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Foto: Jytte Bak Pedersen
Efterlysning
Har du et foto fra Bisserup, som du
synes kunne være ﬂot som bladets
forside, vil vi meget gerne høre fra
dig. Henvendelse til Lykke,
tlf. 55459638,
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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
Nils Bak Pedersen .................. 55 45 94 26
Annette Andersen .................. 55 45 18 80
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................22978949
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918
Freddy Thomasen, Strædet 12,...........................................55451919
Lone Langkilde, Lodsstien 8...............................................55459182
Dan Sørensen, Vinkelvej.....................................................55451819
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 217................................61286222

Suppleanter:

Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848

37

2

BYTINGSKALENDER
Fredag d. 9. januar kl. 18.30
Fællesspisning
Søndag d. 11. Januar kl. 14-16.00
Fernisering: Den lokale malergruppe
VELODIA
Tirsdag d. 13. januar kl. 14
Visecafe med kaffe og lagkage Tvøst
kommer til byen, læs inde i bladet!
Torsdag d. 15. januar kl. 19.00
Chaplinklub, med generalforsamling
Tirsdag d. 20. januar kl. 18.30-21.30
Croquistegning
Mandag d. 26. januar kl. 17.30-20.00
Borgermøde i forsamlingshuset vedr.
traﬁksanering i Bisserup
Onsdag d. 28. januar kl. 19.30
Viseaften: Nordlys
Søndag d. 1. februar, kl. 14.00
Naturgruppens skovtur, læs inde i
bladet.
Torsdag d. 5. februar kl. 19.00-21.00
Borgermøde vedr. udbygning af
Bisserup
Fredag d. 6. februar kl. 18.30
Fællesspisning
Tirsdag d. 17. februar kl. 19.30
Chaplinklub
Torsdag d. 19.februar kl. 18-30-21.30
Croquistegning
Fredag d. 6. marts kl. 18.30
Fællesspisning.
Torsdag d. 12. marts kl. 19.30
Rejseforedrag. Ene mand på cykel fra
Danmark til Teheran. v. Bjørn Harvig
Mandag d. 16. marts kl. 18.30-21.30
Croquistegning
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30
Chaplinklub

Hold i øvrigt øje med plakater samt
Bisserups hjemmeside:
www.bisserup.dk Link: KALENDEREN

Lørdag d. 17. januar
Jazz på Lodskroen
N’City Blues feat. Hans Leonardo
Pedersen m.ﬂ.
Billetter/reservation på tlf. 21194726
eller mail lodskroen@lodskroen.dk
Pris incl. spisning 298 kr. buffet inspireret af det kreolske køkken
fra kl. 17.30-19.30. Indgang fra kl.
20.00 uden spisning, pris 100 kr. ved
køb af billet ved indgangen 125 kr.

BORGERMØDE
D. 26.01.09 i FORSAMLINGSHUSET
KL: 17.30-20.00:

TRAFIKSANERING
Drift og anlæg Slagelse Kommune ved
anlægsingeniør Karsten Søndergård,
vil fremlægge planen for traﬁksaneringen i Bisserup.
Der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål om evt. mindre
justeringer.
Der er gået 2 år siden henvendelsen til
kommunen, med fremlæggelse af problemerne med for høj hastighed på
Havnevejen og Skafterupvej. Nu skulle
vi gerne have en planløsning, der kan
sikre de bløde traﬁkanter i Bisserup.
Mvh
Johanne Markus
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BORGERMØDE
torsdag d. 5. februar 2009 kl. 19 – 21.
I Bisserup Forsamlingshus
På mødet vil lokalplangruppen og
arkitekt Ulla Falck fremlægge forslaget
til debat.
Tanken er, at det endelige forslag
overgives til Bytinget, som vil fremsende det til Slagelse Kommune, som
et af vores bidrag til den nye kommuneplan.
På lokalplangruppens vegne
Jacob Borello

Torsdagsklubben
Bisserup Pensionistforening
Program for Vinter/Forår 2009.
Kontingent for en hel sæson er: 150,kr.
08. Januar kl. 14-16.
Musikalsk underholdning: Carl Olav
Carlsen fra Agersø kommer og spiller på harmonika og klaver, og vi har
lejlighed til at synge med på nogle af
sangene.
22. Januar kl. 14-16.
Foredrag: Ole Nielsen fra Slagelse
Kommer og fortæller om “Blide duerstride fruer”
05. Februar kl. 14-16.
Ikke programsat, se opslag i Brugsen

19. Februar kl. 14-16.
Foredrag ved Eva Severinsen fra
Glumsø, som fortæller om Kronjuvelerne og viser billeder fra Rosenborg slot.
05. Marts kl. 14-16.
Senior Mode: v/ Heidi Christensen
Kommer med sin store kollektion
af forårs og sommertøj. Vi søger
modeller til at vise os noget af tøjet.
19. Marts kl. 14-16.
Musikalsk underholdning:
Alice Wedel fra Bisserup og Søren
Bregendal fra Skælskør:
Kommer og spiller og synger, og vi kan
synge med på fællessange.
02. April kl. 14-17.
Generalforsamling: Vi serverer kaffe og
lagkage og vi har vores populære lotteri
07. 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
til at nyde medbragte kaffe/the eller
andet og få en hyggelig formiddag
Det koster 100,-kr. hvis man melder
sig til resten af sæsonen og 150,-kr. til
Torsdagsklubben, for jer der har betalt
i efteråret, skal der ikke betales mere.
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.

