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Billedet på forsiden er foto af
aftensolens genskin i bødehusets vindue.
Fotograf Finn Gjetting
Bagsiden er en tegning af Mads Stage
Bladets vignetter er tegnet af Thomas Toft
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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. 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,...........................................55459638
Johanne Markus: Dyvekær 30,...........................................74576915
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................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
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Bytingskalenderen
Fredag d. 4. januar kl. 18.30
Fællesspisning
Søndag d. 13. Januar kl. 14-16.00
Fernisering: Væver og papirkunstner
Anni Fiil
Onsdag d. 9. januar kl. 19.30
Filmklub
Onsdag d. 30. januar kl. 19.30
Viseaften: Døgnet rundt på to timer
Fredag d. 1. februar kl. 18.30
Fællesspisning
Lørdag d. 2. februar kl. 20.00
Teater i forsamlingshuset ”To mødes”
ny dansk dramatik. Entre 60 kr.
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30
Filmklub
Tirsdag d. 19. fodbold kl. 20.30
Fodboldklub
Onsdag d. 20. februar kl. 20.30
Fodboldklub
Søndag d. 2. marts kl. 14-16
Fernisering: Tommy Bjørn Christensen
Tirsdag d. 4. marts kl. 20.30
Fodboldklub
Onsdag d. 5. marts kl. 20.30
Fodboldklub
Fredag d. 7. marts kl. 18.30
Fællesspisning.

Mandag d. 10. marts kl. 19.30
Filmklub Generalforsamling 19.00
Film bagefter
Torsdag d. 13. marts kl. 19.30
Et multimedie-show ved Dorthe og
Finn Gjetting ”Venedig – begærets by”
Hold i øvrigt øje med plakater samt
Bisserups hjemmeside:
www.bisserup.dk Link: KALENDEREN

Kreativt værksted
Vi er en gruppe bisserupborgere, som
har fået den ide, at det ville være
godt for byens indbyggere, hvis fællesskabet fra vores forsamlingshus
kunne udvides til også at rumme et
aktivt, åbent og dynamisk værksted,
hvor vi kan udfolde os kreativt, dyrke
vores interesser, lære og lære fra sig.
En detaljeret projektbeskrivelse er
sendt til Landdistriktpuljen og Slagelse Kulturpulje, hvor vi søger
økonomisk støtte til vores projekt.
Vi vil få svar på vores ansøgning i
marts 2008.
Der er nedsat et arbejdsudvalg og en bestyrelse, der består af: Bente Larsen, Iben Ferdinandy, Johanne Markus, Lisbeth
Fennestad, og Tove Borello Carlsen.
Suppleanter: Jørgen Fallesen, Nelly
Nilsson.
Arbejdsudvalget vil løbende orientere om projektets udvikling. Vi er selvfølgelig meget interesserede i at høre
fra alle, der har ideer til dette projekt.
Iben Ferdinandy
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Teater i forsamlingshuset ”To
mødes” ny dansk dramatik
Et lille kammerspil, med manuskript,
instruktion og spil af Tine Petersson og
Frank Vakker
”To mødes” er en realistisk hverdagskomedie om Laura og Maltes første
møde. Laura og Malte har chattet sammen på nettet og skal nu mødes for
første gang. En ting er at sidde trygt
derhjemme bag skærmen, men at
komme ud i den virkelige verden kan
virke ret skræmmende. For hvad tænker den anden om en? Og hvad skal
man tale om?
Laura har planlagt samtalen hjemmefra, inspireret af samtlige dameblade
og Malte møder op med den tro at
der nok slet ikke kommer nogen for at
mødes med ham. Bare det at få øje på
hinanden kan være svært.
Når mennesker mødes, sker der ting
og sager , og ikke alt går som planlagt.
Arrangør Bytinget
Entre 60 kr

Kommunyt, december 2007.
Jeg tillader mig, at springe over denne
gang. Der kunne selvfølgelig fortælles
noget om Slagelse Kommunes budget
for 2008, men det har været omtalt så
meget i dags- og ugepresse, så det vil
jeg undlade. Jeg skal nok komme med
et indlæg i næste nummer og vil så
bare her ønske alle i Bisserup en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Jacob Borello Carlsen

Kommuneplangruppen under
Bytinget.
På Bytingets årsmøde d. 9. november
enedes man om at sætte mere skub
i at diskutere Bisserups kvaliteter og
fremtid. Det er aktualiseret af, at vi har
haft forskellige spørgsmål, der trænger
sig på: Skal diget udbygges? Skal der
laves traﬁkforanstaltninger – og hvor?
Hvordan får vi bevaret vores engarealer? Kan vi få gang i et ”olde-kolle”?
Kan Brugsen overleve de næste 10 år?

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
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ERIK KRISTENSEN
Tømmermester
Falkevej 1, 4250 Fuglebjerg
Telf. 55 45 43 61

Hvor meget vil vi have Bisserup udbygget nordpå? Mange andre spørgsmål kunne stilles – men det vigtige for
Bisserup er: Hvad skal vi svare? Hvordan får vi svaret på disse spørgsmål, så
ﬂest muligt er enige?
Slagelse Kommune har sat gang i at få
udarbejdet en ny kommuneplan, som
skal aﬂøse de 4 gl. kommuneplaner.
Kommuneplanen skal færdigbehandles og vedtages i byrådet inden udgangen af 2009. I forbindelse med
kommuneplanarbejdet vil der blive
høringer og offentlige møder. Her er
det vigtig at Bisserups stemme høres.
Derfor er det vigtigt netop nu, at ﬁnde
svar på ovenstående spørgsmål og
mange ﬂere.
Kommuneplangruppen, som Bytinget
har nedsat, har holdt sit første møde
og forsøgt at ﬁnde ud af sin rolle.
Denne vil jeg forsøge at beskrive her:
Kommuneplangruppen skal være et
overordnet udvalg, hvis opgave er at få
så mange som muligt af Bisserups beboere til at deltage aktivt i at få diskuteret Bisserups fremtid og udvikling.
Gruppen agter at lave et inspirations- og debatmøde først i det nye
år, hvor alle der deltager skal være
med at formulere alle de problemstillinger, vi har som lille samfund
– vi skal have stillet os selv alle de
rigtige spørgsmål og ﬁnde vores svar.
Efterfølgende vil vi forsøge at få arbejdsgrupper i gang på de beskrevne

problemfelter. De svar og forslag arbejdsgrupperne når frem til, vil Kommuneplangruppen samle og arrangere
et offentligt debatmøde, hvor arbejdsgruppernefremlæggerderesresultater.
Det vil også være Kommuneplangruppens opgave at få alle de gennemarbejdede resultater frem i pressen og
til Slagelse Kommune og at deltage i
de offentlige kommuneplanmøder,
der vil blive arrangeret.
Jacob Borello Carlsen

