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Billedet på forsiden er den velkendte
skorstensfejer Carsten Jensen, en vellidt
skikkelse rundt på byens tage. her ved
Carin Naaes skorsten.
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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. Indbetalingskort fås hos
kassereren (Lykke) eller man kan indsætte direkte på
kontonr.: 6150 4378359
Næste nummer påregnes at udkomme i midten af marts 2007.
stof til bladet bedes indleveret senest 1. marts.
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Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49
Niels Bak Pedersen ............... 55 45 94 26
Agnete Stage ......................... 55 45 91 51
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Toni Andersen: Strædet 14,................................................55451024
Vagn Andersen: Dyvekær 16,...........................................55458006
Ruth Dræberg: Byvej 29,......................................................5545 9221
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,..........................................55459738
Johanne Markus: Dyvekær 30,..........................................74576915
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,........................................55451525
Iben Fernandy, Havnevej 85,..............................................55451585
Christina Duch, Skoleengen 10,........................................55458848
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,.............58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,.........................39202918

Suppleanter:
Freddy Thomasen, Strædet 12,......................55451919
Jens Andersen, Strædet 14,.............................55451024
Birgitte Hiul, Lodsstien 11,................................55459640
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Bytingskalenderen

ER DU GLAD FOR BYTINGSBLADET

Fredag d. 5. januar kl. 18.30
Fællesspisning

Så er bidrag til trykning af bytingsbladet på
Bytingets ønskeseddel til jul. Det er en af de
rigtig tunge poster på budgettet og med et
underskud i 2007 på ca. 10.000 kr. er det
jo ret meget. Alle bidrag store som små er
meget velkomne. Jo mindre underskud,
jo ﬂere penge er der mulighed for at kunne
lave arrangementer for. Der er stillet en
indsamlingsbøtte i brugsen
I 2007 er vi med i Slagelse kommune og
har ikke kunnet få afklaring på om der kan
søges penge til arrangementer mv. som vi
har kunnet i Kulturelt Samråd i Skælskør.
Så indtil der bliver en afklaring, vil der muligvis blive taget højere entre til nogle af arrangementerne end der er blevet tidligere.
Bidrag kan indbetales på bytingets konto
nr. 6050 4378359. Kontonummeret står
også på bisserups hjemmeside.
Du er også velkommen som annoncør. En
hel side koster 1000,00, en halv 500,00
osv. pr. år. Henvendelse ljen@worldonline.
dk, Lykke.

Søndag d. 7. Januar kl. 14-16.00
Fernisering: Maja de Hemmer
Mandag d. 15. januar kl. 19.30
Filmklub
Fredag d. 2. februar kl. 18.30
Fællesspisning
Onsdag d. 28. februar 19.30
Viseaften med vise-værterne
Skotske og irske folkesange
Tirsdag d. 21. februar kl. 19.30
Filmklub
Fredag d. 2. marts kl. 18.30
Fællesspisning.
Søndag d. 11. marts kl. 14-16.00
Fernisering: Jyde Buhl
Torsdag d. 15. marts kl. 19.00
Generalforsamling 19.00
Film bagefter
Hold i øvrigt øje med plakater samt
Bisserups hjemmeside, www.bisserup.dk
Link: KALENDEREN

TILBUD
Er der nogen i Bisserup, der sidder alene
juleaften, har vi plads til ﬂere. Det er gratis.
Ring venligst til Anne og Roger Kopp Pedersen, Bisserup Havnevej 58, Bisserup og
aftal nærmere.
Tlf. 5852 4948, mobil 26300200.
Sidste frist er d. 18. december.
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Lykke

Hovsa
Hvis der er nogen der har undret sig over at
der pludselig vokser hvidtjørn på det grønne
stykke ved busholdepladsen, så er det fordi
en ihærdig bisserupborger og medlem af
bytinget, har skaffet 10 træer ved sin indsats i Skælskør blomstrer, hentet og plantet
dem. Vi glæder os til blomstrende hvidtjørn
og vil sende Vagn en venlig tanke og tak
for indsatsen på vandreturen eller når vi
venter på bussen!. Skælskør blomstrer har
desuden ydet et piletræ og et par hundrede
påskeliljeløg som samme har plantet ved
gadekæret.
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Kommunyt – december 2006.
Nu er det lige før, at vi må sige farvel til
vores gammelkendte Skælskør Kommune.
Det er jo med vemod, fordi vi jo alligevel
gennem årene opbyggede en del fællesskabsfølelse. Det er jo vores kommune og
mange ting har fungeret godt! Politikerne
har heller ikke været længere væk, end at
de ﬂeste af os kender en del af byrådspolitikerne. Men nu bliver der lidt længere. Bortset fra mig, som jo bor her i Bisserup, er der
ca. 20 km til de 3, der blev valgt i Skælskør
og de 2 fra Eggeslevmagle.
Men i disse elektroniske tider spiller afstande vel ikke det store til daglig.
Mens man nu skal til at lukke og slukke i
Skælskør Kommune breder panikken sig
lidt i Ny Slagelse.
Det er planen at alle ting skal ﬂyttes mellem jul og nytår. Derfor lukker kommune
kontorerne d. 15. og 21 december, hvor
medarbejderne pakker alle ting ned. Efter
jul d. 5. og 12. januar er der igen lukket, for
at medarbejderne kan få pakket ud og sat
på plads.
I de sidste måneder er der kommet mere
og mere på Sammenlægningsudvalgets
dagorden.
For øvrigt blev det sidste møde d. 1.
november optaget på video, fordi Sammenlægningsudvalget gør sig overvejelser om,
man skal tillade fremtidige fjernsynsoptagelser på byrådsmøderne. Så det kan være
at fremtiden bliver, at man kan gå ind på
kommunens hjemmeside og se optagelser
fra byrådsmøderne.
De forskellige punkter der har været på
dagsordenen er f.eks. fastsættelse af alle
mulige gebyrer og takster, lige fra rotter og
renovation til ﬂaghejsning markedsstadepladser. Alle de fælleskommunale samarbejder har været oppe til revision. Det
gælder KAVO, hvor samarbejdet foreløbig
er forlænget et år.
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Det gælder ROVESTA (miljøkontrol, vandprøver, laboratoriearbejde m.v.) og Grundkort Øst (digitalt kortsamarbejde) m.m. Nu
er der efterhånden op til en snes punkter
på dagsordenen, og de politiske debatter
begynder nu så småt. De af jer der er mere
politisk interesseret kan gå ind på www.
nyslagelse.dk og læse dagsordener og
referater
fra
de
enkelte
udvalg.
Vi skal jo også forlade vores gamle kommune- og byvåben. Skælskør by beholder
selvfølgelig byvåbenet, men den nye kommune skal ﬁnde sit eget. Til den ende er der
blevet udfærdiget nyt design og logo, som vil
være på alle fremtidige papirer fra Slagelse
Kommune. Det forestiller Storebæltsbroen
i silhuet i stiliseret form. Det minder meget
om Korsør Kommunes gamle logo.
Næste spændende ting der sker er det
ofﬁcielle konstituerende møde onsdag d. 6.
december kl. 18.30. De eneste 2 valg der
ikke kan gøres om er valg af borgmester og
viceborgmestre. Ellers kan alle valg til udvalg, råd og nævn egentlig blive lavet om. I
praksis sker det nu nok ikke, da de politiske
aftaler fra december 2005 nok holder, men
i hvert fald er det nu ikke bare de politiske
udvalg, der skal besættes, men alle mulige
nævn- og bestyrelsesposter hvor der sidder
politisk udnævnte repræsentanter. Det er
lige fra Beredskabskommission og Færdselssikkerhedsudvalg til valgbestyrelse
for skolebestyrelsesvalg, fonds- og legatbestyrelser, Færgeselskabet Vestsjælland
og forskellige ungdomsklubber. Spektret
er stort, men den politiske holdning er nok
overvejende, at man vil vælge ikke-politikere alle de steder, det kan lade sig gøre.
Næste gang jeg skriver Kommunyt vil vi
være en del af Slagelse Kommune. Det
bliver spændende om vi vil blive hørt i det
store fællesskab. Jeg er nu ikke meget i
tvivl, for vi Bisserupborgere har altid været
gode til at møde op og markeret os. Det skal
vi blive ved med.

