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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: Collage Lykke Jensen

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
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 - Støttekoncert for Bis’koppen

Fredag d. 4. oktober kl. 18.30 - Fællesspisning

Lørdag d. 5. oktober - Plantebyttedag i Bis’koppen

Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30  - Viseaften. Tema ”Grand Prix gennem 

tiderne” -  

Torsdag d. 10. oktober kl. 14-16 - Foredrag af Christian Kronman

Torsdagsklubben

Torsdag d. 10. oktober kl. 13-ca.16 - Fællesskabsstafet. SE i bladet 

Søndag den 13. oktober kl. 14-16 - Fernisering med den herboende  

kinesiskfødte billedkunstner Fu Deng

Mandag d. 21. oktober kl. 19.30 - Chaplinklubben

Tirsdag d. 22. oktober kl. 16-17.30 - Billedklub for børn starter

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30 - Støttekoncert for Bis’koppen

Torsdag d. 31. oktober - Halloween arrangement

Fredag d. 1. november kl. 18.30 - Fællesspisning

Torsdag d. 7. november kl. 19.30 - Chaplinklubben

Fredag d. 8. november kl. 19.00 - Årsmøde i Bytinget

Onsdag d. 13. november kl. 19.30 - Viseaften. Tema ”Sorrig og glæde”

Søndag den 17. november kl. 14-16 - Retrospektiv udstilling med værker af 

maleren Ib Orla Jensen

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 14-16 Foredrag af Alice Wedel, Bisserup

Søndag d. 24. november kl. 13-16 Julemarked og julecafe

Lørdag d. 30. november - Juletræstænding ved brugsen 

Hold øje med plakater og hjemmeside

Fredag d. 6. december kl. 18.30 - Fællesspisning

Torsdag d. 12. december kl. 13-17 - Torsdagsklubbens julefrokost i Bisse-

rup Forsamlingshus.
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Noget om en Fællesskabsstafet, der lander i Bisserup torsdag den 10. 
oktober i Sundhedsugen. 

I Slagelse Kommune er mental sundhed et højt prioriteret område. Sammen 
med seks andre udvalgte kommuner deltager Slagelse derfor i en indsats, der 
skal pege på, at det forbedrer vores mentale sundhed at gøre noget aktivt, at 
gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt. Kim Marker fra BIS’koppen, 
Jens Christian Eskjær Jensen fra Bisserup Sejlklub og undertegnede fra Bisse-
rup Vinterbadere og Bytingets arbejdsudvalg deltog i august måned i et møde, 
hvor formålet med idéen om en fællesskabsstafet blev foldet ud: Fællesskabs-
stafetten skal skabe nye fællesskaber og skabe fællesskaber på tværs i Slagelse 
Kommune. Stafetten skal på sin vej synliggøre kommunens mange frivillige, 
lokale fællesskaber ved både store og små begivenheder, og stafetten skal 
medvirke til gensidig inspiration. Kim, Jens Christian og jeg har desuden en 
(måske lidt ambitiøs) idé om, at stafetten kan stimulere bosætning/tilflytning. 

Det sker helt bogstaveligt ved, at en stav/depeche bæres igennem store dele af 
kommunen i dagene 7. - 11. oktober. Bisserup er udvalgt til at være et af de steder, 
hvor depechen holder pause torsdag den 10. oktober fra kl. 13.00 -ca. 16.00, 
hvorefter depechen skal afleveres i Stigsnæs og videre med færgen til Omø. 

Repræsentanter fra Bisserups frivillige fællesskaber mødtes den 3. septem-
ber i BIS’koppen og sammen skitserede vi, hvordan Bisserups mange fæl-
lesskaber kan synliggøres. Flere af os opdagede på dette møde, at vi fak-
tisk ikke kendte hinandens foreningers tilbud, selv om vi har boet her i 
mange år. Den 19.september deltager Kim, Jens Christian og jeg i end-
nu et møde i kommunen, hvor projektet konkretiseres. Fællesskaberne 
i Bisserup mødes igen den 1. oktober for at få de sidste detaljer på plads. 

Kommunens folk sørger for presseomtale og anden markedsføring, som jeg 
sørger for at videregive på bisserup.dk og Bytingets facebookside.
Der afholdes en større fællesskabsevent, som markerer afslutningen på stafet-
ten. Eventen byder på en musikalsk oplevelse i Det Røde Pakhus i Skælskør 
med Total Hip Replacement og House of Corr med 
gæsteoptræden af Ida Corr.
 
Jeg er kontaktperson, hvis du har spørgsmål. 
Lillan Garby 
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Årsmøde/generalforsamling 

Sæt et stort kryds i kalenderen ved den 8. november.Den dag holder By-
tinget sin årlige generalforsamling – årsmødet – kl. 19 i forsamlingshuset. 

I løbet af det sidste år er det blevet tydeligere og tydeligere, at der er ved at 
ske en radikal ændring i kommunernes måde at tænke borgerinddragelse på. 
Hvor politikerne før alene satte kursen for udviklingen i kommunen, og bor-
gerne blev hørt i diverse høringsrunder, oplever vi nu oftere og oftere, at både 
politikere og embedsmænd spørger ind til, hvilken udvikling vi som borgere 
selv kunne ønske for vores område. 
Hvordan kan vi i Bisserup blive gearet til at svare fyldestgøren-
de på de ofte komplicerede spørgsmål om eksempelvis udviklingen 
af skolen, udviklingen af infrastrukturen, bosætningen i området osv.? 

Kom til årsmødet, deltag i debatten og vær med til at klæde arbejdsudvalget 
på, så både politikere og embedsmænd kan få et kompetent med- og modspil 
i det kommende år.
P.a.v.
Alice Jelen  

Loppemarkedet 
Igen i år var Strandes lade fyldt til bristepunktet med lopper, der var 
blevet tilovers ved oprydning rundt omkring i byen, og som sædvanlig var 
mange (ca. 40) parate til at give en hjælpende hånd med at få omsat de mange 
lopper til et solidt tilskud til Bytingets pengekasse. Loppemarkedet er ubetin-
get Bytingets største indtægtskilde og er dermed en forudsætning for, at vi kan 
gennemføre årets mange forskellige aktiviteter. 