Gammelt nyt fra gruppen, der
arbejder med Bo-fællesskab.
Det er slet ikke så let. Vi har hverken
skødet, eller pengene til at købe for
-og kan åbenbart heller ikke lokke
andre til at erhverve den attraktive
byggejord nord for Strædet.
På den baggrund er det en absurd
for-nemmelse at sidde og pusle med
en lokalplan for jorden og et ”kommende” Bo-fællesskab.
Som en udløber af ansøgningen til
Slagelse kommune (se forrige Bytingsblad) har gruppen holdt et møde med
en repræsentant for Plan & Erhverv i
vor kommune.
Mødets formål var at afklare forskellige spørgsmål. Her skal gengives et
par udsagn fra mødet:
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den nuværende udlægning af
jorden nord for Strædet (Skælskør kommunes kommuneplan) er at betragte som en
planlægningsramme
jorden er pt omfattet af landbrugspligt, hvilket den vil fortsætte med at være, indtil der
foreligger en godkendt lokalplan – først da opnås status
som jord, der tilhører byzonen
skitserne for den eksisterende
rammeplan skønnes at kunne
laves bedre, f.eks. ved at betragte lavningen ved indkørslen til Bisserup som en helhed
med den overfor liggende sø
– og vurdere denne helhed
som et naturbeskyttelsesområde (§3 i Naturbeskyttelsesloven)
et skitseforslag med nye
linjeføringer i rammeplanen,
som er begrundet i ovenståen
de, vil - trods en evt beskeden
udvidelse af arealet - kunne
betragtes som en justering og
derfor realiseres inden for den
gældende kommunalplan

Plan&Erhverv-manden var fuld af lovord overfor arbejdsgruppen, og syntes
vi skulle klø på. Bare tage fat og tegne
og fortælle, hvorledes husene ved indkørslen til byen smukt kunne føje sig
i det bølgende landskab. Ja, det ville
være endnu bedre, hvis man tænkte
stort og foldede sig ud med idéer, der
rakte helt op til Skovriddergårdsvej.

Stemningen ved mødet var høj, indtil
vi nåede til økonomien. Vor mand fra
kommunen anså det for lidet sandsynligt, at Slagelse kommune havde
lyst til at købe jord i Bisserup. Det skulle dog ikke skorte på gode råd og vejledning. Den første vejledning gik i så
henseende på, at vi burde oprette et
andelsselskab og efterfølgende gå til
banken med skitser til lokalplan, som
havde opnået en uforpligtende forhåndsudtalelse af kommunen.
Og hvor er vi så nu?
Ja, hvis der skal tænkes byggejord helt
op til Skovriddergårdsvej, så skal dette
indeholdes i en helt ny kommunalplan
for Slagelse kommune, som forventes
færdig i løbet af 2009.
Gruppen vil til et kommende borgermøde udarbejde en løs forslagsskitse
for området
M.h.t. den nuværende udlægning af
jord kan rammeplanen justeres og
byggeri begynde, når jorden er købt
og en lokalplan er godkendt. I øvrigt
er den førnævnte ansøgning om kommunalt køb af jorden ubesvaret. Vi har
fået en embedsmands formodning,
men endnu ikke noget politikersvar på
ansøgningen.
”Fremtidigt boligbyggeri i Bisserup”
vil blive et af temaerne på det
borgermøde, som forventes afholdt i januar. Derefter vil denne
bogruppe blive en undergruppe,
der skal referere til Bisserups kommunalplan-gruppe og Bytinget - og
således indgå i byens udspil til en
kommende kommunalplan.
Frank Guldagger

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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Nyt fra Brugsen
På personalesiden kan jeg fortælle, at
Christine Lærke er fastansat fra 29/10.
Christine kommer fra Tjæreby og har
tidligere været ansat i Tjæreby brugs.
Velkommen til Dagli´brugsen i Bisserup, Christine.
Der er således p.t. 5 fastansatte med
lidt varierende timetal, nemlig Annette, Lone, Rune, Lotte og Christine. Så
er der 4 unge, som arbejder lørdag (1)
og søndag (2).