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

Jacob Borello Carlsen
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Læserbreve
BYTINGSBLADET modtager meget gerne
bidrag i form af læserbreve eller meningstilkendegivelser, som måske kan give anledning til debat.
Redaktionsgruppen

Bisserup Filmklub
Januar 2007 starter den ny sæson, hvor
de første tre ﬁlmaftener bliver:
•
Mandag d. 15.01.07, kl. 19.30
•
Onsdag d. 21.02 07, kl. 19.30
•
Torsdag d. 15.03.07, kl. 19.00
hvor der indledes med generalforsamling
Prisen for en sæson med 6 spille-/dokumentarﬁlm er 100,- kr.
Som tidligere omtalt kan vi af lovgivningsmæssige grunde ikke her i Bytingsbladet
afsløre, hvilke ﬁlm, der spilles.
Men medlemmerne af Bisserup Filmklub
får i december et program, hvor der fortælles nærmere om ﬁlmene.

ERIK KRISTENSEN
Tømmermester
Falkevej 1, 4250 Fuglebjerg
Telf. 55 45 43 61

Det er muligt at melde sig ind i Bisserup
Filmklub på ﬁlmaftenerne. Man kan høre
nærmere ved at henvende sig til et af
bestyrelsesmedlemmerne:
Lykke 5545 9638,
Jytte 5545 9426,
Lisbeth 5814 5454,
Anne-Charlotte 5545 9219,
Finn 6128 6222,
Leila 5545 9483,
Myrna 5542 1341.
På gensyn til nogle dejlige ﬁlm.
Bestyrelsen
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Bravo!
Vel var det ikke en lun sommeraften i fri
luft på Veronas amﬁteater eller La Scala
i Milano, men Bisserup forsamlingshus
udgjorde en glimrende ramme for en fornem operaaften, som fuldt ud fortjener
operapublikummets traditionelle hyldest til
divaen, når en arie er slut. Bravo!!!
Oline Hiul, der udover at synge også – på
grund af et ærgerligt, men forståeligt afbud
- måtte sørge for den forbindende tekst til de
enkelte arier, skabte den tilpas højtidelige
stemning i smukt samarbejde med Peer Andersen, der ledsagede præcist og sikkert på
klaveret. Man fornemmede klart de mange
øvetimer med træning bag præstationen –
godt gået!
Det er vel næppe forkert at betegne arrangementet som lidt utraditionelt for de aktiviteter, Bytinget står bag i forsamlingshuset.
Mig bekendt har der ikke gennem årene
været et arrangement af den art ( husker jeg forkert, skyldes det sikkert, at jeg
ikke er helårsbeboer i Bisserup), og fra
pålidelig kilde har jeg forstået, at ideen til
operaaftenen opstod sådan lidt tilfældigt.
Men godt, at ide blev til virkelighed. Tak til
Oline og Peer for initiativet, tak til Bytinget for opbakning. Bravo Bravissimo !!!
Operaelskeren
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Nyt fra Brugsen.

Bytingets årsberetning, 17.11.06

Ja, så er vi nået til årets julemåned, og det
har vi allerede kunnet se nogle uger i forretningen. Juletræer, kranse og puder
minder os udenfor om den tilstundende
højtid, og indendørs er det godterne, juleøllet og de andre julevarer, der frister.