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

15. Januar. Kl. 14 til 16.
Slægtsforskning og lokalhistorie.
Nye deltagere er meget velkomne,
man
skal
være
medlem
af
Torsdagsklubben, som koster 150,-kr.
for en hel sæson
Husk! Kaffe/te, kop og evt. brød.
Tilmelding til Annette Andersen tlf..:
55 45 18 80
Medbring venligst en kaffekurv til alle
arrangementer hvor intet andet er
anført

Croquis
Fra januar kan man hygge sig med
croquis tegning (tegning efter nøgenmodel) i forsamlingshuset. Datoer og
tid står i bytingskalenderen.
Maj Trolle fra Agersø kommer og
hjælper os med de vanskelige streger.
Mange af jer kender allerede Maj,
både fra hendes meget ﬂotte udstilling
i efteråret 2007, men også fra malerkursus hos Bente. Ellers kan hendes
meget smukke billeder ses på
www.maj-trolle.com

Løvspringstur den 7. Maj 2009 kl. 09-18.
Turen kan gå til Rosenborg Slot eller
til Fejø. Det kan blive en meget
interessant og historisk tur til København. Eller en tur til Fejø som også
kan blive interessant at besøge.
I kan få lov til at vælge, det sted der
får ﬂest stemmer arrangere vi tur til.
Der kommer nærmere besked om
denne tur og hvad det kommer til at
koste.
Vel mødt i Torsdagsklubben
Med ret til ændringer forbeholdes
Med venlig hilsen og god jul til alle
i Bisserup
Lise

Fernisering

eksempel på croquis

Søndag d.11/1 håber vi på at se jer
alle sammen i forsamlingshuset, når
Valodia-gruppen holder fernisering.
Valodiagruppen består af lokale kunstinteresserede og maleaktive. Vi håber
på en festlig fernisering, måske med
musikalske indslag.
Iben & Eva

Tilmelding hos Iben 22 97 89 49
Medbring: Tegneunderlag, tegneblok,
tegneremedier
Pris 350 kr. for alle 4 aftener.
Iben

Tirsdag d.13 januar
kommer tv øst til Bisserup for at lave
programmet ”Vis mig din landsby”. For
tv øst er programmet et spareprogram,
så de har ikke råd til at bruge ret
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Skov- og Landskabsentreprenør

mange resurcer, men har sat ca. 7 timer af til at få projektet i kassen. Jeg er
blevet bedt om at ﬁnde nogle relevante, nutidige aktiviteter og begrænse det til ca. 5 forskellige, korte
indslag. Da der er rigtig mange
personer og steder, jeg gerne ville
vise frem, har udvælgelsen været
svær, men årstiden og vejret taget i
betragtning bliver det nok mest indendørs optagelser. En af de oplevelser jeg meget gerne vil have med
i tv er ”Viseaftenen”, men da tv ikke
kommer om aftenen, er vi nødt til
at lave aftenen om til eftermiddag.
Men uden publikum går det ikke, så
kom ned i forsamlingshuset, tirsdag
kl.14 og lad os more os sammen. Vi
starter med en times sang, så drikker
vi kaffe og spiser lagkage, mens vi
bliver underholdt instrumentalt. Vel
mødt til en dejlig eftermiddag.
Hilsen Solveig

Referat af borgermøde i Bisserup d. 8. september 2008
Mandag d. 8. september blev der
afholdt borgermøde i Bisserup Forsamlingshus med deltagelse af omkring tres borgere. Mødet var organiseret af Udvalget for Demokrati
og Politisk Udvikling med deltagelse
af Steen Olsen, Henrik Brodersen,
Flem-ming Erichsen, og Ejler Nielsen.
Mødet blev indledt med et oplæg fra
politikerne, hvorefter der var drøftelser ved caféborde. Prisen ’Årets
Landdistriktsindsats 2008 i Slagelse
Kommune blev overrakt til Bisserup
Byting ved samme lejlighed.

Politikernes oplæg
Kommune- og lokalplaner

Flemming Erichsen fortalte om processen omkring udviklingen af kommuneplanen. Der er nedsat en række referencegrupper, hvor borgere organiserer oplevelses- og snak arrangementer
for andre borgere og kommer med
input til kommuneplanen. - Der ligger
en stor udfordring i at gøre plads til de
forskelligheder, som kommunen rummer. Dertil kommer spørgsmålet om,
hvordan man skaber bæredygtighed i
lokalsamfundene, sagde Flemming
Erichsen. Derefter kommenterede han
verserende sager, som kan relateres til
lokalplaner for Bisserup området. Han
nævnte bisserup-borgernes forslag om,
at kommunen erhvervede et stykke
jord til brug for øget bosætning. Man
har drøftet forskellige muligheder med
borgerne, og der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for området. I den
forbindelse kan nævnes at kommunen
råder over en jordfond, som måske
ville kunne have relevans i den her
sammenhæng. Flemming Erichsen
nævnte også, at ejeren af Lodskroen
har rettet henvendelse til kommunen i
2007 for at drøfte muligheden for en
udvidelse. Kommunen har imidlertid
påpeget, at en eventuel udvidelse skal
ligge indenfor rammerne af den bevarende lokalplan. Endelig nævnte han
en uløst problemstilling om placeringen af en mobilmast.

Diger og Kystsikring

Steen Olsen fortalte om den aktuelle
situation omkring diger og kystsikring.
– Det er ikke kun i Bisserup, at man
frygter for kommende oversvøm-

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

Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18
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melser. På Omø har man store prolemer, og i Korsør By ligger 2/3 af
byen under havets overﬂade. I Budetforslaget for 2009 er der afsat
3.000.000 kr. til kystsikring. Hvis Budettet bliver vedtaget, skal vi politikere
ﬁnde ud af, hvordan midlerne kan anendes på den bedst tænkelige måde.
Men vi skal huske på, at kystsikring er
en dyr affære, og at man ikke får meget for pengene.

Maritimt Knudepunkt
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Flemming Erichsen præsenterede ’Maitimt Knudepunkt’, som er et af komunens fyrtårne, og som går ud på at
udvikle kommunens havne og gøre
dem mere attraktive. Bisserup med sin
havn indgår i projektet. Her vil det
ifølge ideoplægget kunne omfatte en
udvidelse af antallet af bådpladser
samt en forbedring af forholdene for
sejlklubben og kano- og kajakkluben.
Flemming Erichsen gjorde opmærksom på en række forhold som har
indﬂydelse på, hvorvidt projektet kan
gennemføres så som ejerskabet til
arealet hvor havnen er placeret, den
gældende miljølovgivning samt borernes opbakning i lokalområdet samt
økonomi.