5

Vi var meget heldige med vejret, og den regn, der kom natten til lørdag og 
lørdag formiddag, hørte op præcis kl. 13, da loppemarkedet gik i gang, så 
eftermiddagen kunne gennemføres i dejligt sommervejr.
Mange havde allerede fra starten taget opstilling udenfor snorene, og der blev 
handlet livligt henover et par timer – både ved bordene og ved auktionen. Da 
handlen var slut, kassen gjort op og regningerne betalt, blev der over 25.000 
kr. i overskud – penge som vi i det kommende år kan omsætte til forhåbentlig 
hyggelige aktiviteter for alle i Bisserup.

Eftertanke: Kan vi mon fortsætte med at holde loppemarked på denne måde 
i de kommende år?

Kun et par stykker af de ca. 40, der hjalp til i år, er under 60 år gamle, og man-
ge er et godt stykke over 70. Det er fysisk krævende at knokle med telte, møb-
ler og kasser fulde af lopper, og hvis ikke det kan lykkes at få yngre kræfter til 
at deltage, skal Bytinget måske til at tænke i nye baner for at skaffe økonomi 
til de mange aktiviteter, som vi alle sætter pris på.
                                                                                                   p.a.v.
                                                                                                   
Alice Jelen

En kort omtale og evaluering og overvejelser for fremtiden vedr. Mu-
sik ved Havnen.

Musik ved Havnen i 2018 blev kun opfundet fordi Bytingets Arbejdesudvalg  
fravalgte Havne/Byfest det år.
Vi legede i løbet at vinteren 2018 med tanken om at lave en dag med fuld 
musik på/ved havnen og det blev en realitet d. 25 august, fordi rigtig mange 
andre syntes og ideen  og gerne ville hjælpe til.

Musik ved Havnen 2019 gik som vi alle håbede: 
En dag med rimeligt godt vejr (bedre end div. vejrudsigter og kun en enkelt 
byge), rigtig mange mennesker og en god stemning til de 12 koncerter på alle 
5 spillesteder.

Det har hele tiden været vores mening kun at arrangere Musik ved Havnen 
disse 2 gange og det er det stadigvæk. Ikke fordi det er for tidskrævende eller 
for besværligt men for at andre folk med ideer/initativer kan komme til.

Bisserup rummer mange kreative sjæle så “Nogen" finder nok på “Noget”
                                                                    
                                                                      Annalise Leonardo Pedersen
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I løbet af efteråret skal BIS’ koppen gøres ”vinterklar” til nye aktiviteter (se 
omtale andet sted i Bytingsbladet). Der mangler endnu lidt kapital til denne 
klargøring, og vi afholder derfor 2 STØTTEKONCERTER. 

Ved begge koncerter sætter vi en ”mindste billetpris” på 50kr.  Det skal for-
stås således, at hvis en koncertgæst har lidt plads i økonomien – ja så er man 
velkommen til at betale lidt mere for sin billet og derved bidrage til hulmurs-
isoleringen m.m.

Billetter til begge koncerter kan forudbestilles hos Kirsten Lichtenberg 
(51510026) samt købes i BIS’ koppen (ti. og to. 14-17, lø. 10-13)

1. STØTTEKONCERT  onsdag den 25.september kl 19.30

”SEBASTIAN – en koncertfortælling”. En hyldest til musikeren, samfundsrev-
seren, sangeren, komponisten Sebastian, der i år bliver 70 – og som i mere 
end 50 år har skabt lyd og poesi til at indramme livet for både børn og voksne.  
 
Gennem 20 sange føres vi fra start til slut på en rejse i Sebastians produkti-
on, fortolket af Mette Guldagger (voc), Albert Madsen (voc,guitar), Per Larsen 
(voc,guitar) samt Anders Heidelbach (kontrabas)

2. STØTTEKONCERT  onsdag den 23.oktober kl 19.30

”OSVALD HELMUTH – sunget af Nielss Bønsvig”. Osvald Helmuth var i 
flere årtier Danmarks helt store revykunstner, som gjorde en perlerække af 
tekster uforglemmelige. Ingen danske kunstnere har sidenhen villet binde an 
med disse tekster, fordi Osvalds fortolkninger altid lå i folks bevidsthed – jo, 
sønnen  Frits, lidt på sine gamle dage.  
 
MEN – vi tør !  Kom og hør kendte og mindre kendte viser i Nielss Bønsvigs 
fortolkning – det er visesang, vi kan stå inde for. Niels Bønsvig er kendt for 
sit mangeårige arbejde som revyskuespiller og instruktør og han bakkes ved 
koncerten op af Finn Molsted (bas) og Frank Guldagger (piano).

                                                                                            Frank Guldagger

STØTTEKONCERTER
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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!

Efterårets udstillinger i forsamlingshuset
Vi har lagt ud med en spændende fernisering søndag den 8. september i Bis-
serup Forsamlingshus med portrætmaleren Erik Reinert, som deltog i DR1-se-
rien ’Danmarks bedste portrætmaler’. 

Hans malerier skildrer på smukkeste vis 
mennesket i bevægelse - på trods af ma-
leriets naturlige fastfrysning. Det skaber et 
fantastisk øjebliksbillede. Vi ved ikke, hvor 
mennesket på maleriet er på vej hen eller 
hvor det kommer fra. Men det er heller ikke 
det vigtige for Erik Reinert. Det væsentlige 
for ham er den energi og glæde, der opstår i 
selve bevægelsen. 
Erik Reinert bor og maler tæt på havet og 
naturen, og det kommer tydeligt frem i hans 
malerier. Hans arbejde med lyset er helt for-
midabelt. 

Søndag den 13. oktober kl. 14-16 er der 
fernisering med den herboende kinesisk fød-
te billedkunstner Fu Deng.
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PLANTEBYTTEDAG i BIS’koppen bliver i år lørdag den 5. oktober fra 
10-13.

