, der har spillet landet 
tyndt siden årtusindeskiftet, altså i snart 20 år, er kendt for et bredt re-
pertoire, der går lige i øregangen på de fleste. Med lige dele energi og 
musikalitet guider MEDLEY publikum igennem nogle af de helt store 
danske og internationale hits fra 70’erne og helt frem til i går. Især de 
populære danske hits fra 80’erne og 90’erne er altid med på sætlisten, 
og numre af bl.a. Sanne, Danser Med Drenge og Thomas Helmig fylder 
som regel dansegulvet.
 

   
MEDLEYs populære sangerinde, Marlene Holmelund, udgør sammen 
med guitaristen og sangeren, Thomas Lyng Poulsen, en charmerende
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Sikke et år! Hvor er der bare sket meget. Ja, man kan blive helt forpu-
stet, hvis man skal remse alt op, der er sket. Så det vil jeg undlade.
I foråret gik kampagnen i gang for at samle midler til køb af det be-
varingsværdige hus. Folk fra fjern og nær meldte sig som medlemmer 
(foreløbig over 200), -  blev sponsorer eller købte et fint støttebevis med 
et dejligt billede af Henning Dreyer. Vi fik også støtte fra Lokale og An-
lægsfonden til købet.
Inden sommeren var begyndt, kunne vi se, at der nu var midler til at 
købe huset af Indre Mission, et køb, der gik igennem 1/6. Vi fik en rigtig 
fin behandling af de tidligere ejere. Tak for det!

Samtidigt gik det slag i slag med cafe, bogudlån, strikkecafe, børne-
familiebrunch, påskemarked, musikevents, plantebyttedag og meget 
andet, samtidig med at frivillige på forskellig vis fortsatte deres forskøn-
nelse af huset. 
 Både professionelle og amatører har arbejdet uden løn. Musikere har 
optrådt ved støttekoncerter ganske gratis, så vi kunne få et pænt over-
skud. Også stor tak til jer!
Der er blevet opmålt, tegnet og lavet skitseforslag til ombygning. Der 
har været afholdt licitation, og Josk i Skælskør er valgt til at stå for hele 
renoveringen i takt med, at vi får midlerne.

Men det er ikke nok. Der skulle søges fonde. Den første større støt-
te, vi fik, var fra Slagelse kommunes Byfornyelsesfond, der gav os til 
udvendig istandsættelse: dræn, kloak, ny dør i ”salen” (flugtvej), hul-
mursisolering, ny hoveddør, tætning af tag, nyt handicaptoilet, isolering 
af indvendige vægge m.v. Vores ”problem” blev bare, at vi selv skulle 
skaffe 25% af beløbet. Her mangler vi stadig lidt. Men vi er optimister.
Arbejdet med det gik i gang i oktober, og 1. etape er afsluttet.

duo i front, solidt bakket op af Ole Lund Sørensen på keyboards,
Carsten Pedersen på bas og René Eriksen på trommer. Bandet tilsam-
men gør, at du godt kan glæde dig til en hyggelig og herlig koncert med 
MEDLEY og musikken, du helt sikkert kender!
                                                                                Poul Erik
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Der er hele tiden blevet søgt midler i diverse fonde. Vi vil ikke lægge 
skjul på, at vi har fået nogle skuffende afslag, men endelig så det ud 
til at lysne, da vi fra KVIK-midlerne fik lovning på et beløb til 1. salen, 
en pæn skilling fra Veluxfonden til el-arbejde og intet mindre end en 
million fra RealDanias Underværker. Så nu ser det virkelig lyst ud. Vi 
mangler nu kun så lidt, at vi håber og tror på, at det nok skal lykkes.

Jamen hvad er så planerne/ønskerne? 
Først og fremmest skal skallen være i orden. Der skal også udskiftes gul-
ve og køkken, og vinduerne skal renoveres. Det er meningen, at køkke-
net skal åbnes ud mod cafeen, så det bliver en integreret del af cafeen.
Akustikken skal forbedres, så vi kan holde ud at være der.
Over cafeen er der et pænt rum, som med isolering og en direkte trap-
pe op kan bruges til f.eks. hjemmearbejdspladser, e-sport …..eller….
eller…. måske billard??.... (Hvem ved?)
I hestestalden, hvor der i gamle dage har været heste og også et lokum, 
og senere bl.a. søndagsskole, kan der indrettes til diverse klubvirksom-
hed. Ja, vi har mange ønsker. Vi håber sandelig også, at medlemmerne 
vil bidrage med flere forslag.