Så er der gået et år igen i Bisserup.
Vi har været til fællesspisning og nydt
godt af de forskellige madholds kulinariske
udfoldelser. Nogle spiste meget, men ﬂere
spiste for meget og et par blev forædte,
men så kunne de slå mave til tonerne fra
vor danske sangskat.
Vi har været til foredrag ved Harhoff om
krigsforbryderdomstolen i Haag – med stof
til eftertanke, til lysbilleder fra Laos og Cambodia. Vi har grinet af og med vore lokale
skuespillere, så vi håber de vil lave en aften igen. Vi har holdt Sct. Hans fest med en
rigtig god tale af Borello. Vi har samlet ting
og sager i laden og solgt dem som antikviteter for en ﬂad femmer på loppemarkedet.
Vi har været til havnefest med leg, spil og
dans. Og vi drak øl. Nogle ﬁk nok. Andre ﬁk
nok nok, og det var sikkert godt nok.
Vi har ladet os beruse af Parlan´s jazz og
lyttet henført til Tritunus koret i Holsteinborg kirke. Med Oline drønede vi igennem
400 års operahistorie, fra Italien til Frankrig
og tilbage til Italien, pragtfuldt sunget om
ulykkelig kærlighed, så vi sad tilbage og
følte, at vi aldrig kan blive lykkelige hvis hun
ikke kommer igen.
Året i Bisserup: festligt, folkeligt og fornøjeligt og trukket på en silkesnor: perler af
kulturelle oplevelser.
Sådan vil jeg huske 2006 i Bisserup.

Traditionen tro vil vi sørge for lidt smagsprøver til jer lørdag d.16. dec. mellem 10
og 12. Er det den stærke eller den milde
ost, der hitter i år eller måske begge dele,
og hvad med spegepølserne. Klarer den
med hvidløg sig lige så godt som sidste år,
eller er der i år mest afsætning på den almindelige pølse. Vi får se. I skal nok få lov til
at skylle efter med vin eller vand efter lyst.
Af nyt har I sikkert bemærket vores nye
”hus” til udendørsvarerne. Det var højst tiltrængt. Det er ikke meningen, at vognene
skal stå derinde og tage pladsen op, men der
kommer en løsning, så de bliver lettere at
komme til. Tømreren skal nok vende tilbage.
Endvidere skal det nævnes, at der er alarmer på vej til frost og køl. Det har ikke
været spor sjovt, hverken for kunder eller personalet, med efterårets nedbrud.
Inden næste Bytingsblad kommer på gaden, er Stine rejst fra os. Stine slutter midt i
januar for at tage en tur til det store udland.
Her skal der lyde en tak for den tid, du har
betjent os, Stine, og held og lykke på rejsen.

Johanne

Dan Sørensen
Alle ønskes en god jul fra Brugsen
Svend.

holdt foredrag for os i Oktober måned om
at være ”Feltpræst i Sudan ”.
Det var et spændende foredrag, hvor man
ﬁk en stærk oplevelse af vilkårene
for arbejdet i FN-regi i et krigshærget land.
Tak for aftenen!
Agnete.
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Skov- og Landskabsentreprenør

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

Per Ahrensberg
Østengen 35, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18
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Slægtshistorie over Atlanten

Daniel Theodor Danielsen

I eftersommeren 2005 blev Johs. Fjordside gjort opmærksom på, at efterkommere af hans familie, der var udvandret til USA, via pressen søgte kontakt
med familiemedlemmer i Danmark.
Den udvandrede var Daniel Theodor Danielsen, der allerede var udvandret i 1865. Han
var søn af Niels Christian Danielsen, der var
bror til Fjordsides farfar, skrædder Hans Danielsen, Bisse-rup. De var begge sønner af
smed Daniel Nielsen, Menstrup. Niels Christian Dani-elsen havde ikke længere nogen
efterkommere i Danmark, så der søgtes
kontakt med hans brødres efterkommere.
Johs. Fjordside ﬁk på den måde for-bindelse
til Robert Creekmore i North Carolina, USA,
oldebarn af Daniel Theodor Danielsen. Robert Creekmore kunne fortælle om, hvordan
det var gået familien i USA. Johs. Fjordside kunne til gengæld sende en kopi af en
gammel slægtsbog fra 1878 til USA, hvor
Robert Creekmore har fået den oversat til
engelsk.

blev født 1842 i Næstved. I 1844 ﬂyttede
familien til København.
Det var forældrene, der i 1865 sendte
Daniel Theodor til USA, for at han kunne
undgå den danske militærtjeneste. Han
kom først til New York, arbejdede sig derfra
videre til Chicago og Pittsburg og så tilbage
til New York. Det var på det tidspunkt hans
hensigt at vende tilbage til Danmark, men
da han blev klar over, at der var efterspørgsel efter indvandrere i South Carolina, rejste
han derned, hvor han også tog forefaldende
arbejde, idet det stadig var hans hensigt at
vende hjem til Danmark. Han kom imidlertid aldrig fra South Carolina, fordi han der
mødte en ung pige, som han blev gift med i
1870. Han havde forskellige jobs, indtil han
blev nattevagt ved bomuldsmøllen i Newberry (South Carolina). En af hans opgaver
på møllen var at slå timeslagene fra kl. 7 om
aftenen til kl. 5 om morge-nen. Han passede
denne opgave så punktligt, at folk i byen
stillede deres ure efter møllens timeslag.

Daniel Theodor Danielsen blev fuldt integreret i Newberry. Han var et enga-geret
medlem af den lokale baptistkirke og medSlægtsbogen er skrevet af Johannes
lem af forskellige loger. Han døde 1916.
Danielsen, også en bror til Hans Danielsen og Niels Christian Danielsen. I bogen
Han ﬁk 6 børn, 3 sønner og 3 døtre. To af
fortælles om familiens medlem-mer, deres
sønnerne var også ansat ved bomuldsarbejde, giftermål og børn. Især berettes
møllen.
om stamfaderen Daniel Nielsen (1777
- 1840), smed i Menstrup. Slægtsbogen
Matrikelkort over Menstrup
fortæller, at Daniel Nielsen og hans kone
bosatte sig i Menstrup i 1800. De havde et Robert Creekmores eftersøgning efter
hus med et par tønder land. I 1810 erhver- danske slægtninge skaffede også Fjordside
vede de en parcel af en gårds jord, ca. 20 kontakt med danske slægts-historikere. I
tdr. land, hvor de selv opførte et hus. Udover den slægtsbog, Johannes Danielsen skrev,
at arbejde som smed dyrkede Daniel Niel- præciserede han ikke, hvor i Menstrup
sen selv sin jordlod med så stor dygtighed, Daniel Nielsens ejen-dom lå, og Fjordside
at han to gange ﬁk præmie af grev Holstein. og hans familie har ikke vidst det.