Kom med alt hvad du har for meget af og byt dig til noget nyt og spændende  
Giv meget gerne besked til mig, hvis du ved, at du er klar med planter, så vi 
ved lidt om, hvor mange borde der skal sættes frem  Hvis du først samme dag 
kommer i tanke om, at du da egentlig godt kan levere nogle planter alligevel, 
så kommer du bare!
Alle kan i øvrigt komme forbi og se 
hvad der udbydes. Det hele er gratis 

BIS’koppens Cafe er åben med ser-
vering af kaffe og kage, som den 
plejer fra kl. 10-13 om lørdagen.
Kaffe 10kr, boller 10kr og kage 10kr🧁🧁

Vi glæder os til at se jer alle i godt 
plantehumør 
                                                               
                        Jette Elverdam

Søndag den 17. november kl. 14-16 

afholdes en retrospektiv udstilling med vær-
ker af maleren Ib Orla Jensen, som døde i 
1989. Nærmere omtale vil blive bragt på 
hjemmesiden bisserup.dk.
På vegne af Udstillingsgruppen i Bisserup – 
Knud Strandby

ViseVærterne præsenterer 

Det er blevet efterår og dermed tid til at få rørt ’sangermusklerne’ igen. Vise-
Værterne er i samarbejde med Bytinget atter vært ved en række fornøjelige 
viseaftener i Bisserup Forsamlingshus. 

Som noget nyt i år er viseafternerne placeret den anden onsdag i måneden. 
Det sker for ikke at kollidere med dels torsdagsklubbens arrangementer, dels 
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Onsdag den 13. november går det løs igen. Denne gang med det sørgmuntre 
tema ”Sorrig og Glæde”. Vi håber, I møder talstærkt op, for uden jer ingen 
viseaftener! Sanghæfter sælges i døren for 30 kr., ligesom der kan købes ’læ-
skedrikke’ til stemmebåndene. 
                                                                         Vel mødt! Knud Strandby

Vi lægger ud med kåring af den bedste Grand Prix-sang gennem tiderne, hvil-
ket sker onsdag den 9. oktober kl. 19:30. ViseVærterne bliver denne aften 
forstærket med violinisten Søren Iversen og saxofonisten Tanja Dræberg.

Bisserup Billedklub

Efter efterårsferien starter billedklubben for børn over 6 år under Vivis og Bir-
gittes vejledning. Det foregår i Bisserup Forsamlingshus 6 tirsdage før jul og 6 
tirsdage efter jul, alle gange kl. 16 - til 17:30. 

Datoerne er: den 22 og 29 oktober og den 5, 12, 19, og 26 november. Da-
toerne for 2019 vil blive sendt ud senere. Pris: 100kr pr barn, søskenderabat
50kr. 

julens ditto. 
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Nyt fra BIS’koppen

Hvilken sommer!!  God blanding af sol og regn, rigtig mange udedage i ca-
feen. Det har lokket besøgende til fra nær og fjern, som har nydt kaffen og 
det hjemmebagte brød og ikke mindst en snak om stort og småt. Der har især 
været mange besøgende, når vi holder musiklørdag. Tak til de musikere og 
sangere, der har stillet op i den gode sags tjeneste.

Der er rigtig godt gang i bogudlånet. Vi har dog valgt fremover ikke længere 
at kalde cafeen ”bogcafe”, da der var nogen, der fejlagtigt troede, at det kun 
var en cafe for læseheste.
Der har også været gang i garnbytteriet. Der var strikkecafe torsdag d. 12. 
september kl. 12-14. 

I løbet af efteråret vil der blive to støttekoncerter. Den første bliver 25. septem-
ber. Mere om det andetsteds i bladet!

Vi planlægger også flere arrangementer, bl.a. brunch for børnefamilier. Den-
ne gang søndag d. 22. september. Derudover har vi et billardbord på ønske-
listen.

4. september har BIS’koppen bidraget til den landsomfattende ”Vandrefesti-
val”, idet folk mødtes kl. 13 i cafeen til en ”optankning” i form af kaffe/te m. 
brød m.m. og høre lidt om Missionshusets historie. Derefter vandrede man 
stille og roligt op til Holsteinborg med rundvisning, og sluttelig vandrede man 
gennem skoven langs vandet til havnen, hvor Lars-Birger tog imod. 

Jette Elverdam har skaffet et sæt krolf, som nu er blevet sat op i haven. Udsty-
ret ligger i en hyndekasse, hvor alle kan bruge den. Husk at lægge alt pænt på 
plads efter brug. Man kan også prøve krolf i cafeens åbningstid, hvor der vil 
være en, der kan hjælpe spillet i gang. 

Vi er nu så langt, at vi har turdet aftale at få den udvendige renovering af hu-
set sat i gang. (1. etape) Det drejer sig om hulmursisolering, dræn og afløb, 
istandsættelse af taget, udskiftning af en blændet dør i køkkenet med en glas-
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Husk malerskjorter og indesko. 
Vi glæder os meget til denne sæson med mange sjove emner og udstil-
ling i Januar sammen med kunstgruppen Valodia. 

Tilmelding til Vivi eller Birgitte, Email: breuningbirgitte@gmail.com el-
ler vivsen@gmail.com

10
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dør, udskiftning af et enkelt vinduesparti mod øst med en dør, (brandsikker-
hed/flugtvej) samt udskiftning af hoveddøren, der er tynd og utæt. På loftet er 
der et vindue mod syd, der bliver udskiftet med en tilsvarende dør. På længere 
sigt håber vi, at der kan etableres et isoleret rum på 1. sal til diverse klub-
virksomhed, evt. hjemmearbejdspladser eller måske mulighed for e-sport? Vi 
søger fonde til en udvendig brandtrappe. Håber det bedste. 

Alle ændringer af huset er godkendt af kommunen, da huset jo er bevarings-
værdigt.