�����������������������������������

Vi har som sædvanlig et julearrangement i december. I år bliver det lørdag
d. 8, at I mellem 10 og 12 kan smage
på ost, pølse og rødvin. Ja, det kan
man jo dårligt sige nej til.
Tilbage er der så at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra
Bisserup brugs.
Mange julehilsener Svend
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Tak til de to gæve ”arbejdsmænd” Aage Karsholt og Nils Bak som på denne
ﬂotte måde har bidraget til at vi kan gå en smuk tur langs fjorden og komme
tørskoede hjem. Tak til kommunen for tilskud til materialerne.
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Brugsens fremtid - Bisserups
fremtid
Vi påskønner dagligt og til stadighed
vor skønne lille landsby med alt, hvad
vi behøver for at føle os godt tilpas og
”rige”. Rig på dejlig natur omkring os,
skov og strand, dejligt forsamlingshus-liv, et byting med dets blad om lokal nyt samt endelig ”Dagligbrugsen i
Bisserup”.
Og det er netop Dagligbrugsen og
dens eksistensmulighed, der får mig
lyst til at skrive om tanker, jeg gør
mig, men også tanker alle andre borgere i Bisserup bør stille sig.
Hvis Brugsen en skønne dag måtte lukke grundet manglende omsætning og
dermed miste sit eksistensgrundlag,
ville dette medføre mærkbare, daglige kvalitetstab. Vi kan ikke bare lige
smutte i brugsen, men skal nu have
startet bilen eller vente på bussen for
at komme frem og tilbage.
Mange forretninger kan undværes i
vor by, og i tiderne har vi også oplevet
det. Det har vist ikke givet nogen særlige problemer. Men noget helt andet
tror jeg, det vil være med Brugsen.
Udover et tab af Brugsen vil vi alle, overvejende sandsynligt, miste en årlig
værdiforøgelse af vore ejendomme.
Værdiforøgelsen vil i givet fald være
aftagende med et Bisserup uden en
Dagligbrugs.
I Skafterup by har tidligere været en
brugsforening, og i Spjellerup by er
købmanden lukket for år siden. Vi ønsker sikkert ikke at Bisserup skal udvikle sig i denne retning.
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Derfor skal vi lægge vor daglige
handel i den butik, der har lagt sig i
vor by. Det skal selvfølgelig ikke være
forbudt at tage en tur til en af de
omkringliggende større byer, og der
besøge butikker, men tænk over, hvor
du placerer din ”daglige handel”.
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Værdiudviklingen på fast ejendom i
Bisserup gennem tiderne er skønsmæssigt i gennemsnit øget med
75.000 - 150.000 kr. årligt.
Uden en Dagligbrugs kunne jeg forestille mig noget af en halvering af denne værdigstigning. Måske endda ligefrem et fald i ejendomsværdierne.
Nogen er måske ligeglade, for de går
ikke i salgstanker, men kan dog alligevel have en interesse heri, for mulig
”nedsparing” i pensionshenseende.
Men de, der kører til lavprisbutikkerne, tænker jo nok i økonomi.
Så selvom priserne i Brugsen i Bisserup skulle være lidt højere end i Aldi, Netto og Lidl, så tænk på at bevare
værdierne i Bisserup og handel lokalt..
Med venlig hilsen
Bjørn Nilsson, Holsteinborgvej 215
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”Venedig – begærets by”.
Et multimedie-show ved Dorthe og
Finn Gjetting.
Du har det måske som os: et længe
næret ønske om at se denne Europas
mest specielle by, ”vandbyen” uden
andre transportmidler end både og
gondoler og enkelte børnecykler.
Men der er jo så mange turister, siger
man… Og da du kom, var der mange
turister. Men du var der i længere tid
end et hastigt dagsbesøg, du boede i
byen et antal nætter – og byens sjæl,
gemt i labyrinten, viste sig i glimt i
døgnets skiftende belysninger - huse,
mennesker, gondoler i kanalernes
spejl, snart i bevægelse, snart som
spejlbilledets illusion – som drømmeoplevelsen: hvad er virkelighed? Som
karnevalet – hvad gemmer sig bag
masken?
Denne fantastiske vand- og spejlby
har optaget kunstnere, digtere og
forfattere i århundreder. Og vort lille
show udsprang af lysten til at give en
”poetisk” oplevelse af Venedig sådan
som vores kamera fastholdt byen,
men ledsaget af digtere og forfatteres
beskrivelser og understøttet af musik.
Der vil være uddrag af tekster, skrevet
af bl. a. Casanova, Thomas Mann,
Holger Drachmann, Marcel Proust og
Rilke. Musik: ikke mindst Vivaldi, men
også Chet Baker, Gustav Mahler m. ﬂ.
Selvfølgelig vil der også være lidt
oplysning om byens historie. Men
formålet er ikke, at du skal blive
klog på Venedig, men blive fanget i
spejlbilledet…

9

26

Årsmøde i Bisserup
9. november 2007.
I november er det jo tid for årsmødet i
Bytinget. Dette blev afholdt fredag den
9. november 2007 i forsamlingshuset.
Der var ca. 60 fremmødte.
Punkt 1 og 2. Som dirigent valgtes
Alice Jelen, til referent Ruth Dræberg.
Punkt 3. Johanne Marcus aﬂagde beretning, som kan læses andet sted i
bladet. Lars Birger stillede spørgsmål
til beretningen vedr. gadebelysning.
Johanne kunne oplyse, at Borgmester Lis Tribler i oktober havde oplyst,
at det er vedtaget i den nye storkommune, at gadebelysningen skal være
tændt i alle byer. Så det bliver tændt
hele natten, men vi ved bare ikke fra
hvornår.
Punkt 4: Lykke fremlagde regnskabet
og der er i øjeblikket en god økonomi.
Der er et ﬂot overskud. Der var ingen
spørgsmål til regnskabet, som blev
godkendt. Lykke oplyste at der er indkøbt en stor grill som kan lejes, pris
300 kr. og det er Vagn Andersen fra
bytinget som står for udlejningen.
Punkt 5: Fremtidig virksomhed. Julecafe om 14 dage med lokale handlende, samt juleloppemarked. Vagn
gjorde samtidig opmærksom på, at
der den sidste lørdag i hver måned er
bytingsmedlemmer til stede i Fjordsides lade, hvis man vil have hjælp til
aﬂevering af effekter.
Den 16 april kommer det svenske bossanova orkester Blå Bossa og spiller.
Toni oplyste at vi har fået god respons
fra kommunen for de ting der har været søgt om.

Mad til den store fest
Toni orienterede om, at der i den nye
store kommune skal udarbejdes en
ny kommune plan.
Fra bytingets side er der nedsat en
Arbejds-ide gruppe kaldet kommuneplangruppen, som består af Christina
Duch og Flemming Buur, Johanne
Marcus, Toni Andersen, Frank Guldagger, Jacob Borello og Gitte Wartou.
Denne gruppe skal udarbejde et ide
katalog til Bisserups udvikling. F.eks.
grønne områder, nye bosætninger,
traﬁkregulering, arbejdsplader, kystsikring, hvilke værdier mener vi er
væsentlige for os o.s.v..
Ideen er at gruppen vil holde nogle
borgermøder hvor dette kan diskuteres.
Der vil løbende blive orienteret via
bytingsbladet og hjemme siden
www.bisserup.dk link kommuneplangruppen..
LAG blev også berørt. Denne sammenslutning råder over en pulje penge
som det er muligt for landdistrikterne
at få del i. Pengene kommer fra kommunen og via EU midler. I øjeblikket
er der 3,2 mil. kr. i puljen. Fra Bisserup er der bl.a. sendt en ansøgning
til oprettelse af et kulturhus/kreativt
værksted.
Kommuneplangruppen er endnu så
ny at der ikke har været holdt møde
endnu.
Kommentarer til dette:
Hanne Øllgaard: Der er en gruppe
som i øjeblikket arbejder med bl.a.
ny bosætning og et oldekolle., disse 2
grupper arbejder åbenbart sideløbende. Søndag den 11. Nov. skal disse 2
grupper mødes. Lørdag den 10. nov.
er der møde på Skælskør bibliotek