Daniel Nielsen
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På matrikelkortet over Menstrup efter
udskiftningen kan man imidlertid tydeligt se
de forskellige gårdes jordlodder. En af disse
lodder tilhørte gårdmand Daniel Jensen. En
af hans efterkommere, som også arbejder
med sin slægts historie, viste i sommer
Fjordside en kopi af det gamle matrikelkortet, og lige syd for Daniel Jensens lod ses
den lod, hvorfra Daniel Nielsens jord blev
udparcelleret. Med lup kan man lige læse
navnet Daniel Nielsen på det udparcellerede
stykke jord.

Hjem med klaver! Så se’ her.
Ta’ tonerne med hjem!
Klaveret i forsamlingshuset er til salg.
Afgiv dit bud med mulighed for,
- at huse mange skønne, uforglemmelige musikalske minder,
- at udvikle disse til din egen version,
- at lade familie og besøgende benytte
denne attraktion.
Afgiv dit bud til Vivi vivifrank@mailtele.
dk, 5545 9360 senest 31-12-2006.
Konditioner for tilbud:
1) Du skal være andelshaver i Bisserup
Forsamlingshusforening.
2) ”Først til mølle” og højeste bud vinder.
3) Vinderen køber ”ab Forsamlings-hus”
og skal varetage transport.
4) Betaling forinden afhentning.
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Referat fra bytingets årsmøde
den 17. november 2006.
1. Valg af dirigent
Agnete Stage blev valgt
2. Valg af referent
Alice Jelen blev valgt
3. Beretning
Johanne aﬂagde en kort og præcis beretning, der omhandlede det forgangne års
ar-rangementer. Beretningen trykkes i sin
fulde ordlyd i førstkommende nummer af
By-tingsbladet.
Beretningen gav ikke anledning til
kommentarer
4. Regnskab
Lykke aﬂagde regnskab og henviste til det
trykte regnskab for at høre, om der var
kommentarer. Selv forklarede Lykke, at
vi p.t. står i en lidt usikker situation, da vi
ik-ke kender mulighederne for at få støtte
i Ny Slagelse Kommune. Det kan derfor
være, at Bytinget bliver nødt til at opkræve
entre ved nogle af de kommende arrangementer.
Der kom forskellige forslag om at sikre at
Bytinget havde den nødvendige økonomi
til rådighed, og de resulterede i, at Lykke
lovede at ville oplyse Bytingets kontonummer i Bytingsbladet med en opfordring til
frivillige støttebidrag, ligesom der vil blive
stillet en ”sparebøsse” op i Brugsen med
en opfordring om at støtte udgivelsen af
Bytings-bladet.
I øvrigt var der ros til Bytingets hjemside.
5. Fremtidig virksomhed
Vagn fortalte, at Bytinget havde planer om
at videreføre de nuværende årligt tilbagevendende arrangementer, men at der ikke
synes at være behov for nye tiltag. Christina
Duch foreslog, at Bytinget tog initiativ til
oprettelsen af en jazzklub, og Vagn redegjorde for, hvordan strukturen i Bytingets
arbejde indebærer, at der kan ned

�

�������������������������

�����������
�������������������

�
���
��� ��
��������� ����
�� ���� ����
�� ��� ���
�� ����
��

����������������������
��������������������������
�����������������

������ �� ����� �� ��������

�����������

������� ��� �� ����� ��������

���������� �� �� ��

������
�������
����

��������������������������
������������������������������
���������������������������������
���������
�������������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������������������

������������������������������������
��������������������������������������������������������

05-12-2006 09:31:16

19

8

sættes underudvalg, der så tager sig
af afgrænsede områder – som f.eks.
udstillingsgruppen og ﬁlmklubben - og
han foreslog, at de interesserede i jazzklubben satte sig sammen for at gå videre med
ideen.
Karin Naa foreslog, at petanquebanen blev
ﬂyttet til et sted, hvor ﬂere mennesker kom
forbi. Vagn lovede, at Bytinget ville drøfte
forslaget.
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
7. Nedsættelse af stemmeudvalg
Ole Nielsen og Freddy Thomasen valgt
8. Valg af medlemmer til arbejdsudvalget
På valg var Toni, der ønskede genvalg, Ruth,
der ønskede genvalg, Hanne, der ikke ønskede genvalg og Alice, der ikke ønskede
genvalg. Udover de 4 skulle der vælges
yder-ligere et arbejdsgruppemedlem, så
udvalget igen kunne komme op på
12 medlemmer.
Foreslået og valgt blev:
Toni Andersen blev
Ruth Dræberg blev genvalgt
Christina Duch,
Anne Kopp Pedersen,
Jørgen Fallesen,
Suppleanterne:
Jens Andersen
Freddy Thomasen
var begge på valg, og begge
blev genvalgt.
Revisorerne Yngve Christensen
Hans Mortensen
var begge på valg, og begge
blev genvalgt.
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9. Eventuelt
Der havde indsneget sig en fejl på
dagsordenen – Lykke beklagede.
Johannes Fjordside talte om Bytingets
historie, og roste alle, der i tidens løb – også
i de svære perioder – havde arbejdet for at
sikre, at vi fortsat kan have de mange
arrangementer i byen. Især ønskede
Johannes at takke Thomas Toft, der har
været aktiv i Bytinget i en menneskealder.
Lars Birger spurgte til kommunesammenlægningens betydning for aktiviteterne
i Bis-serup, og Toni fortalte, at Bytinget
kommer til at fungere som et lokalråd,
der sammen med de 31 andre lokalråd i
Slagelse Kommune får indﬂydelse gennem Kontaktudvalget for landdistrikter. Der
er endnu ikke klarhed over præcis hvordan denne indﬂydel-se kommer til at fungere, men Toni lovede, at alle ville blive
orienteret, når rammerne blev lidt
tydeligere.
Torsdagsklubben annoncerede, at borgmester Lis Tribler kommer til forsamlingshuset en eftermiddag i februar. Endelig dato
kan ses i Bytingsbladet.
Lykke fortalte, at der ikke bliver nogen
fælles juletræsafhentning i år – eller i de
kommende 6-7 år. Vi må vente på, at der
igen bliver træer af en passende størrelse i
skoven.
Endelig var der tak til arbejdsudvalget og
tak til Hanne og Alice for deres indsats
igennem de år, hvor de har været med.
Referent: Alice Jelen