Vores økonomi ser helt pæn ud. Lige nu mangler vi bare 15.000 kr. for at være 
i mål med midlerne til 1. etape. Det er derfor, vi stadig håber på flere medlem-
mer, støtter og sponsorer.
Vi fortsætter med diverse ansøgninger om fondsmidler til næste etape, nemlig 
den indvendige renovering af huset. Vi krydser fingre for at det snart kommer 
på plads. 
  Kirsten Lichtenberg

Nu med lyd
”Jeg tror, vi napper lyden af en Ferrari i dag!”
Nye elbiler skal i fremtiden udsende kunstig motorlyd. Det skyldes et ønske 
fra blinde og svagtseende.

Verden ifølge Knud
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Glædelige nyheder fra Bisserup Vinterbadere.

Alle de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet, Holsteinborg Gods og Sla-
gelse Kommune er nu i hus og vi har fået 300.000 kr. i fondsmidler til køb af 
sauna og til etablering af strøm og frostsikring af toiletterne på Bisserup Havn.
Vores ambition er helt klar: Vi skal kunne tage vores nye sauna i brug i den 
kommende sæson.
Det bliver nok ikke til sæsonstart, da der fortsat er arbejde med at skaffe mel-
lemfinansiering (likviditet) og med at få bygget saunaen.

Vi håber, at få mange medlemmer fra Bisserup og fra vore nabobyer.

Det koster 100 kr. at være støttemedlem og 650 kr. at være fuldgyldigt med-
lem med mulighed for at benytte toiletter og sauna på Havnen. Se vores an-
nonce længere fremme i bladet.
                                                                                           Kirsten Møldrup

Kommune-nyt 
 
Siden jeg skrev i juni har der været meget stille grundet sommerferien.
Normalt plejer jeg på dette tidspunkt at kunne skrive en del om det næste års 
budget, men grundet folketingsvalget i juni og ny regering er der ikke blevet 
afsluttet en aftale mellem kommunerne og regeringen endnu, derved kender 
vi ikke økonomien, og da en ca. 1/3 af Slagelse kommunens indtægter kom-
mer fra staten og ca. 2/3 af indtægterne kommer fra skat er denne aftale ret 
vigtig. Byrådets egen budgetmøder starter først nu på torsdag-fredag den 5-6 
september, og skal være vedtaget senest 5. november 2019.
Vores kommunaldirektør Frank Andersen har sat et stort projekt med ny orga-
nisation i kommunen i gang p.t. kører der møder med involvering af forskelli-
ge personalegrupper, faglige organisationer m.v., tanken er det nye skal starte 
op 1. november 2019, såfremt der bliver opbakning til det.  
Lokalt kan vi glæde os over ny asfalt på havnepladsen, samt renovering af 
stien fra p-pladsen til stranden, samt selve p-pladsen.  

Knud Vincents

Bisserup havn
Havneområdet i Bisserup er et meget naturskønt område, som gæster fra nær 
og fjern såvel som byens egne borgere sætter højt og betragter som en væsent-
lig del af Bisserups ”sjæl”.

Opsatte plancher orienterer om områdets rige fugleliv – som dog måske er 
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knap så rigt som det har været?  I den forløbne sommer har vi fx ikke kunnet 
glæde os over den elegante og smukke lille dværgterne.  Den har ellers sæd-
vanligvis gennem årene taget den lange flyvetur fra sydlige himmelstrøg blot 
for at komme til at ruge i sin lille koloni på feddet ved Bisserup.  Men den 
slemme ræv var på spil og ryddede rederne for æg.  Ternerne har måtte finde 
andre ynglepladser. Men der kan fra Bisserup havn iagttages mange andre 
fuglearter, og der er opstillet en kikkert til dette formål. Måske kan man endog 
få øje på en ørn!  Mens dette skrives er der stadig flokke af svaler i vilter jagt 
mellem sejlskibenes master. Men de samler sig snart til turen sydpå, og når 
dette læses i bladet er de nok væk for i år.

I sommerens løb ankommer masser af flotte sejlbåde og lægger til i havnen, 
fartøjer fra forskellige danske byer men også fra udlandet.

På havnepladsen er der ofte mange mennesker- nogle kommer blot for at nyde 
udsigten – og måske solnedgangen, ofte mens de nyder en is fra den nærlig-
gende kiosk. Jævnligt er der kåde unge mennesker, der springer i vandet og 
tar en svømmetur. Men det er en kort periode. Når efteråret kommer, og når 
sejlbådene er væk, så er det kun de seje vinterbadere, der går i vandet ved 
havnen.

På bænke ved havnen mødes undertiden små grupper af lokale borgere, som 
får en snak om vejret og om den almindelige verdenssituation. Som regel kan 
de være enige om, at verden er af lave. Det har den jo sådan set altid været. 
Det er bare blevet værre, konstaterer de. Man erindrer den gamle vits om to 
stenaldermænd, der sidder ved bålet og prøver at analysere årsagerne til, at 
verden i stigende grad er af lave. Så sukker den ene, klør sig i skægget og si-
ger: Jamen det er da også alt sammen blevet meget værre siden man opfandt 
flitsbuen! 

Det er som regel knap så nemt at blive enige om, hvad man rent faktisk kan 
gøre ved det. Det samme gælder vejrsituationen. Den er dog knap så ube-
regnelig som en vis amerikansk præsident, for DMI har fantastiske compu-
terberegninger over alt det med lavtryk og højtryk og koldfronter og hvorhen 
de bevæger sig. Alligevel kan det ske, at der trods skræmmende varsler om 
voldsomt vejr, torden og lyn, hagl  og skybrud, kun kommer 17 dråber regn. 
Så må kålmarkerne ved Bisserup alligevel vandes.
Men det hænder da også, at vigtige filosofiske emner bliver luftet ved de små 
møder på havnebænkene, hvorefter man går hver til sit, oftest jo med uafkla-
rede spørgsmål om tilværelsens gåder.
Når man tidligere kom cyklende til havnepladsen, så gjaldt det om at passe 
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på, for asfaltbelægningen var i adskillige år ganske miserabel, med huller og 
store revner.
Det er der rådet bod på nu! 