Status fra Landudvikling Slagelse

Formanden for Landudvikling Slagelse, Jørgen Damgaard, redegjorde for
status i forhold til udviklingsprojekter i
Bisserup området. Landudvikling Slagelse har bevilget midler til udgivelse
af bogen ’Landsbyen der fotograferede
sig selv’. Derudover er man ved at
behandle ansøgninger om etablering
af et kulturværksted samt om støtte til

et projekt for kano- og kajaksejlere
på Havnen. Der vil snarest blive indkaldt til et møde, hvor man vil drøfte
muligheden for at sammentænke de to
projekter.

Prisuddeling

Borgermødet blev afsluttet med overrækkelsen af prisen ’Årets Landdistriktsindsats 2008 i Slagelse Kommune’ til Bisserup Byting. Steen Olsen
overrakte prisen på 10.000 kr. samt
en blodbøg til Johanne Markus, som
kvitterede med en tale, hvor hun
blandt andet fremhævede det aktive
lokalmiljø.

Tilføjelser til referatet
Hvad skal der ske med projektet
Maritimt Knudepunkt?
Efter
indledende
drøftelser
af
idegrundlaget for Maritimt Knudepunkt er opgaven overdraget til
Lorentz Jessen fra Slagelse Kommune
med en positiv indstilling fra det politiske udvalg, Udvalget for Plan,
Erhverv og Udvikling. På det administrative plan vil der blive udarbejdet
en projektbeskrivelse, som vil ligge
færdig inden starten af 2009. Derefter
skal miljømæssige problemstillinger
kortlægges. Der vil blandt andet blive
iværksat en fugletælling, som vil forløbe over det næste år. Fugletællingen skal danne baggrund for en
miljøkonsekvens vurdering (VVM
redegørelse) for udvidelse af havnene i
Bisserup, Skælskør, på Omø og
Agersø. Det forventes at miljøkonsekvensvurderingen vil være færdig i
foråret 2010, hvorefter relevante
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myndigheder vil kunne tage stilling til
projektet ud fra gældende miljølovgivning.
Politikerne i DPU anbefaler, at der
organiseres et borgermøde, hvor man
drøfter projektet nærmere. Borgermødet vil blive afholdt i foråret 2009 efter
at projektbeskrivelsen har været
forelagt Udvalget for Plan, Erhverv og
Udvikling på udvalgsmødet i februar
2009.

Dialog ved cafeborde

Efter oplægget var der dialog ved
caféborde. Borgerne blev stillet
spørgsmålet: ”Hvis I var et Byråd –
hvilke opgaver ville I prioritere for
udviklingen af Bisserup som lokalområde. Borgerne blev opfordret til
at komme med ideer, hvoraf de højest
prioriterede blev skrevet op på en
liste.
Borgerne prioriterede følgende temaer:
•

•
•
•
•
•

Spørgsmålet om hvordan man
kan øge bosætningen i området så der ﬂytter ﬂere børnefamilier til området
Forslag om at kommunen
erhverver jord til opførelse af
eksempelvis et oldekolle
Nænsom udvidelse af havnen
Opførelse af et aktivitetshus
på den store parkeringsplads
Harmonisering af gadebelysning.
Planlægning af bebyggelse

•
•
•
•
•

•

Traﬁksikring – herunder regulering af traﬁkken på Havnevej
Harmonisering af havnebelysning
Kystsikring
og
diger
Bevarelse af den kollektive
traﬁk
Udnyttelse af ﬂadvandet omkring Bisserup – øget mulighed for at dyrke aktiviteter for
kano, kajak, robåde og vindsurfere
Et projekt der ser på sammenhængen mellem en dagligvarebutik og lokalområdets
beboere og deres behov.

I forhold til de prioriterede temaer har
kommunen følgende tilbage meldinger:

Øget bosætning i Bisserup

I forhold til kommuneplanen, som er
under udvikling, arbejder kommunen
for at skabe rammer for øget bosætning i Bisserup.

Erhvervelse af jord til opførelse af
boligområder

Der er politisk interesse for at drøfte
muligheden for at erhverve et område
i Bisserup til boligformål. Konkret drejer det sig om et område ejet af grundejer Per Tofte. Kommunen skal i gang
med at udarbejde en lokalplan for området i efteråret 2008.

Absalon Cykler Aps
Vi har det største udvalg af klargjorte cykler i regionen over 120 forskellige modeller.
vi fører Centurion, Winther, Giant, GT og Schwinn. Altid et godt tilbud,
kundevenlige åbningstider tirsdag til fredag 16-19 lørdag 10-13 mandag lukket.

Udlejning af cykler - værksted - 15 års erfaring i cykelbranchen
service der er værd at køre efter.
John Andersen
Absalon Cykler Aps
Skovridergårdsvej 3
4262 Sandved
Tlf. +45 23 42 22 34
Fax +45 38 80 11 99

Laserakkupunktur
Stol- og afspændingsmassage
samt bindevævsmassage
Holsteinborgvej 216

Nænsom udvidelse af Havnen

Som tidligere nævnt i forbindelse med
’Maritimt Knudepunkt’ arbejder kommunen med ideen om at udvide kom-

55451077/mobil 28451077
Sports- og afspændingsmassør Henrik Christensen & Annette Aagren
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munens havne og gøre dem mere attraktive. Bisserup indgår i disse planer,
og hvis projektet bliver realiseret,
vil det foregå i samspil med borgerne i
Bisserup og under hensyntagen til omgivelserne.