Bankospillet forløb under sædvanlig spænding. Stor TAK til alle sponsorerne for de
mange ﬁne gaver.
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Maja de Hemmer – Hagendrup
Huse 6 – 4593 Eskebjerg
tlf. 59 29 21 61 email: mke@mail.tele.dk
Mine malerier er på én gang abstrakte og
naturalistiske, inspireret af tilstande i natur
og menneske eller af former og far-ver. Det
vigtigste for mig er stemning og lys, og det
er det, jeg søger at konkre-tisere mere end
motivet. Jeg maler fordi jeg ikke kan lade
være, og gennem male-rierne bearbejder
jeg livet.
Materialerne kan være forskellige. I perioder bruger jeg kul og gouache – i andre
perioder har det været billedsyning og
lyd-dias. For tiden arbejder jeg mest med
acrylmaleri og foto.
Jeg har fotograferet siden min far gav mig
et kamera til min konﬁrmation og lærte
mig at fotografere. I fotograﬁerne ses min
oplevelse af naturen. Jeg er fascineret af lys
og strukturer og går tæt ind i motivet. Men
derefter forandrer jeg måske billederne til
noget nyt, så de også bliver ﬂertydige.
Computergraﬁk. En bibeskæftigelse er
computergraﬁk – jeg laver illustrationer og
”tegneserier” til internettet. Se fx. www.iborgensdyb.dk og mød Absalons spøgelse!
Billed-digt: Billed-digt er et lyd-dias-show
på 1 time om forvandlinger i natur og
menneske. Det vises på bestilling.
Kunstnerisk uddannelse:
Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København 1982
Lyd-dias kursus på Institut for Visuel
Kommunikation KA 1975
Billedsyning hos Annie Hedvard 1972 og
Solveig Refslund 1994
Maleri og billedpsykologi Kunstskolen
Odsherred v. Palle John Nielsen og Aase
Fink 1995-97
Intensivt kunstnerisk arbejde siden 1997.
Udstillinger bl.a.: 2000 – Medlem af
kunstnergruppen MORILD med udstil-
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ling i sommermånederne i Nykøbing
Sjælland
2000 jan. Helligåndshuset, Strøget
København med kunstnergruppen ”de 24”
1999 jan. Kunsthallen København med
kunstnergruppen ”de 24”
1999 sept. Kalundborg Amatør Teater ”billed-digt”

Mad til den store fest

J. B. Diner
v/Jens Becker
på Gammeltorv 3 i Skælskør

Kurser

Man kan komme på Weekendkurser i
acrylmaleri eller deltage i workshops om
Indre Billeder ca. 1 gang om måneden i
mit atelier i Eskebjerg eller bestille
kurser afholdt andre steder. Se
www.dehemmer.dk

Torsdagsklubben
har haft besøg af 2 ”Store damer”.
Torsdagsklubben havde den 2. november
fået en aftale med skuespiller Ulla Jessen
om at komme og fortælle om sit liv hvor
hun voksede op her i Bisserup og om sit liv
som skuespiller.

Skal
maden
være i top
så ring os op
Bestil den store brochure
med alt i
spændende buffet’er, varm mad og
masser af inspiration til netop din fest.
venlig hilsen
Jens Becker, Bisserup Byvej 6

Tlf. 39 68 02 03
20 21 08 53
J. B. Diner, v/Jens Becker, Gammeltor v 3, Skælskør, Tlf. 39 68 02 03 - 20 21 08 53
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Vise-cafe 29. nov. 2006 :
Danmark rundt på 2 timer
Stadig mildt vejr, men mørkt og fugtigt.
Godt at komme ind i varmen, møde
kendte ansigter, få øje på mange nye.
Hvor hyggeligt, at ”vi” kan trække sangglade folk til cafeen. Bliver forsynet
med sangheftet for 20 kr. Hvilken vin
vil du nyde? Man vælger og ser sig om i
kredsen. Hvor skal man sætte sig i aften.
Hvem har jeg ikke talt med længe? Hvem
kunne det være interessant at komme til
at kende? Lige meget hvad, bliver det rart.
Vi kommer alle for at synge, og det bliver
man glad af.
Frank, Ernst og Per er ene om turen. Jytte
er på langfart og Preben har også måttet
melde fra, da han er optaget af en musical
på skolen. Men de gør det så godt de kan,
de tre musikanter! Og det er rigtig godt,
skulle jeg hilse at sige! Vi elsker disse
aftener.
Det var nok ikke helt tilfældigt, at aftenen
blev indledt med ”Jeg plukker anemoner i
november”. Selv om den er tænkt i overført betydning, er det næsten, som om vi
kunne gå ud i skoven og ﬁnde anemoner
nu. Vejret er næsten mere forårsagtigt
end efterårsagtigt.
Så begynder Danmarksfærden. Vi sættes
i gang med Den danske sang. Vi kommer
over Storebæltsbroen, besøger Fyn, bl.a.
Amanda fra Kerteminde, synger os videre
til Skamlingsbanken, hvor Ernst betroede
os, at ”han tumlede sig i leg” som ung.
Sønderjyllands skæbne efter