Selv om der jo faktisk er tale om en privat havn, så bevilgede vores gode 
kommune alligevel 200 000 kr. til ny asfaltbelægning. Arbejdet blev udført 
midt i august, og nu er havnepladsen jævn og fin! Det er til stor glæde ikke 
mindst for de lokale fiskere, for hvem havnen er en del af deres arbejdsplads, 
men også for sejlklubben, for de mange besøgende og for alle os, der holder 
af Bisserup havn!
                                                                                                Ernst Jensen

Hold kæft, hvor er det blevet flot
Forleden stod jeg i mit køkken, som vender ud mod Byvejen og ser ud ad 
vinduet. To drenge på 13 til 14 år kører forbi på deres cykler. Den ene råber 
til den anden; Hold kæft, hvor er det blevet flot. De vender cyklerne og køre 
forbi én gang til. De skal lige se det igen.

Rigtig mange af Bisserups beboere har været forbi huset, siden jeg købte det 
omkring årsskiftet og begyndte renoveringen. Mange har givet udtryk for, lige-
som drengene, at det er blevet flot. Nogle fortæller, at de ofte slår vejen forbi 
for at se, hvad der sket siden sidst. Nogle har sammenlignet husets udtryk med 
et børnerim. Andre stiller spørgsmål; hvorfor har dørene forskellige farve? Er 

Mit hus på Bisserup Byvej 24
Af Helle Mylund Jacobsen

Vi er en del fritidsfiskere, der mener, at vore 
ruser bliver tømt i utide, og ihvertfald fald 
ikke af os selv. Det er kedeligt, at vi åbenbart 
ikke kan have vort fiskegrej i fred.
Husk: ål fra egne ruser smager bedst.
Mogens Jacobsen
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huset kalket? Hvorfor har du valgt netop de farver til døre og vinduer? 

I det følgende vil jeg fortælle om nogle af de overvejelser, jeg har haft i forbin-
delse med købet og renoveringen af huset med fokus på det udvendige udtryk; 
vinduer, døre og facade. Men først vil jeg sige mange tak for den interesse som 
Bisserup beboerne har vist mig og min renovering. I den forbindelse vil jeg 
sige særlig tak til mine naboer for stor hjælpsomhed og opmuntring. Det har 
været en utrolig varm velkomst at få, som ny beboer i Bisserup. 

Jeg indstillede kikkerten på Bisserup

Jeg købte huset lige før jul 2018 efter mange overvejelser og undersøgelser. 
Jeg stod overfor at skulle finde et ny sted at bo efter ca. 13 år i Sorø, hvor min 
nærmest familie bor. Jeg ville ikke flytte så langt væk fra Sorø. Jeg ville gerne 
bo ved havet og bo i en landsby med et fungerende fælles liv. Jeg kendte Bis-
serup gennem bekendte og havde ofte været i Bisserup om sommeren for at 
bade. Det blev derfor Bisserup, jeg indstillede kikkerten på. 

Jeg havde set huset på Byvejen et par gange og tænkt, at det var et meget vel-
proportioneret hus med en dejlig beliggenhed lige over for et par af den gamle 
bondebys kønne bindingsværks gårde.

I efteråret 2018 var jeg i Bisserup med en bygningskonstruktør for at gennem-
gå huset. Han vurderede, at alle konstruktioner og det som var lavet, så godt 
ud. Den tidligere ejere havde taget alt ud af huset – gulve, elinstallationer, 
køkken, nogle vægge, vand- og afløbsinstallationer m.v. Huset stod som en 
skal, og det var en fordel. Jeg kunne se, hvad jeg købte. Under renoveringen 
har der ikke været overraskelser, som der ofte er, når man går i gang med at 
renovere gamle huse.

Vinduer, døre og facade

Den store økonomiske udfordring i renoveringen var vinduer og døre samt 
facade-overflade. Husets vinduer og døre var i rigtig dårlig stand. Ligesom den 
dobbelte hoveddør mod Byvejen helt manglede. Husets overflade var uensar-
tet; blank sten fra tidligere reparationer, dele af murene var lavet af Lecablok-
ke og overfladen var behandlet med en for mig ukendt overfladebehandling. 
Det var klart, at huset skulle have nye vinduer og døre og en ensartet over-
flade. Men ikke kun det. Huset var ikke interessant for mig med den vin-
duesstruktur og de forskellige vinduestyper og størrelser, huset havde. Der 
var vinduer fra forskellige stilperioder; bondehusvinduer, som er et 1800-tals 
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vindue, trefagsvinduer med et stort glasparti i midten og to mindre på hver 
side, som er et vindue fra omkring ca. 1900 til 1940 og et lille vindue med 
et enkelt glasparti, som er et typisk wc-vindue fra 1960-erne. For mig var det 
ikke bare at udskifte vinduer og døre og male huset over. Huset skulle have en 
ny vinduesstruktur og ensartet vinduer.

Et bevaringsværdigt hus

Jeg vidste, at Stat og Kommuner arbejder sammen om at bevare bygningskul-
tur i mindre landsbyer gennem noget der hedder: Landsby Puljen. Via pul-
jen kan ejere af bevaringsværdige bygninger søge om at få støtte med op til 
75% af prisen på udvendig renovering. Hensigten er bl.a. at bevare de mindre 
landsbyers bevaringsværdige bygninger og måske endda forhøje deres beva-
ringsværdi. 
Huset på Byvejen er fra omkring 1770 og har status som bevaringsværdigt. 
Jeg indledte parallelt med købsprocessen en dialog med Slagelse kommune 
om mulighederne for at få støtte til renovering af facader og vinduer og døre 
gennem Landsby puljen. På baggrund af Slagelses kommunes besigtigelse af 
huset, projektbeskrivelse, renoveringsbudget, private økonomioplysninger, 
diverse ansøgninger om fx forandring af facaden indstillede Miljø-, Plan og 
Landdistriktsudvalget i Slagelse kommune huset til tilskud.
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Hvordan så huset oprindelig ud?