Opførelse af et aktivitetshus

Kommunen opfordrer initiativgruppen
til at arbejde videre med ideen. Der er
imidlertid mange udfordringer forbundet med at bygge et aktivitetshus, så
som at ﬁnde en egnet grund og skabe
det økonomiske grundlag, som skal til
for at bygge og drive det. Kommunen
opfordrer borgerne til at kontakte andre lokalområder, hvor man har opført
aktivitetshuse og høre om deres erfaringer. Man kunne også overveje om
aktivitetshuset kunne sammentænkes
med andre projekter, så som ideen
om at etablere et kulturværksted, som
i øjeblikket er ved at blive behandlet i
Landudvikling Slagelses regi.

Harmonisering af gadebelysning

I Bisserup bliver gadelyset slukket kl.
24. Nogle Bisserup borgere udtrykker
ønske om, at belysningen for alle
kommunens landsbyer bliver harmoniseret, så lysene bliver tændt og
slukket på samme tid. Problematikken
omkring harmonisering af gadebelysningen er videresendt til behandling i
fagudvalget for Teknik & Miljø. Administrationen i Teknik & Miljø oplyser,
at man arbejder med harmoniserinen,
men at processen er blevet forsinket,
fordi kommunen er ved at sælge gadebelysningen til SK Forsyning.

Planlægning af byen

I forbindelse med den kommende
kommuneplan, vil der blive lagt op
til, at der skal udarbejdes en plan for
kommunens landsbyer – hvilket også
inkluderer Bisserup. Borgerne i Bisserup opfordres imidlertid til at komme
med forslag til hvad planlægningen
skal omhandle, om det eksempelvis skal dreje sig om stier eller miljøforhold eller andet. Til dette formål
er borgerne velkomne til at udfylde
et idekort (eller ﬂere) som ﬁndes på
www.slagelse.dk under kommuneplanen.

Traﬁksikring – herunder regulering
af traﬁkken på Havnevej

Borgerne i Bisserup har udarbejdet et
projekt om traﬁksikring, der blandt andet rummer forslag til etablering af
hastighedsdæmpende foranstaltninger
på Bisserup Havnevej, Bisserup Byvej,
Holsteinborgvej. Projektet har været
længe undervejs og har været drøftet på et møde mellem borgerne og
Teknik og Miljø den 7. januar 2008.
Siden har borgerne ikke hørt mere til
projektet. Til dette oplyser Teknik og
Miljø, at man er ved at lægge sidste
hånd på et oplæg til, hvordan projektet kan løses. Man forventer at forelægge oplægget for borgerne i Bisserup inden jul 2008.

Kystsikring

Som Steen Olsen oplyste i sit indlæg
på borgermødet, er ﬂere områder i
kommunen truet ved kommende oversvømmelser. Der er imidlertid afsat
midler til kystsikring på kommunens
budget for 2009, og politikerne står
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overfor at skulle ﬁnde ud af, hvordan
midlerne kan anvendes på den bedst
mulige måde. Digelaget i Bisserup opfordres til at rette henvendelse til Teknik og Miljø, Dahlsvej 3 4220 Korsør,
med konkrete ansøgninger i forhold til
kystsikring.

Bevarelse af den kollektive traﬁk

Administrationen for Teknik og Miljø
oplyser, at der ikke vil være ændringer
af den kollektive traﬁk for året 2009 i
forhold til de busruter, der kører til
Bisserup. Den oplyser endvidere, at
Byrådet har afsat yderligere 1.000.000
kr. til den kollektive traﬁk for året
2009. Kommunen anbefaler borgerne
at være opmærksomme på høringsprocesser omkring den kollektive traﬁk.

Udnyttelse af ﬂadvandet omkring
Bisserup – øget aktivitet for kano,
kajak, robåde og vindsurfere

Ideen om bedre udnyttelse af
ﬂadvandet omkring Bisserup indgår i
drøftelser omkring Maritimt Knudepunkt, og interesserede kan rette henvendelse til Lorentz Jessen på tlf.
58 57 90 03, som arbejder med dette
projekt. Ideen er imidlertid underlagt
de samme miljømæssige hensyn som
projektet ’Maritimt Knudepunkt’. Som
nævnt i tilføjelsen til referatet fra borgermødet vil der i efteråret 2008 blive
iværksat en fugletælling, som vil forløbe over det kommende år. Fugletællingen skal danne grundlag for en miljøkonsekvens vurdering (VVM redegørelse), og først når en sådan er
udfærdiget vil relevante myndigheder
kunne tage stilling til projektet i hen-

hold til den eksisterende miljølovgivning.

En dagligvarebutik i overensstemmelse med landsbyboernes behov

Kommunen opfordrer borgerne i Bisserup til at arbejde videre med ideen.
Måske kunne man have udbytte af at
kontakte andre lokalsamfund, hvor
man er gået sammen om at etablere
en butik? Man vil eksempelvis kunne
hente inspiration hos Hårbølle Beboerforening, som er ved at åbne en dagligvarebutik med café. Kirsten Fahnøe
er kontaktperson, og hun kan træffes
kfahnoe@gmail.com
Borgerkonsulent Anne Justiniano

Ala Carte i sommer halvåret

Byens træ
Prisen for ’Årets landdistriktindsats i
Slagelse Kommune 2008’ var bl.a. en
blodbøg.
Siden overrækkelsen af prisen d. 8.
september har blodbøgen overlevet i
et bytingsmedlems køkkenhave.
Ved ﬂere lejligheder har der været
mulighed for at komme med forslag til
placering af træet. Efter grundige overvejelser og med behørig hensyn til
jordbundsforhold, grundvandsstand
mm., blev det på Bytingsmødet d. 24.
november besluttet, at træet skulle
plantes på græsstykket øst for skoven
og syd for Holsteinborgvej.
Efter at have indhentet tilladelse til
plantningen hos kommunen mødtes
en lille ﬂok bytingsmedlemmer, et par
ægtefæller samt fagmanden Karsholt,
som velvilligt havde stillet sin ekspertise til rådighed, lørdag d. 29. no-

Selskaber hele året
- Og meget mere.....

Lodskroen
Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude
Telefon 55459191
www.lodskroen.dk mail: lodskroen@lodskroen.dk
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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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vember om formiddagen for at plante
træet.