1864 udtrykkes i Det haver så nyligen
regnet, derefter til den barske natur ved
Vesterhavet og senere Blæsten går frisk
over Limfjordens vande. Minsandten, om
der ikke var en sang fra Vendsyssel om
mågernes skrig. Den måtte vi lære. Den
var så god, at publikum bad om lov til at
synge den endnu engang. Ebeltoft visen
sluttede den jyske afdeling, dermed var vi
også kommet til pausen, som altid bliver
brugt til at strække ben og få sig en sludder med andre.
Samsø blev ikke glemt, trods det vi
sjældent kommer den vej mere. Nord om
Sjælland med Kronborgvalsen, som ikke
alle var helt fortrolig med. Godt, der er
så mange gode stemmer til at guide os
andre igennem. Nogle er sikre i viserne,
andre i de danske højskolesange.
Nu swinger det oppe hos spillemændene!
Tag og kys det hele, København og den
lille have i Pile Allé. Sov den ud i den mellemste køje og tag for dig af retterne på
Bornholm! Men som Per indlednings-vis
lovede, så ender rejsen i Bisserup.
Vi tager dog et sidste blik over det Danmark hvor jeg er født - på Sebastians
melodi, der som sød musik mit hjerte
når. Selv holder jeg meget af de to gamle
melodier, men denne kan med sin lyriske
tone let overtage førstepladsen!
Så er den aften slut. Glad og varm indeni.
Næste viseaften er først i februar –
ærgerligt, men vi kan jo bare synge lidt
mere derhjemme!
Lisbet
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Det var en fantastisk god eftermiddag;
dels fordi vi havde rigtig mange gæster,
men også fordi Ulla var rigtig spændende at høre på, når hun fortalte om
sin barndom her i Bisserup og alle de
veninder hun havde leget med. Vi var
så heldige at ﬂere af den mødte op og
hilste på Ulla og der blev rigtig snakket sammen da vi havde kaffepause. Og
vi havde også besøg af en dame som
havde passet Ulla da hun var lille, alle
disse mennesker ﬁk et stort og hjerteligt
knus fra en Ulla som huskede dem alle
sammen.
Ulla er en dame som har oplevet rigtig
mange forskellige ting på teater, ﬁlm,
revyer samt meget forskelligt andet. Det
er jo ikke længe siden hun var i Skælskør
musikskole og instruere børn til en forestilling. Hun fortalte mange sjove episoder om sit arbejde og kom også lidt ind
på sit privatliv som hun ellers vil holde
for sig selv. Da hun udstråler mange
talenter ﬁk vi også nogle smagsprøver
på hendes fortolkning af revyviser. Det
var en meget fornøjelig og indholdsrig
eftermiddag.
Det var dejligt for os der arrangerede
det, at der kom mange mennesker, men
vi mener da også alle har fået en god
oplevelse med hjem.
14 dage efter, den 16. november havde
vi besøg af en anden og helt anderledes
”stor” dame,
Marie Finne fra Sønderjylland tog toget
den lange vej for at holde et foredrag om
sit liv på forskellige skibe som sejlede
på langfart ud i den store verden. Fra
Grønland i nord til Sydpolen og Sydafrika
gennem Panamakanalen, Europa på
kryds og tværs og mange andre steder.
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Vi ﬁk en livshistorie om hvordan man
går fra at skulle være landmand og til at
blive telegraﬁst ombord på et skib, hvor
kaptajnen ikke vil have en pige ombord,
men måtte bide i det ”sure” æble efter en
telefonsamtale til København, han skulle
beholde denne pige ombord. De sejlede
da også sammen i 13 år og havde gode
tider ombord. Den stakkels pige var altid
søsyg og havde pøsen, det er en spand,
som sin faste og trofaste ven ombord.
Den gode Marie fandt også en sømand
ombord som hun blev gift med, men han
havde ikke lyst til at fortsætte sejlads, så
han ville være præst.
Marie fortsatte med at sejle så manden
kunne læse, men efter 16 års ægteskab
havde konen fået nok.
De gik fra hinanden og hun kom ombord
på et krydstogtskib til et par tusind passagerer, her skulle hun sørge for, at alle
højttalere ombord virkede, der var ”kun”
700 af dem, det var noget anderledes
end at sejle mellem isbjergene i nord og
syd. Marie talte også meget om hvor
vigtig en kok er ombord, hvis ikke de får
noget ordentligt at spise er det kokkens
skyld, og så bliver der ballade.
Marie havde efter 40 år på søen fået
en fyreseddel, fordi der ikke er brug for
telegraﬁster længere, nu er det kaptajn
og styrmand der klarer alle disse ting pr.
computer, så Marie er gået i land, har
købt en lille ejendom og ender sine
dage som landmand i Løjt Kirkeby i
Sønderjylland.
Marie endte som foredragsholder fordi
én svigtede en aftale, så hun indtog
forsamlingshusene rundt omkring i hele
Danmark.
Lise
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hassolsen

KLR
Hvad er der sket siden opstarten af
kontaktudvalget for lokalråd (KLR)?
Kort fortalt er kontaktudvalget (også
kaldet KLR) talerør og bindeled for de 21
lokalråd (bestående af byting, sogneråd,
bylaug, landsby udvalg osv. osv.) til Ny
Slagelse Kommune.
Det har indtil nu været et stort arbejde
med at få vedtægter, kommissorium,
økonomi, hvordan gør vi os synlige, og
hvordan får vi de forskellige råd til at
gennemskue størrelsen af os. Vi har
holdt mange konstruktive møder, både
med os selv og udvalget for demokratisk
og politisk udvikling(kaldes DPU). Vi har
ligeledes afholdt 2 repræsentantskabsmøder med stor deltagelse og god debat Der er afholdt et seminar i Slagelse,
med deltagelse af et bredt udvalg fra de
forskellige råd, hvor udvalget ﬁk mange
gode input, til hvilke værdier hvert enkelt
råd fandt vigtige, hvilket efterfølgende
udmøntede sig i et fælles oplæg til landdistriktspolitik (alt sammen set fra vores
synspunkt).
Til læserens venlige orientering er vi her
i Bisserup repræsenteret med følgende
gode borgere:
Lykke Jensen
Vagn Andersen
Toni Andersen – som sekretær for KLR.
Visionerne for KLR er ganske klare – at
fastholde Ny Slagelse Kommune i deres
løfter om at tilgodese de små samfund
i den nye store kommune – og denne
fastholdelse kan ikke vedligeholdes uden
et organ som KLR, til at koordinere og
samarbejde med de behørige myndighedspersoner.
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Det sidste nye, er at DPU (Demokratisk
og Politisk Udvikling for dem der ikke har
læst det indledende) ikke umiddelbart vil
nedsætte et Landdistriktsudvalg (§ 17
stk. 4 udvalg) som lovet af de ny valgte
politikere. DPU ønsker pt. en ”timeout”
indtil august 2007, hvorefter man vil
beslutte hvorvidt der skal etableres et
permanent landdistriktsudvalg (bestående af 5 politikere og 4 repræsentanter
fra KLR).
På sidste repræsentantskabsmøde var
der enighed om at give ”timeout” – men
der er stadig stor utilfredshed med beslut-ningen truffet af kommunen – KLR
føler denne forhaling vil være til skade
for borgernes mulighed for at blive hørt.
Umiddelbart har kommunen ikke fulgt
egne intentioner – mange gode ord,
visioner fremsat overfor borgerne, opfordringer til at sætte netværk i søen osv.
osv. - holdt ikke vand! Lokalpolitikerne
ønsker nu, at såfremt man ønsker støtte
til projekter eller driftsomkostninger skal
man være en del af et lokalråd hvortil der
betales kontin-gent.
Det er Bytingets klare opfattelse, at her
skal vi være med på sidelinien, vi vil
med de allerede valgte repræsentanter
følge udviklingen nøje – og skulle nogle
af borgerne i Bisserup have spørgsmål/
ideer til det fremtidige virke indenfor Ny
Slagelse Kommune – så giv mig et kald.
Et landdistrikts seminar vil blive afholdt i
Slagelse den 20.01.07 – alle er velkomne
til at deltage. Opslag om tid og sted vil
være tilgængeligt i Brugsen og omegn.
Toni Andersen
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Her og nu PC-reparation
Fjernelse af virus
Hardwarefejlﬁnding, og test
Udskiftning af reservedele
Antivirus/spyware
Opsætning af internet og e-mail