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

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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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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hvor der kan kommes med forslag og
ideer fra lokalgrupperne. Skal disse
emner ikke tages op i aften? Deltager der nogen fra bytinget? Johanne
op-lyste at hun og Christina deltager i
mødet i Skælskør.
Bosætnings og Oldekolle gruppen
består af Torben Eisensø, Helle Tonsberg, Niels Bak, Ole Nielsen, Yngve
Christensen, Frank Guldagger, Hanne
Øllgaard, Finn Svanteson og Bent
Østergård.
Vagn.: Der er ikke i aften tid til at diskutere Bisserups fremtid, da vi også
har bankospil, samt alle medlemmerne i kommuneplan gruppen ikke er
til-stede. Lad os vente til de har holdt
møde og fundet ud af den fremtidige
plan.
Myrna: Mødet i Skælskør er fra kl. 9.00
til 15.00 på Skælskør bibliotek. Der
vil være en byplanlægger som kommer med et oplæg og derefter er der
åbent for tankeeksperimenter om
kommunes fremtid.
Anne: Hvem tager sig af hvad. Lykke
foreslår, at hun får tilsendt materiale
som sættes på hjemmesiden.
Lars Birger: Foreslog det ville være
bedst med temaer til borgermøderne.
F.eks. udbygning af Bisserup, Tema
traﬁkforhold. Der skal være et tema
pr. aften for ellers bliver der ikke gået
nok i dybden. Der har været holdt
møder tidligere, men disse er aldrig
blevet fulgt op.
Vivi foreslår at grupperne informerer
bytinget om deres arbejde og hver
gruppe skal have en kontakt person.
Frank: De 2 grupper er ikke sideordnede. Kommuneplangruppen er den
overordnede, der kan så være ﬂere

undergrupper, som gruppe 2 bosætningsgruppen og f.eks. en traﬁkgruppe
o.s.v.
Hvilke temaer der så skal prioriteres
først bestemmer kommuneplangruppen.
Johanne: Der er en gruppe som arbejder med traﬁk regulering og de vil
undersøge, hvad er blevet af de målinger der engang blev foretaget på
Byvejen.
Frank: Idegruppen er den overordnede
arbejdsgruppe, som lægger strategien,
indkalder til borgermøde, som så
nedsætter de forskellige grupper
Lars Birger mener dette forsinker processen. I stedet skal der tages hul på
temaerne med det samme.
Vagn tilsluttede sig det som Frank og
Lars Birger sagde og opfordrede alle
som ville, melde sig til grupperne. Gitte fra strædet meldte sig til kommunegruppen. Emnet var færdigdebatteret.
Punkt 6: Nedsættelse af stemmeudvalg.
Punkt 7 : På valg til arbejdsudvalget
Erling, Lykke, Vagn, Johanne, Iben,
Poul Erik, og Lisbeth .
Alle blev genvalgt. Suppleanter Freddy
Thomasen og Jens Andersen blev
genvalgt.
Punkt 8: Yngve Christensen og Hans
Mortensen blev genvalgt.
Punkt 9: Der var ingen indkomne
forslag.
Punkt 10: Eventuelt. Anne-Charlotte
takkede arbejdsudvalget for det store
arbejde der er lavet i årets løb. Frank
fortalte om den nye trådløse mikrofon
der er indkøbt af forsamlingshusforeningen.
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Hanne Ølgaard foreslog at der blev
gjort noget ved den dårlige akustik og
tørre luft der er i forsamlingshuset. Vivi
og Anne-Charlotte vil taget dette til
efterretning.
Alice takkede for god ro og orden.
Banko spillet kunne begynde.
Vi vil på bytingets vegne takke for
præmier fra følgende: Skælskør Bank,
L.B. Clean, Toftegården, Lars Birger,
Henning Dreyer. Fiske Baren, Flemming Buur, Agnete Stage, Kruse, Dyrlæge Hanne Munk, D-S Sikkerhedsudstyr, Scanmec, Matas, Sneblomsten,
Hass OLsen, Jan Bach maskinfabrik,
Gardinhuset, Knud Vincent, BN revision, Monty, Klippestuen og Brugsen.
Referent Ruth Dræberg
Som nævnt i beretningen fra årsmødet
har bytinget nu en grill, telte og stole
som bytingets medlemmer kan leje.
Henvendelse til Vagn Andersen 5545
8006. Desuden kan der lejes ﬂag og
ﬂagstænger hos Johannes Fjordside
5545 9093

Fra forsamlingshusforeningen har vi
modtaget følgende:

Akustik i forsamlingshuset.
Nogle mener, at akustikken i forsamlingshuset er for dårlig. Uanset hvor
mange, der gemmer bag ”nogle”, vil
forsamlingshusets bestyrelse behandle
reklamationen med sædvanlig omhu.
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I forbindelse med husets ombygning
og modernisering var de akustiske
forhold genstand for drøftelser og
vurderinger. Økonomiske, tekniske
forhold og betingelser frembragte den
løsning, som huset har i dag.
Bestyrelsen er enig i, at akustikken i
forsamlingshuset kan forbedres. Det
kan den også i mange kostbare teatre
og koncertsale. Men..
Hvor meget øges vor indtjening, hvis
vi forbedrer akustikken.
- Hvad bliver tilbagebetalingstiden på
investeringen.

Malerarbejde tilbydes til rimilige priser.
Kontakt venligst MJ Service
ved
Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Det er imidlertid vigtigt, at få kortlagt
formål og rammer for de akustiske
justeringer. Basis herfor er kundernes
ønsker og behov. Her kan der være
modstridende ønsker. Nogle ønsker,
at man ikke kan høre snak fra nabobordet. Nogle ønsker, at man klart kan
høre, hvad der bliver sagt i den anden ende af salen. Og mere generelt:
Hvis lydgivere er dårlige, er/bliver lydmodtagelsen også dårlig.
Brugernes ønsker er forskellige og
spænder fra lyddød til rumklang. Sagt
på en anden måde: Er forsamlingshuset en læsesal på et bibliotek eller en
koncertsal.
Den løsning, vi har i dag, tilfredsstiller
ikke de akustiske yderpunkter – men
er en bred fællesnævner, som gerne
skulle opfylde den brede kundemasses
behov.
For så vidt angår STØJ kan bestyrelsen
kun gøre tiltag overfor den støj, som
huset udsender. Umiddelbart anser vi
kun ventilationsanlægget som en mulig kilde til støj fra huset. Støj der

Tlf. 23 67 43 01

hassolsen
����������������
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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
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VÆRD AT VIDE OM……..
Bytinget
Bytinget er en kontingentfri beboer-organisation, hvor alle fastboende i Bisserup har
stemmeret. Bytingets formålsparagraf er at arbejde til glæde og gavn for Bisserup.
Et arbejdsudvalg på 12 medlemmer står for det daglige arbejde. 6 medlemmer er på
valg på årsmødet i november.
Igennem alle årene Bytinget har bestået, er der blevet indarbejde mange gode traditioner, som f.eks, årsmøde, sct. Hans, loppemarked, havnefest og fællesspisning. Økonomien bliver klaret ved det årlige loppemarked samt frivillige bidrag. I 2007 har Slagelse
kommune bevilget et tilskud på 5.000,- kr. Dette blad udkommer 4 gange om året. En
liste over arbejdsudvalgets medlemmer står bagest i bladet med telefonnummer.
Ring hvis du vil vide mere

Torsdagsklubben – Bisserups pensionistforening
Torsdagsklubben arrangerer eftermiddagsmøder i Bisserup Forsamlingshus med
foredrag, underholdning m.v.. Herudover har klubben daghold i ældregymnastik for
kvinder og lokalhistorie. Der arrangeres udﬂugter, skovture og ferierejser etc.
Årskontingent 150,- kr.
Indmeldelse: Lise Kreipke, Dalstrøget 20, tkf.: 55 45 97 99.