Hvis vi her mod slutningen af året skulle komme med et ønske for det 
nye år, så må det være, at det store engagement, der har været omkring 
BIS’koppen vil fortsætte. 
Vi håber meget, at rigtig mange vil komme forbi og bruge huset. Det 
gælder alle, både gamle og unge,  - lokale og folk udenbys fra. Der er 
stadig plads til flere medlemmer i Foreningen BIS’koppen.

Lørdag d. 21. december holder vi juleafslutning kl. 10-13 med gløgg 
og æbleskiver og lidt god julehyggemusik. Vi glæder os meget til at se 
så mange som muligt.
God jul og godt nytår!

Kirsten Lichtenberg

BIS’koppen 

For nylig bragte Sjællands Tidende en notits med en – velfortjent – om-
tale af ”ildsjælene”, der i Bisserup har stået bag overtagelse og istand-
sættelse af det tidligere missionshus i Bisserup. Overskriften siger ”Lokal 
biskop får en million!” Det er jo dejligt, og tillykke, tillykke til forenin-
gen ”BIS`koppen” og til de ildsjæle, der hidtil har gjort en stor indsats 
– og til dem, der fortsat går ind i arbejdet. Sjællandske skriver  ”Biskop-
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pen får en million kroner i støtte til projektet”, Hvor er det dejligt!
Nu ved vi jo godt alle sammen, at BIS’koppens navn egentlig (forment-
lig)? ikke har nogen relation til den gejstlige titel BISKOP. Det er noget 
med BIS, som står for Bisserup – og så kop – noget med at der kan man 
få en kop kaffe. OK så da. Så kan vi håbe, at navne-konstruktionen også 
siver ind hos Sjællandske og alle os andre.

Ernst Jensen

Klummen 
Af Knud Strandby

Hvorfor har Bytingsbladet ikke sin egen klumme lige som de ’rigtige’ 
blade har? Det spørgsmål stiller jeg mig selv på cyklen på vej til redak-
tionsmøde hos Lykke. Ideen bliver godt modtaget af redaktionen, og jeg 
lader mig naturligvis hurtigt overtale til at være den, der skal lægge for. 
Hele turen hjem føler jeg mig meget beæret over, at jeg nu kan kalde 
mig selv for klummeskribent! Lige indtil det går op for mig, at jeg reelt 
ikke aner, hvad en klumme er for en størrelse. Hvad gør man så? Man 
’googler’!  Og får uoverskuelige 1.840.000 resultater! Jeg vælger den 
første den bedste artikel på listen, som er Wikipedia. Her oplyses det, at 
”En klumme er en fast, tilbagevendende, gerne humoristisk kommentar 
i en avis, oftest skrevet af den samme forfatter – benævnt en klumme-
skribent. En klumme belyser gerne nye vinkler af et emne.” 

Så langt så godt. Jeg føler mig dog stadig ikke helt klædt på til opgaven, 
så jeg ’scroller’ længere ned i listen og finder mere uddybende defini-
tioner såsom:
”En klumme skal handle om et aktuelt emne eller om betragtninger fra 
hverdagen. Det kan være noget, som irriterer én eller noget, man synes 
er rigtigt eller forkert. Klummen reflekterer over emnet og forsøger at 
komme med forslag til løsninger. Det er afsenderens egen holdning, 
der kommer til udtryk, hvorfor klummen er holdt i et subjektivt sprog.” 
Så kommer det svære: ”Afsenderen ser på emnet fra en humoristisk og 
underholdende side. Altså kommer der ofte sjove eksempler og skæve 
vinkler.” Det sidste, jeg læser er: ”En klumme kan dog også være pro-
vokerende.” Ok, så er vi i gang! 