WWW.ITFORALLE.DK

Industrivej 49 · 4230 Skælskør

Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg
(bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af
trailermonteret brændeﬂækker
* Fuld forsikret

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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Der er ingenting der maner
som et ﬂag, der går til top
Allerede i begyndelsen af 1970´erne
blev der i Grønland fremsat ønsker om at
få et særligt grønlandsk ﬂag.
Med indførelse af hjemmestyre i 1979
blev debatten om et sådant ﬂag intensiveret. Der blev fremsat en mængde
forslag – de ﬂeste om et KORSFLAG som
de øvrige nordiske landes, med forskel
lige farvesammensætninger.
Bølgerne gik højt. Mange mente, at et
grønlandsk ﬂag naturligvis skulle være et
korsﬂag, som udtryk for samhørigheden med Norden. Andre mente, at det
grønlandske folk med et helt anderledes
ﬂag skulle markere den afstandtagen
fra det danske kolonivælde, som var
markeret med indførelse af hjemmestyre.

◗
Nu, mere end 20 år senere, er der imilertid pustet nyt liv i en gammel strid om
ophavsretten til motivet. Det viste sig jo
nemlig, at Hjortshøj-Egå Roklub havde
en stander med samme motiv.
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Det blev efter klubbens oplysning tegnet
af klubbens daværende for-mand og
taget i brug i 1971. Roklubben var dog
så ædelmodig at meddele det grønlandske landsstyre, at Grønland gerne måtte
bruge motivet. Klubben ønskede ikke at
hævde sin ophavsret.
Så skulle man måske tro, at den sag
var ude af verden og i skønneste orden!
Nej slet ikke. I løbet af 2006 er der igen
fremsat beskyldninger mod Thue Christiansen for at have plagieret HjortshøjEgå´s roklubstander.
Men sagen er tilsyneladende mere kompliceret end som så. Det var nemlig slet
ikke den jyske roklub, der første gang
brugte motivet.
Allerede i 1960´erne tegnede Mads
Stage Bisserup Sejlklubs stander!

B
S

◗

I 1985 blev det særlige grønlandske
ﬂag ERFALASORPUT (vores ﬂag) så en
realitet. Symbolet er den opgående sol
over isen, der står for lyset og varmens tilbagevenden ved midsommer.
Farverne er tværdelt af hvidt og rødt
med en mod standeren forskudt kugle i
modsatte farver.
Det blev udformet af den grønlandske
kunstner Thue Christiansen.

Torsdagsklubbens

Bisserup Sejlklub
Spørgsmålet om ophavsret til motivet–
og hvor vidt og hvordan det eventuelt
kan og skal håndhæves og gøres gældende er for så vidt endnu ikke endeligt
afklaret.
Måske vil nogen mene, at Grønland bare
skal have lov at have sit ﬂag i fred, og at
Hjorthøj-Egå Roklub og Bisserup Sejlklub
også bare skal lade såvel deres standere
som diskussionen om hvem der kom
først blæse i vinden.
Ernst

Program for Vinter/Forår 2007:
Pris: 100,-kr. for hele sæsonen.

10. maj har vi Løvspringstur. Turen går
til Malergården i Odsherred. Reservér
datoen, bussen er bestilt.

11. Januar kl. 14-16.

3. januar kl. 10 til 11.

Jytte og Niels fra Bisserup:
Seniorer på arbejde m/Mellemfolkeligt
Samvirke, kommer og fortæller om
deres oplevelser i det nordlige Indien.

25. januar kl. 14-16.
Lisa og Stig Thorup Rasmussen fra
Skælskør: kommer og underholder
med musik og sang samt mulighed for
fællessang..

8. februar kl. 14-16.
Anne Eversby vil holde foredrag om:
“Livskvalitet fra Skælskør med forhindringer“.

22. Februar kl. 14-16:
Lis Tribler fra Slagelse, borgmester:
Kommer og fortæller om den nye storkommune som vi er blevet en del af.

8. Marts kl. 14-16.
Susanne Hansen fra Jylland: Kommer
og fortæller historien om: Jacob Fisker,
som boede i ejendommen som vi i dag
kalder Galleri Stalden.

22. marts kl. 14-16.
Musik: Seniorsangkoret fra Skælskør
kommer og underholder os med deres
righoldige program, under ledelse af
Kaj Groth Rasmussen.