Det var en regnfuld formiddag, og
under Karsholts ledelse blev græstørv
gravet op og et hul til træet gravet, og
så blev træet plantet i muld fra skoven. Uden om blev lavet en indhegning for at beskytte træet mod rådyr.
Efter plantningen blev der råbt tre hurra’er for træet og Bisserup, og den lille
ﬂok varmede sig med en gl. dansk.
Kig ind på marken, når I kommer forbi, og se Byens Træ.
Ejvind

Der er mindst ligeså meget arbejde
bag scenen som på selve de skrå
brædder, det ved man – og jeg tror
minsandten at de to instruktører og
ﬂere af skuespillerne også havde
en funktion bag scenen.
Så sad man dér i forsamlingshuset, der
var skabt om til teatersal – spændt og
forventningsfuld var stemningen.
Første stykke var ”Der ﬁndes en døgnkiosk” af Lotte Tarp. Titlen lød jo
meget uskyldig og hyggelig – men
de tre kvinders indbyrdes kampe og
afsløringer af uhyrlige hemmeligheder fra fortiden var bestemt ikke hyggelige – om end man også ﬂere gange i
løbet af forestillingen måtte trække på
smilebåndet og hygge sig med en stille
kluklatter, når man måske genkendte
noget fra sit eget liv!
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Bisserup Teatertrup’s nyeste hit
I dagene 24. til 26. oktober var der
teater i byen – vel at mærke vores
helt eget lokalteater!
En gruppe dejlige ”teatertosser” havde
i en længere periode brugt det meste
af deres fritid og en god portion fantasi
på at få hele to teaterstykker op at stå
– med alt hvad det indebærer af lys,
lyd, scenograﬁ, kostumer, trykning af
billetter og program etc.. Foruden
selvfølgelig instruktion, rollehefteterperi og arbejdet med selve rollerne.

Hyggeligt var heller ikke det næste
stykke: Edward Albee’s ”Zoo story”.
Det startede ellers fredsommeligt nok
– en mand sidder på en bænk og så
kommer der en anden mand lige fra
Zoologisk Have. Men snart blev der
en mættet intensitet i luften, så det
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mere og mere løb én koldt ned ad
ryggen – og på scenen dryppede det i
bogstaveligste forstand med angstens
sved. Men også i dette stykke ﬁk man
adskillige gange mulighed for et
forløsende grin!
Tak igen til Bisserup Teatertrup for en
fantastisk teateroplevelse! Jeg glæder
mig allerede til næste års forestilling!

Johanne Markus indledte vanlig veloplagt med forslag til dirigent. Jacob Borello Carlsen blev bragt i forslag og
valgt. Ditto for undertegnedes som referent.

tens, som et attraktivt, velfungerende
og bæredygtigt landsbysamfund, begunstiget af det miljø og den natur,
der fastholder os her. Slagelse Kommunes drøm om Kommunen som et
maritimt knudepunkt, vil for os i Bisserup føre til øget vejbelysning og
renovering af de offentlige toiletter.
De tidligere fremsatte ønsker om traﬁkregulerende foranstaltninger har
ført til, at der er udfærdiget kommunale
planer herfor, der senere vil blive forelagt os af Kommunen. Vores gader og
stræder skal ligefrem være pilotprojekt
for Kommunens øvrige landsbysamfund.
Efter beretningen tog Lykke Jensen
ordet for fremlæggelse af regnskab,
der uanset det angivne overskud på 22
tusinde rettelig alene udgør 7 tusinde,
idet der i 2008 er indgået 10 tusinde
som en præmie og 5 tusinde som tilskud. Størrelsen af overskuddet skulle
imidlertid være tilfredsstilende. Forsamlingens få uddybede spørgsmål
blev besvaret ufortøvet og uden bæven, hvorfor regnskabet var godkendt.

Årets beretning blev for sidste gang - i
hvert fald i denne omgang - aﬂagt af
Johanne, der berettede om et begivenhedsrigt og meget travlt år med mange
møder, kontakter og skriverier – foranlediget først og fremmest af kommunalreformen. Udover de traditionelle årlige aktiviteter, har der i 2008
været ﬂere yderligere aktiviteter bl.a.
borgermødet i marts måned, med næsten 100 deltagende, der resulterede i
en rapport og supplerende nye underudvalg under Bytinget, alt for at sikre
Bisserups fortsatte udvikling og eksis-

Vagn Andersen orienterede herefter
kort om Bytingets kompetence eller
måske snarere mangel på samme. Bytinget er alene et samarbejdsorgan,
der ikke har beføjelser til at træffe
beslutninger, men bruges af f.eks.
Kommunen som høringsorgan, sidestillet med lokalrådene i Kommunen.
Bytinget vil derfor indkalde til borgermøde, såfremt væsentlige spørgsmål
bringes til høring. Bytinget fungerer
herudover som paraplyorganisation
for de efterhånden mange udvalg, der
har påtaget sig speciﬁkke opgaver

Anne-Charlotte

På en kold mørk vinteraften
fredag den 14. november 2008 kl. 19,
afholdtes årsmøde i Bytinget i vort dejlige forsamlingshus.
Indenfor var der lunt og dækket op
med kaffe og kage. Julestjerner, stearinlys og kunst på væggene hyggede
om os.