Hvor meget klimasviner du?
Det er vel efterhånden gået op for de fleste, at der er noget helt rivravru-
skende galt med klimaet, og at vi kommer til at ændre den måde, vi le-
ver på, hvis vi skal gøre os håb om menneskehedens fortsatte eksistens 
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her på jorden. Jeg synes, det er svært at forholde sig til en fremtid, hvor 
kun håbet er tilbage, men er der overhovedet noget, jeg selv kan gøre? 
Med en årlig CO2-udleding pr. indbygger på 17 tons, er vi danskere 
et at de mest klimabelastende folkefærd i verden målt pr. indbygger. 
Derfor er det naturligvis også mig, der må lægge for. Men er det over-
hovedet muligt for mig at komme under de 2 tons udledning af CO2, 
som Parisaftalen tilsiger, og stadig opretholde en civiliseret tilværelse?

Hvordan finder jeg svaret? Nå, jo, jeg googler det naturligvis! Jeg for-
søger med søgeordet ”CO2” - og får 388.000.000 hits! deriblandt en 
test, som tv2 har lagt ud på sin hjemmeside. Du kan selv tage den, hvis 
du søger på: ”Test dig selv: Hvor meget klimasviner du?” Resultatet af 
testen er positivt! Hvis jeg holder helt op med at flyve, sælger bilen, bli-
ver veganer, køber alt mit tøj i ’genneren’ og sænker rumtemperaturen 
til 18 grader, så kommer jeg helt ned på 1,26 tons CO2! Ok, så det er 
altså muligt, og der er stadig håb for menneskeheden! 
Egentlig bryder jeg mig slet ikke om ’menneskeheden’ – kan ikke over-
skue den - men jeg holder meget af ’mennesker’. Alligevel er det sådan, 
at menneskeheden består af mennesker – du og jeg - præcis lige som 
menneskekroppen består af enkelte celler, som er bestemt til at sam-
arbejde, men som nogle gange modarbejder hinanden og gør kroppen 
syg. Jeg spørger mig selv, om jeg som menneske er en del af løsningen 
eller en del af problemet? Og jeg tænker, at jeg bedst undgår diagnosen 
’klimadepression’, hvis jeg tager udgangspunkt i min egen tilværelse og 
foretager valg og handlinger, som jeg ved er til gavn frem for at lukke 
øjnene og blindt fortsætte derudaf. 

Nu blev Rom som bekendt ikke bygget på én dag, og jeg er bestemt 
ikke nogen helgen. Men jeg konstaterer bare, at det efterhånden er fire 
år siden, jeg sidst har været oppe at flyve, at jeg som regel tager cyklen, 
når jeg skal i Brugsen, at jeg næsten er holdt op med at spise kød og at 
meget af det tøj, jeg går rundt i er købt i Kirkens Korshær eller på dba! 
Hvordan er det kommet så vidt? Faktum er, at det ikke er et bevidst valg 
fra min side. Jeg har bare ikke den samme trang som tidligere. Og hvor 
er det dejligt at bo i et lille smørhul af en by, hvor det er muligt at hand-
le ind, spille tennis og petanque, gå til tango og på kro og snart også gå 
i sauna, uden at jeg nødvendigvis skal dreje tændingsnøglen i min bil. 
Det er da for vildt.

Og jeg minder mig selv om, hvor hurtigt vi mennesker igennem histori-
en har været til at indlemme nye skikke, som lynhurtigt har bredt sig til 
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hele verden. Som eksempel skal blot nævnes skikken med at gå rundt 
med en lille skærm i hånden og hele tiden opmærksomt holde øje med 
den! Det er bare gået så stærkt, og jeg har i dag svært ved at forestille 
mig en tilværelse uden.

Nyt fra Bisserup vinterbadere

Hvor ville jeg dog ønske, at jeg kunne skrive: ”Nu har vi bestilt vores 
mobilsauna, og at jeg kunne skrive en dato for indvielsen”. Men det 
kan jeg ikke.