Når man går i gang med at renovere et hus, som er næsten 250 år gammelt 
og skal træffe beslutninger om vinduestyper, døre og facadeoverflade, spørger 
man vilkårligt; Hvordan så huset ud før, det fik vinduer med tre fag? Hvordan 
så det ud omkring år 1800? Hvordan så det ud omkring år 1900? 
Jeg ved det desværre ikke. Det eneste jeg ved er, at huset i starten af 1800 tal-
let sandsynligvis havde blysprossede vinduer. I en forsikringstaxation fra 1810 
fremgår det at huset har ”Blyvinduer…”. 
Frem til omkring år 1750 brugte man typisk vinduessprosser af bly, men det 
blev gradvis almindeligt at have træsprossede vinduer frem mod 1800 tallet. 
De træsprossede vinduer kaldte man engelske vinduer. De engelske vinduer 
kunne enten være med otte eller seks ruder i hver ramme eller, som man fik 
det lidt senere i 1800 tallet, rammer med tre ruder i hver ramme uden lodrette 
sprosser. Det er den sidste type, jeg har valgt. De vinduer, som har siddet i 
mit hus, har altså oprindeligt haft de ”gammeldags” blysprosser med ganske 
små rudefelter. Vinduets dimension har givetvis været mindre og firkantet. Det 
blysprossede vindue har givet huset et noget anderledes udtryk, end det har i 
dag. Hvornår huset har fået engelske vinduer, ved jeg ikke.
Derudover har huset sandsynligvis ikke haft så mange vinduer, som jeg har sat 
i. I samme forsikringstaxation, fremgår det, at der var beboelse i den ene ende 
af huset og stald og lo i den anden. Man kan nemt forestille sig, hvordan et 
par får og måske en gris har været opstaldet i den ene ende, mens beboelsen, 
en forstue og stue, lå i den anden ende af huset. Det betyder, at huset i 1810 
måske kun har haft to vinduer ud mod Byvejen og ikke fem, som jeg har sat i.
Hertil kommer at huset var bygget i bindingsværk med lerklinede vægge. Da 
arbejdet gik i gang med etablering af den nye vinduesstruktur og udskiftning 
af Lecablokke i bagmuren, kom den gamle tagrem til syne med stolpehuller. 
Hvornår huset er blevet fuldmuret, ved jeg ikke, men det er sikkert sket over 
flere årtier. Det er også en mulighed at dele af huset har været brændt.  
Men selvom huset oprindeligt var et bindingsværkshus, har det fremstået med 
overkalket bindingsværk og sandsynligvis hvidkalket. På Sjælland var det tra-
ditionen at kalke hvidt og kalke bindingsværket over. Det er først i nye tid, 
man tjære bindingsværket sort. Når det er sagt, kan huset først i 1800-tallet 
have haft en farve fx lys guldokker, da det på det tidspunkt hørt ind under Hol-
steinsborg gods. De fleste godser har tradition for, at de huse der høre under 
godset har et kendetegn - som reglen en særlig farve. Selvom jeg ikke præcis 
ved, hvilken farve huset har haft, har jeg har valgt at føre den gamle sjælland-
ske farvetradition videre og kalke huset hvidt. Men jeg tror, man skal forestille 
sig, at husets overflade har stået mere ujævn, bulet og blakket end det gør nu 
på grund af det lerklinede underlag og det overkalkede træværk. 
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Jeg ved heller, ikke hvilken farve vinduesrammer eller døre har haft. Men jeg 
ved at farverne skal findes inden for den traditionelle jordfarveskala. Berliner-
blå, brændt umbra, guldokker, oxidrød, kromoxidgrøn, dodenkop og kønrøg 
er navne på nogle af de farver, som indgår i den gamle bondekulturs farve-
skala. En del af disse farver er meget kraftige mens andre er mørke og tunge. 
Jeg har valgt at sende en hilsen til den gamle bondekulturs æstetik og male 
hoveddøren mod Byvejen kromoxidgrøn og vinduesrammer og de to sekun-
dære døre, brændt umbra. 
Når jeg har valgt at male hoveddøren en anden farve end husets andre døre, 
hører det sammen med byggetradition og kultur. Hoveddøren er, som selve 
begrebet peger på, den vigtigste dør i huset; døren gæsten kommer ind ad, 
den fine dør. I vores byggetradition er hoveddøren næsten altid fremhævet 
som større, rigere udsmykket eller ved en særlig bemaling. Det gælder også 
den gamle bondekulturs hoveddøre. Jeg har ønsket, ved at male hoveddøren 
en kraftig farve, kromoxidgrøn, at forbinde huset med denne byggetradition.

 En museumsgenstand?

Jeg vil afslutningsvis sige, at jeg ikke har lavet en restaurering af huset med 
henblik på, at det skulle se ud, som det gjorde for 250 år, 150 år eller 100 år 
siden. Jeg har ikke lavet en museumsgenstand. Men jeg har lade mig inspirere 
af nogle stiltræk, materialer og farver, som jeg ved, har været en del af bonde-
kulturens dna i årene fra 1800 til 1900.
Til sidst en tak til Mark Denholt for at huset blev mit og for et godt samarbej-
de og ikke mindst en stor tak til min bagbo Jan Christensen for samtaler om, 
hvordan huset har set ud i mands minde. 

Kilder:
Information om bygnings bevaring. Datering af vinduer 1700 til 1950. Kultur-
arv styrelsen 2010
De klassiske pigmenter. Søren Vadstrup. 2010

Teater i Stalden

Så mange som der nu var plads til i Stalden, når stolene var rykket godt 
sammen, havde torsdag aften den 29. august en rigtig dejlig oplevelse med 
”Grundtvig & Kvinderne”, et performance foredrag med musik og sang. En 
lille gruppe på 3: Else Mathiassen, fortæller, danser og manuskriptforfatter, 
Karen Sørensen, pianist og Torben Lassen, Trompetist, komponist og oplæser, 
optrådte med en livfuld og dramatisk beretning om en af Danmarks største 
kulturpersonligheder og digtere – måske den største?: Nicolaj Frederik Severin 
Grundtvig og om kvinderne i hans liv.
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Bisserup Tennisklub 3 års fødselsdag 

Onsdag aften den 26. juni 2019 fejrede 32 tennisspillere Tennisklubbens 3 
års fødselsdag.