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

Tlf. 23 67 43 01

hassolsen
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PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
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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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Terapeutisk maling tilbydes!
Gode berigende farveoplevelser.
Professionel vejledning og støtte.
Metoder, som er gode for sjælen,
som plejer og varetager dig, hvis du
har været eller er i en personlig krise,
eller hvis du føler glæde ved at udtrykke dig i farver.
Medie:. Akvarel.
Underviser: Birgitte Jørgensen.
Uddannet helsepædagog. Jeg har undervist på aftenskole, og på
plejehjem for en gruppe voksne i genoptræning. Underviser børn
i maling, tegning og musik. Jeg er cellist. Jeg har udstillet mine
akvareller i Bisserup forsamlingshus.
Henvendelse tlf. 35380136/ 27941837 Ring gerne for yderligere oplysninger

Erik Hansen
VOGNMAND
Olstrupvej 31 •4243 Rude

Tlf. 55 45 94 75

Biltlf. 40 45 94 75 •Fax 55 45 96 73

Udlejning af
containere
Levering af grus, sten og muldjord
Anlæg af veje og gårdspladser

enten af behov eller ønske om nye tiltag i området. Bytinget er alle Bisserups borgere, repræsenteret ved de
valgte medlemmer. Af hensyn til formelle regler vedrørende foreninger/tilskud i Kommunen, vil 50 personer
blive listet i nærmeste fremtid, uden at
de pågældende derved opnår anden
status end os andre menige medlemmer. Arbejdsgrupperne er for nogens
vedkommende lukkede, fordi arbejdsopgaven er i afslutningsfase, men er i
øvrigt principielt åbne for alle, der har
et ønske om at deltage i arbejdet i en
gruppe.
Dirigenten gav herefter medlemmerne af en række af udvalgene lejlighed
til at redegøre nærmere for det aktuelle og fremtidige arbejde.
Bosætningsgruppen oplyste ved dirigenten, at der er kontakt til arkitekt
m.h.t. at få udfærdiget skitser vedrørende en eventuel fremtidig udnyttelse
af arealer til brug for boligbyggeri. Af
hensyn til en ny kommuneplan, bør
vores ønsker desangående søges formuleret i begyndelsen af det nye år, idet ny kommuneplan skal foreligge ultimo næste år.

Birgitte Hiul orienterede om velkomstgruppen og den trykklare velkomstbrochure. Alle opfordres til at melde
ind til velkomstgruppen om nye medborgere, således at disse kan blive
budt velkommen og såfremt de måtte
ønske det, blive orienteret om stedets
aktiviteter for at fremme integrationen.
Johanne ﬁk på ny ordet nu for traﬁkgruppen. Samarbejdet i gruppen blev
lovprist som uforligneligt - af gruppens
eneste deltager. Kommunen barsler
med en plan om natbelysning og parkeringsforbud i byområdet for køretøjer over 3,5 t., der vil blive henvist
til P-plads ved Forsamlingshuset.

Lars Birger Nielsen orienterede om
udvalget vedr. havnen/sejlklubben.
Arbejdsområdet er tilsandingsproblematikken og modernisering/udvidelse.
Kommunens drøm om at være et maritimt knudepunkt er ikke baseret
på midler til brug herfor, hvorfor der
alene kan forventes tiltag f.s.v.a. udbygning af kano/kajak faciliteter. Der
efterlyses ildsjæle med interesse herfor. Forespurgt om sand i sejlrende ikke kan pumpes op på den sandløse
del af stranden redegjorde Lars Birger
for regler herom, suppleret af Johanne.
Johanne oplyste f.s.v.a. det åbne værk- Et godt fornuftigt forslag, men formentsted, at projektet forventes at kunne lig uigennemførligt.
realiseres, idet midler forventes bevilget. Der er dog løbende teknikaliteter, Herefter rejste Vagn spørgsmålet om,
der omstændiggør processen.
hvad den modtagne Landsbypris på
10 tusinde kr. bør anvendes til. ForRuth Dræberg oplyste på vegne na- samlingen havde mange ideer, der
turgruppen, at der arbejdes for natur- blev listet – badebro, forskønnelse af
stier og projekter der får os ud på P-plads område ved Forsamlingshus,
stierne – svampeture, krydderurtind- vejstriber på Skafterupvejen, et læs
samlig, cykel/løbe ture, skolesti etc.. grus i hullet fra Strædet ind mod sko-
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ven, bænke, skurvogn til de unge og
en hundeskov.
Efterfølgende blev spørgsmålet om
placeringen af den modtagne rødbøg
drøftet. Forslagene fra velkomsttræ fra
indkørselsvej, til træ på P-plads blev
listet og de sagkyndiges bemærkninger
om blodbøgs behov for tørre føder
ligeså. Vagn resolverede at der kræves
nærmere undersøgelser!
Placeringen af mindepladen som årets
landsby på væg i Forsamlingshuset
blev uden diskussion vedtaget.
En deltager bragte under eventuelt,
forslag om hundeskov i spil. Der blev
foreslået eventuel arbejdsgruppe i
dette øjemed.
Herefter var der valg af de på valg værende. De der havde accepteret genvalg blev genvalgt med applaus.
Christina Duch, Ruth Dræberg og Johanne ønskede ikke genvalg. I stedet
valgtes Dan Sørensen, Finn Svantsson
og Lone Langkilde. Ruth og Christina
havde dog accepteret at fortsætte som
suppleanter og valgtes som sådanne..
De fratrædende blev takket og
applauderet for deres store arbejde for
Bytinget.
Spørgsmålet om det hensigtsmæssige i
muligheden for genvalg af medlemmerne af Bytingets arbejdsudvalg blev
rejst og diverse synspunkter fremført.
Referenten tør konkludere, at der er
stor opbakning til løbende udskiftning,
men næppe er de fornødne frivillige til
rådighed. Historisk var der forskellig
opfattelse af, hvad der oprindeligt var
gældende i vedtægterne.
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De der brænder for, at der ikke bør
kunne ske genvalg har mulighed for at
fremkomme med forslag til vedtægtsændringer.
Årsmødets ofﬁcielle del blev herefter
afsluttet med tak til dirigenten kl.
20.45.
Efter 10 minutters pause, blev det
traditionsrige bankospil herefter afviklet med Vagn, som den tålmodige opråber. Spillets præmier var sponseret
af det lokale erhvervsliv og der skal
herved udtrykkes stor tak for de ﬂotte gevinster. Først kl. ca. 22.30 var det
tid for at forlade Forsamlingshuset for
de der havde deltaget i bankospillet.
Roger

Tanker efter Bytingets årsmøde
d. 14. November.