Bisserup sejlklub
Formand: Jørgen Sørensen, tlf. 55 45 93 03
Juniorafd.: Jann Højgård Olsen, tlf. 40 43 08 89

Forsamlingshusforeningen
er den andelsforening, der blev stiftet d. 13. april 1983, for at virkeliggøre drømmen
om et samlingssted, som Bisserup Byting i årene forud havde arbejdet for og samlet
penge sammen til.
Siden foreningen startede er der ﬂyttet rigtig mange nye familier til Bisserup.
Hvis du vil være med i foreningen og være med til at præge fremtiden, kan der købes
andelsbeviser a 500,- kr. hos foreningens kasserer: Flemming Buur, Skoleengen 10,
Bisserup, tlf. 55 45 8848.
Annonce andet sted i bladet.

Valgaften i Bisserup
Forsamlingshus.
frembringes af husets brugere, må
brugerne behandle.
Det er bestyrelsens hensigt,
At gennemføre en kortlæg
ning af behov for akustiske
justeringer hos relevante
kunde- og brugergrup-per,
At inddrage akustisk eksper
tise i nødvendigt omfang,
At fremkomme med et for
slag til beslutning på den
kommende generalforsam
ling.
Bestyrelsen

Efter 3 ugers intens valgkamp blev det
endelig den 13. november – valgdag
og valgaften
Mange har traditioner for at holde
valgaften, og måske var denne aften
starten på en ny tradition i Bisserup
Forsamlingshus. En lille gruppe initiativrige vælgere havde arrangeret valgaften i forsamlingshuset, og ca. 50
personer – vælgere og kommende
vælgere - havde sagt ja-tak til at deltage i fællesspisning og efterfølgende
spændingsfuld venten på resultaterne.
I den nu overståede valgkamp var der
både på rød og blå stue serveret gode
portioner valgﬂæsk. Der var dog blevet så meget til overs, at der kunne
serveres en stor portion stegt ﬂæsk og
persillesovs til aftenens deltagere.
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Koncert i Holsteinborg Kirke.
Et fødselsdagsbarn ﬂottede sig og gav
en lille en til kaffen.
Inden de første meldinger kom fra
valgstederne, gik snakken livligt rundt
omkring ved bordene: skal det være
rød eller blå stue, der de næste måske
4 år skal bestemme retningslinierne
for, hvordan udviklingen i Danmark
skal være.
Efterhånden som resultater – ikke bare
exit poll’s – men resultater baseret på
optælling af afgivne stemmer kom på
skærmen, blev det mere og mere klart,
at vælgerne valgte at lade blå stue
fortsætte med at styre. Resultaterne
holdt liv i snakken, og mange håbede
til det sidste, at resultater fra endnu
ikke optalte valgkredse ville ændre eller cementere prognoserne.
Vore egne tilforordnede kom fra Kirkeskovskolen og kunne give det helt
lokale resultat. Overraskende for nogle – naturlige for andre.
De, der holdt ud til det sidste, kunne
høre politikerne, blå og røde, udtale,
at deres parti trods alt var en slags
vinder.
Et godt initiativ, en hyggelig valgaften
i forsamlingshuset – og måske starten
på en ny tradition.

Søndag d. 4. november var Bytinget
arrangør af en koncert i Holsteinborg Kirke. Wienertrioen spillede, og
koncerten kunne gennemføres med
fonden ’Brand af 1848’ som sponsor.
Jens Jørgensen introducerede trioen
og gav en lille historisk redegørelse for
kirken og stedet.
Musikerne var Niels Peter Gudbergsen på violin, Martin Højer på cello og
Peter Haugaard på klaver/orgel.
I en næsten fyldt kirke spillede trioen
virtuost kendte værker af bl.a. Bach,
Schubert, Rubinstein og mange andre.
I repertoiret indgik også nogle af Kai
Normann Andersens melodier.
Et par efterårssange blev spillet til
fællessang.
Ca. 1½ time gik lynhurtigt, og med
fondens sponsorat og en beskeden
entre var der et pænt overskud til
Bytingets arbejde.
Ejvind

til at nyde medbragte kaffe/te eller
andet og få en hyggelig formiddag.
Hvis der kommer nye deltagere i
januar skal der kun betales 100,-kr. +
150,-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.
17. Januar. Kl. 14 til 16.
Slægts- og lokalhistorie.
Nye deltagere er meget velkomne,
man skal være medlem af Torsdagsklubben, som koster 150,-kr.
Husk! Kaffe/te kop og evt. brød.
Tilmelding til Kirsten Bjørnvad tlf..:
55 45 94 04 eller Annette Andersen
tlf..: 55 45 18 80
Vel mødt i Torsdagsklubben
Nedbring venligst en kaffekurv til alle
arrangementerne hvor intet andet er
anført.
Generalforsamling den 4. April 2008.
Kl. 14-16.
Her servere vi kaffe og lagkage og
husk vi har vores berømte lotteri.
Torsdag den 8. Maj kl. 9 til ca. kl. 18.
Reserver datoen hvis du vil med på
Løvspringstur, vi arrangere en tur til
Holbæk, hvor vi skal besøge Holbæk
Museum, som består af 13 gamle
bygninger med forskellige udstillinger.
Vi skal nok ﬁnde et godt spisested
og kaffen regner vi med kan indtages
på traktørstedet ved Maglesø. Der
kommer nærmere besked om hvad
turen kommer til at koste.
Bussen er bestilt.

Bestyrelsen takker alle for de mange
dejlige ting vi har modtaget til vores
julemarked, vi ﬁk solgt for 2.173,-kr.,
dette beløb bliver brugt til hjælp til
vores Løvspringstur.
---------------------20. September kl. 13.00 2007.
Torsdagsklubben startede sæsonen
med en tur i privatbiler til Korsør
Museum og Isbådsmuseet.
Deltagerne mødtes på P-plads ved
Bisserup Forsamlingshus kl. 13.00 og
kørte til Korsør.
Vi var heldige med vejret idet det har
regnet og regnet i ﬂere dage, men denne torsdag viste vejrguderne sig fra
den pæne side og solen kom frem.
Korsør Museum og Isbådsmuseet var
virkelig et besøg værd, så alle deltagere ﬁk nogle gode oplysninger
og oplevelser om bl.a. hvordan man
fragtede varer over Storebælt med
isbåde.
Kaffe og lagkage var bestilt på “Café
Terrassen” med udsigt over Storebælt,
kaffen og lagkagen blev nydt i fulde
drag så alle var tilfredse med
traktementet. Der kan man godt køre
hen på en søndagstur og drikke sin
kaffe og nyde udsigten til Storebælt og
Broen.
Vi ønsker alle i Bisserup en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Lise.
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Kulturen i Bisserup !!