Vi mødtes ved Grill-hytten, hvor Tennisklubben bød på gode Grillpølser, til-
behør og 2 taler.

På tennisbanen blev der spillet ”På bjerget”, da der kan være mange med til 
dette tennisspil, og man kan gå ud og ind i spillet. Flere af de rutinerede ten-
nisspillere kendte ikke spillet, men syntes det var en sjov og underholdende 
måde at spille på. 

Grundtvig var hele sit liv glad for kvinder og anså forholdet mellem mand og 
kvinde som noget meget centralt i menneskelivet.: ”Liv er af dobbelt natur, 
Helt kun i mand og kvinde:  Skiller dem grusomt en mur, Livet fra begge må 
svinde”  udtalte han. – Grundtvig kendte mange kvinder i sit liv, og han ople-
vede også dette, at en ”mur” kunne skille. Men han oplevede også stor lykke 
i ægteskab. Hans sidste – med Asta, var måske det lykkeligste. Hun var 32, da 
de blev gift, og han var 75. Hvad siger man om alders betydning?

Else Mathiasen anskueliggjorde mange af de kvinder, der fik betydning for 
Grundtvig. Hun skiftede hurtigt til de forskellige dragter, der passede til den 
pågældende kvinde, og nogle blev anskueliggjort med yndefulde bevægelser 
og graciøse dansetrin. Torben Lassen supplerede med trompetmusik og med 
fortælling, og Karen Sørensen akkompagnerede.

Efter de forskellige indslag sang vi så alle sammen med på nogle udvalgte af 
Grundtvigs sange.

Staldens pladsforhold er som bekendt beskedne, og det er fantastisk, hvad 
der trods alt kan lade sig gøre på en scene med nogle ganske få kvadratmeter. 
Men Anna Lisa og Leonardo kan bare sætte den slags i værk! De fortjener stor 
tak og påskønnelse!
                                                                                    Ernst Jensen

Tennisklubben må siges at være en succes. Vi har 35 familie- og 16 sing-
le-medlemskaber. Familiemedlemskabet includerer min. 2 pers., men her 
hører 2 børn el. børnebørn under 18 år også til medlemskabet, det giver ca. 
100 medlemmer total. Antallet af medlemskaber har holdt niveau som fra 
begyndelsen for 3 år siden.
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Vore medlemmer er Bisserup og omegns borgere, sommerhusejere og børn 
her fra byen. Hvert forår ved sæsonstart er der undervisning af flere hold, 
hvor vi bl.a. har et børnehold på 8 børn.

Hvis der skulle være nogle unge, der gerne vil spille, så meld jer til en 
prøvetime for at se, om det er noget for jer. Tennissporten vokser i denne tid, 
måske du har en Kenneth Carlsen eller en Caroline Wozniacki i dig?

I finder alle oplysninger på www.bisserup.dk/foreninger/tennisklubben
                                                                              Bente Holmgren
FRA TORSDAGSKLUBBEN

I det seneste Bytingsblad skrev jeg at sommeren så småt var på vej, men ak nu 
er sommeren så småt ved at gå på hæld. Tiden løber så stærkt. Træer og buske 
har denne sommer taget revanche efter sidste års tørke. Jeg håber I har nydt 
den dejlige sommer.
På det årlige loppemarked i juli måned, var Torsdagsklubben igen en aktiv 
deltager. Vi solgte kaffe/te og kager og fik et pænt overskud til klubbens arran-
gementer og ture.

Torsdagsklubben har sidst i august været på Løvfaldstur. Vi besøgte Ostebør-
sen i Vemmelev. Den mandlige ejer – Henrik Møller Kastrup – fortalte om 
Ostebørsens historie, der går helt tilbage til 1934, hvor grundlæggeren Aksel 
Munch Mortensen kørte med hestevogn rundt til gårde og huse nord for Sla-
gelse og solgte oste fra lokale mejerier. I slutningen af 1960’erne udviklede 
man Kastrup oste sammen med flere mindre mejerier. I dag er det 3. gene-
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ration - Birgitte Kastrup og hendes mand Henrik Møller Kastrup der driver 
virksomheden. I 2017 begyndte et nyt osteeventyr, hvor man flyttede virksom-
heden fra Slagelse til Vemmelev med gårdmejeri, mejeriudsalg (bl.a. oste fra 
små europæiske gårdmejerier) café og 800 kvm kølelager. Egenproduktionen 
oste og mælk foregår alene med lokale råvarer. 

Det var en interessant beretning. Besøget sluttede med et yderst delikat trak-
tement i cafeen.
Jeg må nævne, at standarden i Ostebørsen og cafeen har i en meget høj stan-
dard. Vi fik alle en god oplevelse.

Den 5.september 2019 tager vi hul på sæsonen efterår/vinter 2019:
Torsdag den 5. september 2019 Opstart Bridge
Mandag den 9. september2019 Opstart IT-kursus
Tirsdag den 10. september 2019 Opstart stolegymnastik
Tirsdag den 17. september 2019 Opstarte motionsgymnastik for damer
Torsdag den 10. oktober 2019 Foredrag af Gadedigteren Christian Kronman:
Den kendte Halfdan – og ham vi elsker
Torsdag den 21. november 2019 Foredrag af Alice Wedel om at være ferie-
barn i Brovst ved Jammerbugten og beretter om hvordan det var at være et 
københavnerbarn, der på Christian Østrups foranledning blev sendt til Nord-
jylland som feriebarn hos en helt fremmed familie.Søndag den 24. november 
2019 Julecafe
Torsdag den 12. december 2019 Juleafslutning

Aktiviteter og arrangementer foregår i Bisserup Forsamlingshus, og alle er vel-
komne til alle klubbens aktiviteter.
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Kontingent for medlemskab af Torsdagsklubben er 150 kr. for sæsonen 
2019/2020. Kunne du tænke dig at gå til gymnastik på et af vores 2 hold, ko-
ster det yderligere 200 kr. for sæsonen. Du kan kontakte Kirsten Thinggaard, 
tlf. 28743113 eller mail: thinggaard@email.dk, hvis du gerne vil have pro-
gram for sæsonen eller du har spørgsmål. Du kan også holde øje med klubben 
påhttp://www.bisserup.dk/foreninger/torsdagsklub/ eller opslag ved Brugsen.
Kom og vær med. Vi glæder os til at se dig.
                                                                                             pbv
                                                                                         Kirsten Thinggaard

Rigtig velkommen til Sct.Hans i Bisserup – og tak til Bytinget for at 
betro  mig opgaven som årets båltaler.