Julecafe

Det var et godt møde!
Hvorfor ? Fordi jeg, - og jeg tror mange andre , der var til stede – blev bevidste om, hvilket arbejde og hvilken
indsats, der gøres af Bytingets medlemmer ,- her og nu !
I forhold til Bytingets første år, er opgaverne nu meget anderledes . Dels
har selvfølgelig kommunesammenlægningen betydet meget – på godt
og ondt -, men der er også i dag mange
aktive og engagerede mennesker i Bisserup, og derfor stilles der store krav
til Bytinget om koordination, om opbakning af ideer, og om støtte til udvikling af nye Ideer !
Jeg oplevede ved dette møde at se
”listen” over områderne -, at se krav

Præmietræ plantes
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om arbejdsindsats, og problemerne
omkring alt dette.
Jeg ta`r ”hatten af for de tolv aktive
folk, og jeg håber I fortsat vil klare
”det hele” !
Mange gode ønsker fra Agnete

Bisserups ildsjæle

”Der ﬁndes en døgnkiosk”

Viseaften

På vej hjem fra Bytingets årsmøde gik
vi hver især og tænkte over det med,
hvem og hvor mange der egentlig er
engagerede i en eller anden gruppe
eller forening her i byen --- og på hvor
mange grupper der egentlig er her i
”Årets landsby 2008”.
Over formiddagskaffen næste dag kom
tankerne til udtryk --- og vi gik i gang
med at undersøge og tælle op!!
Med ”engagerede” mener vi alle, der
på frivillig basis yder en indsats for
fællesskabet i byen – er igangsættere
til forskellige aktiviteter, gør noget for
at gøre det endnu mere attraktivt at bo
her.
Vi fandt frem til følgende grupper og
foreningsbestyrelser – hvis vi har overset nogen, hører vi gerne fra jer!
Torsdagsklubben
Brandberedskabet
Digelaget
Forsamlingshusforeningen
Vandværket
Filmklubben
Bisserup teatertrup
Revygruppen (genopstået i dette
efterår)
Viseværterne
Bogruppen
Traﬁkgruppen
Naturgruppen

Velkomstgruppen
Hjertemaskine holdet
Åbent værksted
Bytingsbladet
Sejlklubben med ungdomssejlerne
Gymnastikken
Lokalhistorie
Hundeskoven
Kunstgruppen
Fiskeriforeningen
Børnebissens bestyrelse
Brugsens bestyrelse
Missionshuset
- og sidst men ikke mindst Bytinget
med alle deres hjælpende mænd og
koner!
Og hvor mange er så for tiden aktive
som igangsættere og i bestyrelser? Ja,
vi har talt os frem til 158 ildsjæle – repræsenteret af 120 forskellige personer.
Ikke så ringe, vel?
Lars Birger, Lykke og Anne-Charlotte

EN STUND ER VORT LIV VED
HAVETS BRED
Med titlen ”Kære William” tegnede
Annika Hoydal den 12. november i
Forsamlingshuset et portræt af den
færøske digter og maler William Heinesen.
Overskriften, som er en strofe fra et
af William Heinesens digte, kunne betegne aftenens oplevelse: I en stund på
to timer var vi som tilhørere ved havets bred, på Færøerne, hvor vi gennem fortællinger, anekdoter, oplæsning og sang blev ført ind i Heinesens
alsidige univers. Der var barndomserindringer om Heinesen, som var
ven med Annika Hoydals far - der var
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Brokkassen dec. 08
anekdoter fra Heinesens barndom,
hvor han f.eks. med vennen Jørgen
Frantz Jacobsen underholdt kvarterets
børn med dukketeater – der var brevvekslinger – der var uddrag af Heinesens poesi og bøger, hvor de udvalgte
ting blev brugt til at belyse Heinesens
humor, religiøsitet eller politiske orientering.

Har du prøvet at få en kurv? Måske en
af de 40 Brugsen har mistet? For overskuddet af den daglige drift er der nu
købt nye indkøbskurve, som forhåbentlig kan bære julehandelen.
Fra revyen.
Hvis nogen mener, at der er noget at
grine af eller er helt til grin, hører
vi gerne fra jer. Arbejdsgruppen. Billetmærke 2423. mrk. Revy-09.
Det lusker i buskbombusken. Vandringsmænd har i den sidste tid foruden større hærenheder på overnatning- mødt polske biler og civilklædte polakker i krattet. Er der mon
tale om invasion eller blot kratluskeri?
Er der ved at blive bygget en ny
polsk korridor? Er PET. Orienteret?
En frygtsom medborger.

Dette knastørre referat yder ikke denne aften retfærdighed – aftenen havde
liv og varme. Annika Hoydal var variationens mester, som vekslede mellem tale og sang, mellem skæmt og
dybsindighed. Ved oplæsning af passager fra Heinesens breve kunne hun
efterligne hans dansk, som var karakteristisk med sine langtrukne vokaler.
Vi var omkring 50 bisseruppere, som
hørte ”Kære William”. Efter en så dejlig oplevelse kan vi også sige ”Kære
Annika” – kom igen en anden gang,
der må være mere fra Nordatlanten.
”Havets liv varer evigt ved”.
Frank Guldagger

Jordens hældning?
Hvad er hemmeligheden bag de
vandret voksende nye tjørnetræer ved
forsamlingshuset? Er det noget hormonalt?
Den gamle gartner.
Begyndende kvalme
Lidt for ofte føler jeg at sidde i en
hørm af det, der i moderne sprogbrug
hedder ”selvfedme”? Ih, hvor vi elsker
at fortælle andre om, hvor hyggeligt
og dejligt, der er her i Bisserup.
Der er ganske vist ikke plads til ﬂere,
men hvor vi dog trives.
Til januar kommer TV øst og laver en
udsendelse, som skal konkurrere med
andre lokalsamfund om førsteprisen.