12. April afholder vi ordinær
generalforsamling.

Motionsgymnastik for damer: Jytte Bak
Petersen vil guide damerne gennem
1 times motion, derefter er der mulighed for jer der har tid og lyst til at nyde
medbragte kaffe/the eller andet og få
en hyggelig formiddag
Hvis der kommer nye deltagere i januar
skal der kun betales 75,-kr.+100,-kr. til
Torsdagsklubben
Vel mødt til motion om onsdagen og
alle aldre er velkomne, man skal være
medlem af Torsdagsklubben. Det er en
god idé at medbringe et underlag eller
et tæppe og indendørs sko.Mød op kl.
10.00 og prøv at være med, håber det
er noget for dig.

4. Januar. Kl. 14 til 16.
Slægts-og lokalhistorie. Nye deltagere
er meget velkomne, man skal være
medlem af Torsdagsklubben, det koster
100,-kr.. Husk! Kaffe/the kop og evt. brød.
Tilmelding til Kirsten Bjørnvad tlf..: 55
45 94 04 eller Annette Andersen tlf..:
55 45 18 80. Alle er meget velkomne.
Det er ikke kun for pensionister.
På Torsdagsklubbens vegne siger vi
såmange, mange tusind tak for alle de
gode ting vi har modtaget til vores
stand på julemarkedet den 26. 12 06.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt
et godt nytår!
Med venlig hilsen Lise
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Bisserup-Diget bestod sin prøve.
Der var varslet højvande for de indre
farvande onsdag d. 1. november og det
kom i høj grad også til at gælde for
Bisserup. I løbet af aftenen strømmede
vandet ind over havnemolen og der var
også en strøm af mennesker mod havnen,
der lige skulle se om det var så slemt,
som der blev snakket om i radio og tv.
Det var slemt og det huskes ikke at have
været så højt tidligere og hvis vi ikke
havde haft diget rundt om Bisserup
neden for skolebakken havde vi kunne
sejle på Bisserup Havnevej og vandet
havde nået ind i de ﬂeste huse. Vandet
toppede sidst på aftenen og var da oppe i
180 cm over dagligvande og kun 20 cm
fra digets top.
Der var travlhed på havnen for
fortøjninger skulle slækkes på både, så de
ikke blev trukket ned og alt hvad der
kunne ﬂyde, skulle reddes i sikkerhed.
Men der var ingen panik, og alle, der kan
huske oversvømmelsen i 1993 gik
nærmest rundt i en let opløftet stemning
og glædede sig over at diget eksisterede.
I 1993 var der mange huse, der havde
vand ind i stuerne og endnu ﬂere, hvor
det lige gik til dørtrinet og dengang var
vandet ”kun” oppe i 165 cm.
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For mange er Bisserup Diget i dag en
selvfølgelig tryghed. Men det var lidt
af en kamp at få det bygget, og dem
der bor neden for Skolebakken og
indenfor risiko-zonen betaler stadig af på
udgifterne til etablering af diget.
Efter højvandet i 1993 blev der snakket
meget om, hvordan vi kunne genetablere de gamle diger ud mod Holsteinborg
Nor. Digerne var ikke blevet ved ligeholdt og gav derfor ikke nogen beskyttelse mere, så derfor tog en kreds af borgere initiativ til, at der blev lagt lidt jord på
de gamle diger, når der var en rendegraver
i nærheden, og der blev taget kontakt til
kommunen for at få sikret hele byen mod
højvande fremover.

Ønskerne fra byen var klare og opgaven
lød jo også meget simpel, men det skulle
blive en lang og sej kamp inden diget
stod færdigt i 1998.
Ønsket var bare at sikre byen, men det
faldt ind under Lov om Kystbeskyttelse
og derfor skulle både Amtet og Kystinspektoratet sige god for projektet, og da
der også ligger nogle gamle bastioner fra
svenskekrigene i digelinien skulle Skov
og Naturstyrelsen også sige god for
projektet.
Når diget blev bygget i en højde på 2
meter var det efter anbefaling fra Kystinspektoratet. Dels skulle det sikre mod
oversvømmelser i en tidshorisont på 50
år og dels skulle vi også op i den højde
for ikke at få problemer med forsikringsselskaber ved eventuelle frem-tidige
skader.
Mange har spurgt, om diget nu også er
højt nok til næste højvande. Desværre er
det jo ikke så nemt at spå – især ikke om
fremtiden – men ifølge Kystinspektoratet
og DMI skulle der ikke være grund til
bekymring. DMI siger, at den meget specielle vejrsituation, som gav højvan-det,
med nordenstorm både i Kattegat og

i Østersøen, var meget usædvanlig og
ud fra at det er den højeste vandstand,
der er målt siden DMI begyndte at måle
denne fra 1890’erne konkluderer DMI,
at det er en hændelse , som forekommer
sjældnere end en gang hvert hundrede
år.
Jeg vil ikke påtage mig at spå, men
jeg tror ikke, at der går 100 år inden
vi oplever et højvande, der går lige til
digekanten.
I Digelaget håber vi ikke det sker, men
det vi oplevede d. 1. november i år
understreger i hvert tilfælde, at det er
vigtigt, at diget er der og at vi også
passer på det. Digelaget har en bestyrelse, der skal sikre vedligeholdelsen af
diget, men vi vil godt benytte lejligheden
til at opfordre alle til at være med til at
passe på diget. Det vil sige at tankeløse
sjæle, der fx. bare synes det er sjovt eller
sejt at køre på knallert eller i bil på selve
diget eller op ad digeskråningerne eller
nogle der synes, at udsigten er så ﬂot fra
en hesteryg på digets top – de skal selvfølgelig gøres opmærksom på, at det er
utrolig dumsmart og selvfølgelig ulovligt.
Bisserup Digelaug
v. Lars Birger Nielsen
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Endnu en hyggelig julecafe løb af stabelen den 26. november. De mange besøgende
hyggede sig, med gløgg og æbleskiver og snakken gik, en hyggelig måde at mødes på
inden juletravlheden sætter ind. Stor tak til Frank som diverterede med en blanding af
dejlige melodier og julesange. Mange dejlige ting og sager kunne købes i boderne,
hvor der var livlig handel.
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BYTINGET ØNSKER ALLE
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR
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