Torsdagsklubben
Bisserup Pensionistforening
Program for Vinter/Forår 2008.
10. Januar kl. 14-16
Musikalsk underholdning fra Skælskør
og Agersø:
Villy Jensen og Carl Olav Carlsen
kommer og underholder med musik
og sang sammensat så der er noget
for enhver smag. Der bliver også
mulighed for at synge med.
24. januar kl. 14-16.
Foredrag: Knud Barslev fra Korsør
kommer og fortæller om Gustav Wied,
hans liv og forfatterskab.
7. februar kl. 14-16.
Foredrag: Poul Berg Sundgaard fra
Slagelse kommer og fortæller om
“Min tid som præst i Canada.

21. Februar kl. 14-16.
Senior Mode: v/Heidi Christensen
kommer med sin store kollektion af
forårs og sommertøj.
I den forbindelse søger vi modeller til
at vise os noget af tøjet.
6. Marts kl. 14-16.
Foredrag. Arne P Mogensen fra Sorø
kommer og fortæller om “Kongens
borgerlige kone - Grevinde Danner“.
27. marts kl. 14-16.
Musikalsk underholdning:
Lirekassemanden, m/frue, fra Everdrup kommer og underholder med
musik fra dengang farfar var ung. Og
gode historier bliver der også tid til.
9. januar kl. 10 til 11.
Motionsgymnastik for damer:
Jytte Bak Petersen vil guide damerne
gennem 1 times motion, derefter er
der mulighed for jer der har tid og lyst

Har vi kulturtilbud i Bisserup? – Ja,
det synes jeg ,-- men hvad er Kultur ?
Det ved jeg ikke ,- men jeg ved, at der
foregår meget i Forsamlingshuset, som
giver oplevelser ud over det sædvanlige, ud af dagligdagen, og ”løfter” een
hen et andet sted.
Vi har haft en teateraften, hvor fem
dejlige mennesker - de kalder sig
BISSERUP TEATERTRUP - gik op på
scenen og spillede et stykke med titlen
”De Fandens Kællinger ”, og vi nede
på rækkerne blev konfronteret med,
hvor barsk verden har været i ”de
gode gamle dage”, og de mange der
mødte op de to aftener, ﬁk en spændende og udfordrende oplevelse, med humor og alvor . En stor TAK til
de medvirkende fra os dernede i salen!
SÅ har FILMKLUBBEN i Bisserup givet
os mulighed for at se tre dejlige ﬁlm
her i efteråret:
”Populærmusik fra Vittula ” - ”Tavi
fra Tonga”, og sidst ”Ladies in Lavender”, - tre meget forskellige ﬁlm fra
den nære og den store verden, og ikke
mindst den sidste vakte begejstring
hos alle. Ja, jeg kan kun varmt anbefale et medlemsskab af ﬁlmklubben
her til foråret!( jeg sidder ikke i bestyrelsen) !
Og til sidst må jeg også nævne de
opløftende VISEAFTENER . – Der er
en fantastisk god stemning i forsamlingshuset, når ALLE får lov at synge
med, - selv om man egentlig er lidt genert,når man nu ikke har sangstemme!! - Viserne bliver udvalgt omkring

temaer, med stor viden, humor og
musikalsk fornemmelse, og musikanterne ”spiller og leger med os”. Endnu
engang TAK fra den gamle fan !
Mangler jeg noget ??
Ellers på gensyn
Agnete

Amagerkoner
Da jeg var barn i 40-ernes København, cyklede jeg ofte med mine
forældre og min søster de 14 km fra
vores lejlighed på Nørrebro ud til
Kongelunden på Amager, hvor vi havde et lille sommerhus. På vejen derud
så vi altid amagerkonerne ligge på
knæ, mens de lugede ud mellem de
lange rækker med salat, radiser og andre grøntsager. Som værn mod sol og
vind bar konerne et ofte falmet tørklæde. Sådan er det ikke længere, hvilket
bl.a. kan ses af Jørgen Fallesens ”hovedværker”, som pt. er hængt op i
Forsamlingshuset, og som viser portrætter af kvinder, som Jørgen især har
mødt på gaderne på Christianshavn.
Det er en imponerende samling af vidt
forskellige piger og damer, som Jørgen
har fotograferet. Alle aldre, mange typer er repræsenteret og understreger,
at kvinder er mange ting. Udover de
mange fotos ﬁnder vi på den ene
endevæg ﬂere kombinationer af fotograﬁer og akrylmalerier fremstillet af
Jørgen Fallesen og Iben Fernandy i
fællesskab. Et spændende eksperiment. Billederne hænger til begyndelsen af det nye år, hvor papirkunstneren Anni Fiil holder fernisering
d. 13. jan. Kl. 14-16.
God jul og godt nytår fra Ole.

15

20

Væver og papirkunstner Anni Fiil
Papir er for mig et fantastisk materiale,
som desværre ofte fremtræder som et
meget farvestrålende og grimt produkt
af ringe kvalitet, fyldt med reklamer.
Det er synd. Intet er så ﬁnt som det
enkle, støbte ark forsynet med vandmærke, som viser hvor arket kommer
fra. At få et brev med en håndskrevet
hilsen på dette ark er enestående.
Mit oprør mod al støjen i det offentlige rum er mit arbejde med det håndlavede papir.
Jeg holder meget af ting, som bliver
smukkere med alderen. Jern er smukt,
når det ruster, kobber, når det irrer,
derfor indgår disse elementer tit i mine
collager.

Julecaféen søndag d. 25. nov.
Jeg er også fascineret af tegn og bogstaver, der gør at mennesker kan
kommunikere.
Jeg mener, at alt i livet er komplekst,
og at man altid vil ﬁnde lag skjult bag
mennesker og tings umiddelbare facade. Disse elementer ﬁndes ofte i mine
arbejder.
Anni Fiil har udstillet både ind- og
udland siden 1991. Citat fra kunsthistoriker Bente Dalgaard i Fynsk Stifttidende ”Hendes papircollager er rolige og gennemarbejdede. Firkanter
svæver med dekorativ lethed på en
billedﬂade, hvor robuste jordfarver og
lysende islæt af gult og blåt danner
deres egen spændingsbalance”.
Anni Fiil udstiller i forsamlingshuset
d.13. januar til 2. marts.