Vi har nu ventet i 5 mdr. på at Erhvervsstyrelsen har fået tid til at sags-
behandle den ansøgning som allerede er godkendt af LAG Slagelse. Vi 
ved ikke om problemet er andet end, at der er bunker på sagsbehand-
lernes skriveborde og at de skal behandle sagerne i den rækkefølge de 
kommer ind. Tro mig, jeg har virkelig forsøgt alle mulige snedige trick 
for at de skulle løfte vores ansøgning ud af bunken.
Vores håb er, at vi kan indvie saunaen den 1. januar 2020.

Vi har nu 48 medlemmer som har betalt 100 kr. i kontingent. Nogle er 
Bisseruppere som ønsker at støtte vores initiativ, nogle er aktive vinter-
badere. Det er så vigtigt for os i bestyrelsen med hvert enkelt medlem, 
det animerer til at bevare gejsten.
Jeg er selv en del af en gruppe ret stabile vinterbadere, der tager en 
morgendukkert fra trapperne på Bisserup Havn kl 7.30 på hverdage og 
kl 8.00 i weekenden. Her er alle velkomne til at give os følgeskab. På 
facebookprofilen Bisserup Vinterbadere kan man søge efter bade-følge-
skab på andre tidspunkter. Jeg ved, at der er grupper der bader kl 8.00, 
kl 8.15 og kl 9.00. Jeg hjælper gerne med at formidle kontakt. Følg os 
på www.Bisserup.dk og på Facebook: Bisserup Vinterbadere. Nye med-
lemmer kan betale 100 kr. på MobilPay: 473586.

På bestyrelsens vegne                             Kirsten Møldrup, Formand.

Ægtepar, der har forlagt deres mo-
biltelefoner
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Bogkompagniet.com udvider service

Bogkompagniet har fået en praktikant ! 
Praktikanten er i færd med at sætte alle bøger på plads. Når dette er 
overstået er det meningen at registrere bøgerne med emne, titel og 
forfatter.
Når arbejdet er færdigt vil registeret blive lagt ind på hjemmesiden: 
http://Bogkompagniet.com.
Meningen er at kunderne skal kunne søge efter de bøger de måtte 
have i tankerne. I givet fald vil det også være muligt at få tilsendt bo-
gen.
Det vil lette de udenbys kunder hvis de kan se om de ønskede bøger 
er på lager – og eventuelt få dem sendt.
Praktikanten er universitetsudannet – har pt. ikke job i overensstem-
melse med sin uddannelse – men har en grundlæggende interesse i 
bøger og har tidligere beskæftiget sig med registrering og katalogise-
ring.
                                                                     Hanne og Jens Strande

Kommune-nyt

Jeg glæder mig over de positive historier i vores sydøstlige hjørne.
Stort tillykke til BisKoppen, der henter 1 mio. kr. hos Realdania. Alt det-
te arbejde er startet af – og  bliver dagligt udført - af frivillige ildsjæle, 
som kommunen har hårdt brug for, hvis områder skal udvikle sig. Da 
Slagelse Kommune tidligere på året gav tilsagn om at støtte BisKoppen 
med et mindre beløb, blev pengene tillagt statsmidler. Dertil kommer 
et stort beløb, der er blevet indsamlet på frivillig basis i lokalområdet, 
hvilket betyder, at der nu bliver udløst yderligere 1 mio. kr. – en solstrå-
lehistorie og et godt eksempel på udvikling fremfor stilstand. 

 I løbet af efteråret har der været afholdt mange og ofte lange møder om 
budget 2020 i Slagelse kommune. Forhandlingerne har haft et vanske-
ligt udgangspunkt som følge af et forventet underskud på 186 mio. kr. 
i år 2020 og på over 600 mio. kr. frem til år 2023. Partierne erkender, 
at kommunen i særlig grad er udfordret økonomisk på handicap- og 
psykiatriområdet, det særlige børn/unge-område, social- og beskæfti-
gelsesområdet og på området for specialundervisning.
Driftsudgifterne stiger meget. Alle partierne arbejdede indtil det sidste 
på at lande en bred budgetaftale, men det lykkedes desværre ikke, da 
partierne ikke kunne nå til enighed om den politiske retning. Derfor er 
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budget 2020 vedtaget med det smalleste flertal siden år 2010 med 16 
mandater fra A, SF, Ø  og LA, der stemte for og 15 mandater, der stemte 
imod. Budgettet indebærer, at man i år 2020 tager 44 mio. kr. op af 
kassen, og de næste 3 år mange mio. yderligere hvert år. Aftalen kan 
læses i sin helhed på kommunens hjemmeside. 