Jeg vil gerne have lov at begynde med et lille digt af Johannes V. Jensen:
”Nu breder hylden
de svale hænder
mod sommermånen”
Året efter:
De samme bøge
Og lyse nætter
Den samme lykke
Året efter:
Solsorten fløjter,
Og vårvind svulmer
Igen, veninde
9 år efter:
De samme bøge
og lyse nætter
Den samme lykke

Disse smukke linier skrev Johs. V. Jensen for over hundrede år siden, og mon 
ikke vi alle genkender beruselsen over netop denne tid i Danmark?
I 47 år har jeg stået på denne skønne plet og fejret Sct. Hans og været opfyldt 
af glæde og taknemmelighed over naturen, havet, bålet og den lyse sommer-
nat.

Været fyldt af taknemmelighed over at bo i et land, som i hele min levetid har 
været forskånet for krig.
Et land, hvor de fleste stadig ønsker, at kun få skal have for meget – og færre 
for lidt, som Grundtvig udtrykte det.
Et land med gratis skolegang, gratis videreuddannelse, gratis lægehjælp og 
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sygehusophold. Ting, vi tager for givet, hvad de jo slet ikke er. Det skal vi ikke 
langt uden for landets grænser for at opdage. Det er værdier, vi hver dag bør 
være taknemmelige over og sammen stadig kæmpe for at bevare.

Taknemmelig er jeg også over at bo i en by uden ”hekse og trolde”, men en 
by med venlige og hjælpsomme mennesker, som tager hånd om hinanden.
En by fyldt med ildsjæle, og dem er det oplagt at tale om på en aften, hvor bål 
og ild er i centrum.

Ligesom der kun skal en enkelt gnist til at antænde et bål, skal der ofte kun en 
enkelt ildsjæl til at få os andre sat i brand.
Det er denne bys ildsjæle, vi bl.a. kan takke for, at vi i 30 år har haft et dejligt 
forsamlingshus, hvor vi kan holde vore fester, og hvor vi i i vinterhalvåret kan 
dyrke vores forskellige interesser, se på kunst, mødes til fællessang og ved 
fællesspisninger.

Tennisbanen kom til i 2016, og det sidste store projekt er købet af Missions-
huset.

Nye ildsjæle har for knap 20 år siden 
fået et brandberedskab op at stå, hvor 
14 mand er parate til at rykke ud med 
kort varsel.
10 andre af byens borgere har dannet 
et akuthold, som døgnet rundt står til 
vores rådighed med hjælp, indtil am-
bulancen kommer.

I 2008 fik nye ildsjæle den vision, om 
vores grimme og totalt overdimensio-
nerede parkeringsplads dog ikke kun-
ne bruges til noget andet, og så gik de 
i gang med det store projekt, som vi i 
dag kan glæde os over, nemlig multi-
banen.



Alt dette er resultatet af forskellige menneskers visioner. Folk, som ikke lod sig 
bremse af bemærkninger som: ”Det kan ikke lade sig gøre”, men som TROE-
DE på det og SLED for det.

En stor tak til alle vore ildsjæle skal derfor lyde i aften!

Og ja - Der skal ildsjæle til at sætte skibe i søen, men uden opbakning fra 
hele lokalsamfundet i form af frivillig arbejdskraft og økonomisk hjælp, kom 
skibene ikke ud at sejle. Derfor tak til rigtig mange for denne opbakning. 
Nu ved jeg jo godt, at mange af jer, der er kommet i aften, ikke bor i selve 
Bisserup, men vi ved, at I kan lide at komme her, og vi er taknemmelige for, 
at I er med til at støtte vores brugs og vores lokale fisker,  og vi glæder os over, 
at I er kommet og vil fejre Sct. Hans sammen med os.

Til jer og os alle sammen vil jeg slutte med at sige: 

Om lidt, når vi stirrer ind i ilden, kan vi jo 
tænke over, hvilke bål og dermed glædes-
blus vi hver især giver liv for tiden, hvilke 
der måske er ved at brænde ud, og hvilke 
bål og glædesblus vi gerne i fremtiden ser 
få liv – for os selv, for vores familie, for de 
små og store samfund, vi er en del af – med 
andre ord, hvad vi hver især gerne vil bidra-
ge med og være en del af, og hvilken indre 
heks, der muligvis skal sendes til Bloksbjerg 
denne aften.

Om lidt skal vi synge ” Danmark, nu blun-
de den lyse nat”, der slutter med de vid-
underlige linier: ” sol over grønne sletter – 
lykke og lyse nætter”. Nyd dem – og fortsat 
god sommer.  
                                                                           
Jytte Bak Pedersen

Tegning Thomas Toft
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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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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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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!

 L
uk

ke
t a

lle
 ti

rs
da

ge
.
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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

1215

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, Bisserup, 4243 Rude 
 

Ved forskellige smertetilstande (f.eks. knæ, hofter ryg, skuldre, 
hovedpine, fødder), ubalancer i kroppen f.eks. med spændte muskler, 

svage muskler, overbelastning, ændret kropsholdning eller nedsat 
balance. 

Tilbydes: 
• Fysiurgisk massage/ velvære massage 
• Fysioterapeutisk træning/ genoptræning 
• Undervisning ( pilates, fodtræning, bækkenbunds træning for 
mænd og kvinder, mindfulness) 
 
Åbent efter aftale, venligst ring eller send sms 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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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

36

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



  
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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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 December
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 December
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
Annalisa L. Pedersen, Bisserup Havnevej, 62 .......….55459214
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
Johanne Markus Dyvekær 30 ..................................41680798

Suppleanter

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