Igen i år havde Bytinget stort held med
at arrangere Julecafé, hele forsamlingshuset var fyldt op med boder
hvorfra der blev solgt hjemmelavede
juleting.
Der var nisser i alle afskygninger og
størrelser, juleklokker og nisser lavet
af små perler. Meget ﬂotte juledekorationer, nogle med kalenderlys. Monty
havde haft travlt på “lysfabrikken“,
hver gang der blev solgt lys, kom der
nye på bordet. Hjemmelavede chokolader med og uden fyld, sat op på ﬁne
glasfade. Friske røgvarer fra Lars Birger, lige parat til et lækkert søndagsmåltid Flotte smykker og ﬁne
kræmmerhuse samt meget andet. Små
lerﬁgurer til at hænge på juletræet
samt ﬁne dekorerede engle til at sætte
lys i. Honningmanden fra Sibberup ﬁk
også fremvist og solgt sine produkter.
Små engle lavet af det ﬁneste sølvtråd
samt mange andre ﬁne ting.
Bytinget havde haft travlt med at
sortere en masse ting fra Fjorside´s
stald, hvor man aﬂeverer til loppemarked, man havde mange forskellige
ting at sælge som kunne bruges til
gaver. Der var mange forskellige
tøjdyr og legetøj, det var vel nærmest
et eldorado for børn at se alt det på én
gang.
Torsdagsklubben var som vanligt præsenteret med to borde, vi havde modtaget dejlige småkager, boller, sandkager, mufﬁns og mange forskellige
slags syltetøj/marmelader, pickles, og
rødbeder. Vi havde også ﬁne strikkede

trøjer, dukketøj og sokker og mange
forskellige smykker. Alt er hjemmelavet og givet som gaver af vores medlemmer og bestyrelsen takker for det
hele.
Da klokken nærmede sig 13.00
begyndte folk at strømme til, så mens
Eva Bagger kunne få ørenlyd, bød hun
velkommen til boderne og håbede de
alle ville få et godt salg. Det blev et tilløbsstykke, der kom en masse mennesker fra nær og fjern, så der var stor
travlhed i køkkenet hvorfra der blev
serveret, kaffe, æbleskiver, gløgg, vafler, øl og vand i så store mængder, at
de på et tidspunkt måtte melde udsolgt, det var godt for Bytinget, men
ærgerligt for dem der ikke ﬁk lov til at
smage
de
gode
æbleskiver.
Alle boder meldte om et godt
salg, så der var stor tilfredshed alle
vegne.
Det var en god eftermiddag
hvor mange kunne hyggesnakke
og møde venner og bekendte.
Der var jo også som vanligt god underholdning af Frank Guldagger og
Caroline Borello.
Kl. 16 prøvede Eva igen at få ørenlyd
for at sige mange tusind tak til alle
for et godt fremmøde.
Jo, der er sandelig mange dygtige
og kreative personer i Bisserup og
omegn.
Jeg håber Bytinget får lige så meget
held til næste år med at fortsætte
dette års succes.
Lise Kreipke
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Brokkassen
Hvad er et blad uden en brevkasse?
Redaktionen har herved åbnet for brok
eller positive tilkendegivelser. Vi forbeholder os retten til at konstruere
spørgsmålene og svarene selv - til at
undlade at distribuere indlæg, som vi
enten ﬁnder for personlige eller uden
almen interesse - eller helt opgive ideen.

indﬂytning? Man skal være i god tid
for at få ﬂyttefolk!
Svar: Det arbejdende boligudvalg oplyser, at vi stadig mangler en køber til
grunden. Der arbejdes ihærdigt på et
forslag til optimal udnyttelse af det
smukke område. Se i øvrigt andet sted
i bladet. Red.

Kære brevkasse. Min nabos hund skider på fortovet. Hvad skal jeg gøre
for ikke at blive uvenner med ham?
Sørine.
Svar: Har du aldrig hørt om hundeposer? Hvis du trækker en sådan ud over
fodtøjet skulle dit problem være løst.
Venlig hilsen Den gl. redaktør.
Kære Bytingsblad. Jeg har lige været i
forsamlingshuset for at se ”byen, der
fotograferede sig selv”. Bor der slet
ingen mænd her i byen? Nutte.
Svar: Måske blander du to udstillinger sammen. Men svaret på dit
spørgsmål er: Jo.
Til Redaktionen: Hver 1. nytårsdag,
medens jeg skruer resterne af min
postkasse af, skærer min hund poterne på glasskår, der ligger overalt efter
nattens udskejelser. Må jeg på egne og
Fidos vegne appellere til at både
bisserupborgere, deres børn og gæster
instruerer hinanden i forskellen på løjer og hærværk. Helst inden festen går
i gang. Mor Karen.
Til Redaktøren: Hvornår er de ny ældreboliger og det ny Ollekolle klar til

Det bar´ for meget! Forleden under
mit ugentlige indkøb i Netto glemte
jeg at købe franske linser og stak derfor ind i Brugsen i Bisserup for at få
det sidste. Og tror I de havde det? 0g
hvorfor har de ikke mange ﬂere varer
og længere åbningstider? Jeg spø´r
bare. Anonym.
Svar: Redaktionen svarer ikke på anonyme henvendelser.
Hvad skal vi gøre for at få bedre
forhold for dårligt hørende i Forsamlingshuset? Er der nogen, der har forstand på lyddæmpning? Hvad med at
få et tilbud? KarlBørge.
Svar: Du skal melde dig ind i forsamlingshusforeningen og prøve at få ørenlyd på generalforsamlingen. Red.