Jeg vil slutte med en god oplevelse for lokalområdet. Ved Sct. Michaels 
nat i september blev bygningsprisen 2019 i Slagelse Kommune uddelt. 
Endnu engang – og meget fortjent – var en af vinderne den meget flotte 
istandsættelse af huset på Bisserup Byvej 24. Bygningen betyder utrolig 
meget for helhedsindtrykket i byen. Stort tillykke til Helle. 
Alle ønskes en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
                                                                                  Knud Vincents

FRA TORSDAGSKLUBBEN

Torsdagsklubben har haft en fin efterårssæson, hvor alle vores hold har 
haft god tilslutning. 

Herudover har vi haft arrangementer, hvor vi i oktober havde besøg 
af Gadedigteren Christian Kronman, som holdt foredrag om Halfdan 
Rasmussen – Den kendte Halfdan og ham vi elsker. Vi blev godt under-
holdt og fik mange fortællinger om Halfdan Rasmussen. 

I november fik Torsdagsklubben besøg af et bysbarn. Det var Alice We-
del der berettede om at komme som feriebarn hos en helt fremmed 
familie i Brovst ved Jammerbugten. Vi hørte om dramatik for en pige på 
8 år, der var alene på en meget lang rejse. Alice havde i flere år mange 
glæder hos den elskede familie og deres husdyr. Et venskab, der holdt 
i mange år. Desuden fortalte Alice noget om sin barndom, ungdom. 
Også om hendes voksne liv, der nu foregår i det dejlige Bisserup. 

Torsdagsklubben deltog i tilrettelæggelsen af Slagelse Kommunes Fæl-
lesskabsstafet, hvor depechen kom til Bisserup den 10. oktober. Vi hav-
de udarbejdet en informationstavle om alle klubbens aktiviteter, der 
sammen med Bisserups andre foreninger blev præsenteret i Biskoppen.
Julecafeen i forsamlingshuset den 24. november var en dejlig eftermid-
dag. Der kom mange gæster fra nær og fjern, som nød et glas gløgg 
med æbleskiver og igen i år var købelysten stor, så Torsdagsklubbens 
bod stort set fik udsolgt af alle de gode ting, vi havde fået doneret af 
klubbens medlemmer. Det betød at vi fik et flot overskud, som vi kan 
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bruge til klubbens arrangementer.
Året slutter med Juleafslutning i forsamlingshuset, hvor vi spiser frokost, 
holder lotteri mm.  

Bestyrelsen har fastlagt datoer for arrangementer i 1. halvår 2020

Torsdag den 30. januarForedrag – Pilgrim på Caminoen. Jens Stokholm 
fortæller og viser billeder dels om egne oplevelser som pilgrim på Ca-
minoen og dels nogle mere almene oplevelser og fortællinger om pil-
grimsbevægelser rundt omkring i verdenen i dag og lidt historie.

Torsdag den 27. februar  Foredrag – Bag fængslets mure med T o m 
Thomasen – Danmarks nye krimiforfatter – fortæller om det daglige liv 
i fængslet, udvikling i fængselssystemet,  fangernes oplevelser mm.

Det nye program bliver udsendt medio december 2019.
Bestyrelsen ønsker alle god jul og godt nyt.
                                                                 pbv
                                                                 Kirsten Thinggaard

ANNONCE
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Annoncør sø
ges

og holder hunden i snor, hvor den kan 
komme til at genere andre.  
Også denne gang er der et nødråb fra 
en borger. Naturligvis optager vi 
indlægget og benytter så lejligheden 
til at undre os over, at de små sorte 
poser kastes i grøfter og krat med ind-
hold. Det er naturbevaring, så det 
batter. 
Altså undskyld til alle jer, vi hænger 
ud på denne måde og til de få: Tag jer 
nu sammen. 

På redaktionens vegne: 
Nils Bak Pedersen.  

Hjertesuk.

Hundelorte igen, igen. 

Jeg ved snart ikke hvor mange gange 
jeg har skrevet om de efterladen-
skaber. 

Kære hundeejere: så se dog efter hvor 
din/jeres hunde aflevere deres lort og 
tag det med i en pose. 
Der er flere gange hvor det ligger lige 
ved postkassen, og ikke kun hos mig. 
Men nu er hunden så fræk så den sæt-
ter sig inde i haven. 
Efter vinterens megen sne lå der hun-
delort alle vegne på stier og fortove. 
 Når man anskaffer en hund, må man 
også tage det besvær, der følger med. 

Nu må I godt tage jer sammen, I kære 
hundeejere!  
Hunden kan jo ikke gøre for det. 

Lise Kreipke 

Festugen.

Lige hjemkommet fra ”Speakers 
Corner” i Londons Hyde Park, hvor 
ivrige talere for religion og politik 
lidenskabeligt forsvarede deres syns-
punkter eller angreb andres, tænker 
jeg på, hvor lidt vi danskere debatterer 
i det offentlige rum. Det er derfor vel-
gørende, når der her i bladet kommer 
indlæg og kritik, også selvom man er 
uenig i kritikken. Vi skulle nødigt ende 
i selvfedme, som det hedder. 
For - når jeg skal skrive, hvad der 
foregik i uge 10, henfalder jeg let til 
det. 

Jeg nævner i flæng: 
En bestyrelse for forsamlingshuset, 
som i en uge betjente os, så alle arran-
gementer lykkedes. Køkken – italien-
ske snacks, kager,  kaffe og drikkelse. 
Klargøring af sal, oprydning, nedtag-
ning osv. 
En formandsberetning på vers, der 
kunne afsynges så fødderne passede. 
Genialt! 
Åbent hus til slægtsforskning med 
billeder fra dengang, og fodboldklub 
med ugens kamp… Og øl til.  

OB
S!
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Bisserup Vinterbadere 
 

Bad sikkert og sjovt fra badetrapperne på Bisserup Havn. 
 
 Bad om morgenen og vær klædt på til en god dag eller  
 klar hjernen efter en lang arbejdsdag. 
 
 Badetrapperne er i vandet fra november til april. 
 
 Fordele ved det kolde gys 

 styrket immunforsvar 
 smukkere og sundere hud og hår 
 hurtigere restitution 
 lavere blodtryk 
 udløser endorfiner 

 
               Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til  
                formand Kirsten Møldrup  
                kirstenmoeldrup@gmail.com  
                mobil 30350246 
 

 
 

Anlægget er etableret med støtte fra Kvik-puljen. 
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Bisserup Vinterbadere 
 
Bliv en del af  vinterbademiljøet på Bisserup Havn. 
 
Fordele ved vinterbadning og sauna 
styrket immunforsvar 
smukkere og sundere hud og hår 
hurtigere restitution 
lavere blodtryk 
udløser endorfiner 
 
Badetrapperne er i vandet fra november til april. 
Saunaen bliver opstillet i løbet af sæsonen 
Følg os på Facebook/ Bisserupvinterbadere og på www.Bisserup.dk 
 
Medlemskab  
100 kr. for støtte medlemmer  
650 kr. for saunabrugere 
MobilPay: 473586 
  
Formand Kirsten Møldrup 
kirstenmoeldrup@gmail.com 
mobil 30350246 
 
Anlægget er etableret med støtte fra Kvik-puljen, LAG-midlerne, VELUX 
FONDEN, Nordea-fonden og Friluftsrådet. 

 



Konsultationer, sygebesøg, vaccinati-
on eller det sidste farvel – i hjemmet 
hos jer. Slip for kørsel, dyrlægeangst og 
utrygge omgivelser.

Ring gerne og få en snak om hvad jeg 
kan tilbyde. Mobil hjemmedyrlæge 
– på dyrenes præmisser. 

Vest, Midt– og Sydsjælland.