Vi har modtaget følgende
indlæg:
Lille kat, lille kat
Lille kat på vejen
Hvis er du? Hvis er du?
Jeg er sgu min egen!
Sådan skrev Piet Hein engang i et
gruk, og det er jo meget sjovt, fordi
det så rammende beskriver de ﬂeste
kattes adfærd.
Men helt rigtigt er det altså ikke. Mange katte har mennesker, de er meget
knyttet til, og både katte og mennesker
vil savne hinanden ved længere tids
adskillelse.
I Bisserup bor der tilsyneladende ﬂere
mennesker, som har taget Piet Heins
ord helt bogstaveligt, og tror at alle
katte er deres egen, og at det derfor
er helt legalt at lokke katten til at ﬂytte
ind hos dem og endda lukke dem inde
i længere perioder, så de slet ikke får
mulighed for at komme hjem. For et
hjem er der altså mange katte der har,
og der bor mennesker, som savner
den fraværende kat og bliver bekymrede for den.
Dertil kommer, at mange katteejere
har brugt mange penge på deres kat.
Nogle har købt katten for ﬂere tusinde kroner. Nogle har brugt mange
penge på dyrlægeregninger. En helt almindelig sund kat på 2 år kan sagtens
have kostet sin ejer 3000 kroner i
dyrlægeregning, til vaccination, neutralisering og øretatovering eller
mærkning med chip.
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Beretning fra årsmødet
Så at lokke en sådan kat hjemmefra,
og måske endda spærre den inde, er
altså regulært tyveri. Og hvis katten
er tatoveret er der absolut ingen undskyldning for det, for det kan tydeligt
ses.
Hvis du ﬁnder en kat, som ser syg
ud, eller som ikke kan ﬁnde hjem, så
hjælp den med at ﬁnde sine mennesker. Er den øretatoveret, så læs koden i ørerne: 3 tal og 3 bogstaver, som
skal være ens i begge ører. (Hvis det
er svært at læse, så smør lidt vaseline
i kattens ører). Kattens Værn eller
en dyrlæge kan nu give dig navn og
adresse på ejeren. Er den ikke tatoveret, så sæt et billede eller en beskrivelse af den op, hvor folk vil lægge
mærke til det, fx i Brugsen, i læskuret
ved stoppestedet, ved campingpladsen, ved parkerings-pladsen o.l.
Jeg har selv mistet en kat på denne
måde, og hver vinter forsvinder en af
mine andre katte ofte i dagevis, og selv
om det har været dårligt vejr kommer
hun hjem tør og ren og meget mæt.
Hun er heldigvis meget glad for at bo
hos mig, så hun kommer hjem igen,
lige meget hvor meget hun bliver
lokket med fed mad og kakkelovnsvarme. Men hver gang hun er væk,
går jeg og spekulerer på, om hun er
blevet kørt over og ligger et sted og
har smerter, sulter, fryser og er bange.
I, som tror I hjælper hjemløse katte
skaber i nogle tilfælde sorg og bekymring i kattens hjem.
Så vær rare at tænke jer godt om og se
jer godt for, før I igen tager fremmede
katte ind.
Venlig hilsen
Helle Hansen
Østengen 17

I år ﬁk vi renset strandene, der blev
gået grundigt til værks. Gamle både
blev taget op, registreret, de uden ejer
blev nådesløst henrettet ved afbrænding - og så taler vi ikke mere om den
sag.
Der blev indsamlet 10.000 tons bildæk, øldåser og plastik og det hele
kørt på Genbrugen. Nu 7 mdr. efter
kan vi stadig glæde os over resultatet.
Tak til jer alle, vi nyder det!
Så blev det efterår: Stormen, oversvømmelsen i november var en
for-smag, og helt galt gik det 11+14
Januar. Havet tog diget og diget
tog Lars Birgers tålmodighed med
kommunen. Digelaget ﬁk lynhurtigt
etableret anlæggelse af nyt dige - men
kommunens arbejde med anlæggelse
og vedligeholdelse af kystsikringen
har vi ikke hørt det sidste til. Kyststrækningen ændrede udseende- det kom
i avisen: kilometervis af hvide børnevenlige sandstrande, så kom turisterne
og Lars Birger solgte ﬁsk. Fiskebaren
blev løbet over ende af folk der nød
de lækre retter.
Havnefesten: Alt godt fra havet –
skummende øl – sømandssange – tovtrækning over havneløbet – sejlkonkurrence - Jazz så teltet løftede sig.
Det var et ﬂot arrangement.Tak til
Sejlklubben og Bytinget.
Alle mand af huse: Vi skal ned og se
os selv – ofﬁciel indvielse - klippe snor
over - og så Evas vise: Det er så godt
at eje et fotograﬁ af dig. Det var fantastisk, Ullas hus: De lilla lavendler
mod den gule mur, dagligdag,
digelaget, frimærkeklub, ﬁskermand,

gade op og gade ned af vores lille
smørhul. De der gjorde arbejdet : TAK
Loppemarkedet: Telte op og ned,
borde frem og tilbage. Vagn stønner,
Lykke organiserer, Ruth har husket forklæderne til byttepengene - Anders og
Yngve kører trailer - Hanne sorterer
skidt fra kanel. Det er utroligt så mange gamle sofaer og køkkenvaske vi har
i Bisserup, og så skal der handles - det
er det rene guld der ryger ned i kundernes tasker - vi får overskud, så alle
er glade.
Sankt Hans aften: Grill i krogen – fakkeltoget, forventningsfulde børn, nu
skal hun have ild i rumpetten og god
fart til Bloksbjerg og ﬂot var hun i år.
En fantastisk god båltale af Lars Birger.
Verden set gennem en rejes øje: Ja,
vi vil alle økologi; ja, vi vil alle ren
luft, men vil vi også tage kampen op
og sætte os målet: Rent vand på hele
kloden og sunde ﬁsk! Lad den lige
ligge lidt og gnave i samvittigheden.
De kører for stærkt på Bisserup
Havnevej:
Skrivelse til teknisk udvalg, møde med
den gamle og den nye borgmester.
Vi har fået tilsagn om at lyset bliver
tændt i hele den nye stor kommune
- hele natten. Så må vi arbejde videre
med de traﬁkdæmpende foranstaltninger: ”Du vil gerne frem - men
jeg skal gerne sikkert frem”!
Vi har fået en rigtig god kontakt til
Lis Tribler, så jeg tror vores projekt
kommer igennem.
Vores egen theatergruppe: Stykket var
autentisk - gravet frem fra landsarkiverne - om 7 menneskeskæbner - om

angsten for de fremmede - om englemagere - retten til at bestemme over
sit eget liv - om lige adgang til det
gode liv - om lige ret for loven. Emner
der også er oppe i denne valgkamp,
men de der valgt dette stykke, de der
satte dette stykke op, spillede og
inspirerer os andre: de bor i Bisserup
og er aktive i vores lille landsby,
kan man sige nok tak for det?
Vi har fået lavet en grill. Der kan ligge
det meste af en ko på den, så derfor
står den hos Jens og Tony. Den kan
lejes for et mindre beløb, hvis du
husker at aﬂevere den i rengjort tilstand.

Det sidste nye: Når du går langs engen og beundrer de nye kalve, så går
du over det lille vandløb tørskoet,
fordi nogen syntes det skulle være så,
at alle kunne få glæde af det, og de
gjorde det bare, de byggede en ny bro
og du kan bare gå hen over den, uden
at tænke, men du kan også tænke:
Hvad kan jeg mon gøre for dem?
Så rigtig mange tak til tømmermand Niels Bak og Aage Karsholdt
Johanne
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