DYRLÆGE SIGNE HARTVIG, 
tilbyder rolige og nærværende 
dyrlægebesøg for hunde, katte 
og heste i deres vante omgivelser. 

      

Tlf: 29 12 12 63
hjemmedyrlaegen@gmail.com

MOBIL HJEMMEDYRLÆGE
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HAVEARBEJDE

Hækklipning, plantning
af buske, hæk og træer,

anlægning af græsplæne,
nedrivning, oprydning,
maleopgaver og meget

andet.  

TRÆFÆLDNING
Træfældning, Vi kan 

 skære ud til brænd og
laver resten til flis,

træstubbe kan vi også
fræse ned til ca. 15 cm

under jorderoverfladen.

KONTAKT OS
Hvis ik' du kan, så ring til

Dan han er nemlig
havemand, eller du kan

sms til mig, så vender jeg
tilbage hurtigt muligt.

BESKÆRING

Vi tilbyder beskæring af
buske, hæk og træer,
flishugning på stedet
udføres eller vi kan

bortskaffelse af
grenaffald i stedet for.

Vi leverer en bred vifte af professionelle tjenester, der
imødekommer dine behov. Vi lover at give enhver

service et smil og til dit højeste niveau af tilfredshed.

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup 

50 67 60 06
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Mindre opgaver/reparationer udføres

Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thormasenjelen@gmail.com thomasenjelen@gmail.com

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst
Malermester Mogens Jacobsen

Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

                                                   Tlf. 23 67 43 01
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Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst
Malermester Mogens Jacobsen

Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

                                                   Tlf. 23 67 43 01

Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Danmarks næststørste Bogantikvariat

www.bogkompagniet.com
Find selv en bog for 20 kr - gælder også børnebøger
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Møllebakkevej 110 . 4243 Rude

Tlf. 26 42 65 07 • 58 19 65 84
Fax 55 45 80 24

www.gardinerogmarkiser.dk
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

PC-SKADESTUE  Tlf: 58 19 40 20
  Her og nu PC-reparation

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail
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Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

Leje af hele huset med og uden personale
Mad ud af huset, 

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 

FysMette
v/ fysioterapeut Mette Jørgensen 

Bisserup Havnevej 52-56, Bisserup, 4243 Rude 
Jeg tilbyder: 

 Yoga og pilates hold i Bisserup (mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag)

 Fysiurgisk massage/ velvære massage
 Fysioterapeutisk træning/ genoptræning/vejledning
 Fodtræning 
 Yoga i hvile (restorativ yoga) workshops

 
Fysioterapeut, yoga lærer (Dansk Yoga), fysio-pilates- 

og mindfulness instruktør 
For yderligere info, venligst send SMS eller ring på tlf  22 87 77 70
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SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER
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VARMEBUDGETTET



SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER

NÆSTVED GOLFBANE og RESTAURANT 
Karrebækvej 461,4700 Næstved 

 
restauranten åben for alle - selskaber - mad ud af huset 

 
med udsigt til banen 
og lækkert til ganen 
et veldækket bord 
ved Karrebæk Fjord 

 

                       
 

18 hullers golfbane  -  dejlig par 3 bane 
 
den herligste vane 
er golf på vor bane 
det' fritid der dur 
i dejlig natur 

 
Kontor: +4555733344. Restaurant: +4555733686 
info@naestvedgolf.dk.   restauranten@naestvedgolf.dk 
 
For yderligere information se www.naestvedgolf.dk  
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ADVOKATHJØRNET 
Klosterbanken 1 
4200 Slagelse 

Møderet for højesteret             Benificeret Advokat         Autoriseret Bobestyrer

Advokat Roger Kopp Pedersen
Tlf.40404078.  

Fax.58531853. 
mail@advokathj.dk    

www.advokathjørnet.dk

Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon: 51 20 27 82

Topkapning
Træfældning
Beskæring
Plantning
Flishugning
Stødfræsning
Bjælkehytter
Plankeskæring
Have- og flisearbejde

Skov- og Landskabsentreprenør
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BISSERUP CAMPING KIOSK

Et lille bitte stykke af paradis!"
 Åbne/lukke tider se: Kiosken + Hjemmeside.
( begrænset vareudvalg).

Bisserup camping
Skafterupvej 182  4243 Rude
Tlf.: 24647841 E-mail: post@bisserupcamping.dk
facebook: bisserup campingplads



Dankort
Foto
Fotokopier
Medicin
Opslagstavle
Posthus
Tips+lotto
Telefon: 
55 45 90 16

Åbent:  Hverdage.............kl. 9,00 - 18,00  
Lørd./Sønd. .........kl. 8,00 - 14,00

- den er nærliggende

D e j l ig  l ok alt  t i l  d ag lig

POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -19

Dankort
Medicin
Opslagstavle
Tips+lotto
Telefon:
55 45 90 16
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Børnene har det bedst i Børnebissen. 

 
Vinkelvej 2, Bisserup, tlf. 23915545 

www.boernebissen.dk 
  

Børnebissen er en privat daginstitution for børn 0-6 år. Vi holder til i 
moderne faciliteter med masser af plads, og kun 200 meter til stranden. Vi 
er en grøn institution med en normering til 18 børn. Vi har stor glæde af, at 
sponsorer hjælper os med varer og tjeneste ydelser. Mange tak til: 
  
Dagli' Brugsen                        De Holsteinborgske fonde                  

Nordskov VVS Dalmose                   BISSERUP FISK 

EDC Martin Mortensen                  Flügger farve Næstved 

XL BYG Skælskør                  Bo Bendix Rasmussen 

Administration og Regnskab v/ Vivvi  Advokat Jens Iversen Advodan 

Ejendomsmægler Per Brimer    Hass Olsen 
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ÅBNINGSTIDER 

MANDAG LUKKET 
TIRSDAG LUKKET 
ONSDAG 9 - 19 
TORSDAG 9 - 17 
FREDAG 9 - 18 
LØRDAG 8 - 15 

  
   

Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 
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25708415  ELLER  51721601

tlf. 55459791 tlf. 28579793
www.clinniccareforyou.dk



  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

Fredag 9.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00

Røget, råt og altid friskt
Skrubber, spætter, sild og rejer
Torsk, tunger, tun og hajer
Hornfisk, ål og blanke makreller
svømmer i dammen eller spræller på disken
Vi har det meste og skaffer resten

Lars Birger Nielsen  55 45 92 19
                                    Butik   21 92 97 19

Fredag 10.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00
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Ring efter nærmere in for ma ti on - træffes bedst mellem 18 - 20 

 Woodpecker‘n
* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg 
   (bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af 
   trai ler mon te ret brændefl ækker
* Fuld forsikret

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug le bjerg
55 45 49 12
40 13 17 40

v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Ren luft er
Sund

fornuft
også indendørs

Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

For et sundere indeklima
Til private, kontorer og institutioner
Tilmeldt hjemmeservice-ordningen

Ring og få et tilbud.
55 45 17 32
21 74 97 32
www.ibclean.dk

Tilbyder:
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www.lbclean.dk
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BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Kan indsættes direkte på 
kontonr.: 6150 4378359, Sparekassen Sjælland.

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af Marts
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Marts
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE

Lykke Jensen ....................... 53 59 96 38/41lykke@gmail.com
Annette Andersen ..... 24 48 48 46/annette300345@gmail.com
Ernst Jensen……….....…….. 22642451/ernstj2017@gmail.com
Knud Strandby…….……………. 23457169/knudst@gmail.com

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 …...……….……….22519179
Alice Jelen, Strædet 12 ………………..……………… 25565404
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16 ...…......………….... 30350246
Lillan Garby, Strædet 24 ……………...….............…. 53804408
Ellen M. Kyhn Rasmussen. Bisserup Havnevej 49..... 61691979
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50 ……….……….23743849
Lone Langkilde, Voldstien 8 ...……….................….. 29116245
Kirsten Simonsen, Dalstrøget ........................................60187460
Jens Andersen, Strædet 14 ............................................60375445
Knud Kronborg, Fjordbakken 19 ..................................30209617

Suppleanter

Jens Christian Eskjær Jensen, Strædet 29 .......................20802459
Bente Holmgren, Fjordbakken 50 .................................23479545