Bisserup – byen der bakker
sine borgere op…
Søndag den 30.11. gik vi i forsamlingshuset og dækkede op til receptionen for vores bog ”Bisserup – byen
der fotograferede sig selv”. Vi regnede
med at der måske kom en 50 – 60
stykker.
Og så var det fuldstændig overvældende, at det myldrede ind med mennesker – så mange at der vistnok ikke
var stole nok til at alle kunne sidde
ned.Vi vil godt sige tak til alle for den
fantastiske opbakning – fordi I kom og
skabte den ﬁne stemning, til Frank og
Peer for musikken, til Flemming og
Christina for det elektroniske diasshow
og til Borgmester Lis Tribler, Jørgen
Damgaard Landudvikling Slagelse
samt Jette for tale og fotografering.
Vi har vist ikke helt fået armene ned
endnu!
Annette i Brugsen har velvilligt givet
lov til, at bogen i en periode kan købes dér, så dem der ikke har bestilt
også har en mulighed for at købe den.
Den koster 200 kr..
Man er også velkommen til at kontakte os direkte på mailadressen:
ac.lb.@mail.dk
Fotoprojektgruppen

På cykel fra Danmark til Iran
Eventyrernes Klubs yngste medlem
Bjørn Harvig fortæller og viser billeder
fra sin cykel-odysse fra det sommerlyse Skandinavien og ud på Ruslands

uendelige veje, hvor landevejsrøvere
spøger og vodkaen er billig. En rejse
ind i de forladte byer i Tjernobyls
skygge og ud til Sortehavets bredder.
Ind i Kaukasus´ vilde bjerge, hvor
middelalderbyer, kalashnikovs og arrige hunde byder velkommen.
Og endelig en rejse ind i Irans menneskelige mangfoldighed og til smagen af sød te.
Kan gæstfriheden og Bjørns taknemmelighed over at møde fremmede

venner overskygge de gribende indtryk af områder præget af krig, hungersnød og etniske udrensninger?
Bjørn Harvig har udgivet bogen
”Igors Æblehave” om denne rejse
med cyklen som pakæsel.

Mød op d. 12. marts i forsamlingshuset og hør om den enestående rejse

Vi er meget glade for annoncer
i bytingsbladet!
For et år er prisen for en hel side:
1000,00 kr., for en ½ side 500,00 kr.,
for en kvart side 250,00 kr. og for en
ottendedel 125,00 kr. Hvis du er interesseret i en annonce så send en
mail til Lykke ljen@worldonline.dk
Venlig hilsen redaktionsgruppen
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forbruget. På baggrund af undersøgelsen, vil vi udarbejde en energiplan,
der skal nedbringe energiomkostningerne til fordel for både miljøet og
resultatet.
For at sikre en bedre indkøbsproces er
de ugentlige vareleveringer til Brugsen
omlagt. Således leveres der varer mandag, onsdag og fredag.
Julen nærmere sig – og forhåbentlig vil
det også betyde mange nye, såvel som
velkendte kunder i butikken. Annette, Svend og undertegnede vil gerne
ønske alle kunder en glædelig jul og
et godt nytår.
Christina Duch

Kære Alle
Bisserup Åbne Værksted arbejder stadigvæk hårdt og intensivt på vores
projekt. LAG puljen Slagelse vil indstille Bisserup Åbne Værksted`s projekt til endelig godkendelse i Indenrigsministeriet.Vi håber projektet er
en realitet om et halvt års tid.
I mellemtiden har vi haft og afholder
stadigvæk kurser for alle kunst- og
maleraktive.
Iben Ferdinandy og Johanne Markus

Det kolde gys”- ”Den kolde
skulder”- ”Den klamme hånd”
– ny forening?
Hvad skal vi kalde den kommende
forening for de skøre eksistenser, der
trofast mødes hver morgen kl. 8 for at
dyppe sig i havet? Samt dem, der ba-

der individuelt eller bare en gang imellem?
Efter ﬂere forgæves forsøg på at få
myndigheder til at interessere sig for
vores kolde numser, har vi nu kastet
håndklædet og med hjælp fra en ﬁngersnild medborger - Birger Jacobi opstillet to badeskure i krattet ved
Troldhætten.Vi har fået grundejerens
accept.
Det er meningen, at skurene skal fjernes om sommeren for ikke at blive
toiletbygning for de badende.
Materialeudgifterne beløber sig til ca
2000 kr. De faste vinterbadere betaler
det ene skur, og for det andet hus
vedkommende håber vi, at den kommende forening for et årskontingent
på 50 kr vil betale det andet, og at de
50 kr fremover vil blive brugt til
vedligeholdelse.
Vi har ikke de store tanker om årlige
generalforsamlinger. Men selvfølgelig
vil økonomiregnskabet være tilgængeligt for ethvert medlem. Ole Nielsen
Strædet nr 23 vil være ansvarlig for
regnskabet i det første år.
Man plejer jo først at rejse pengene,
inden man bygger, men når dette blad
udkommer, står skurene der forhåbentlig, og så håber vi, at nogle af jer
vil være med.
Med vinterkold julehilsen
Nils Bak Pedersen

Hvor ville vi blive lykkelige, om vi
vandt! Jeg er alvorligt træt af alle
dem, der vil være verdens bedste. Opgaven i den forbindelse må i stedet
være at inspirere og videregive gode
ideer til andre byer, og det er med det
formål, vi skal deltage i udsendelsen.
Jeg synes, der er mange ting, der lykkes for os hernede (her i reservatet.)
Mange gode kræfter skaber oplevelser
og øjeblikke, der gør os taknemmelige
for at være en del af dette fællesskab.
Men - lidt ydmyghed tak.
Nils Bak Pedersen

Jeg - en hund.
Du siger, jeg er din bedste ven. Du
køber mig (måske i dyre domme),
betaler dyrlægeregninger mv. Jeg
kommer (i bedste fald) i ”skole” én
gang om ugen for at lære gode
manerer. Dette skal jeg øve mig i
hjemme - i haven!! Jeg går i snor på
gader, stræder, i skoven og helst også
på stranden (også uden for badesæsonen). Jeg er slem, når jeg graver i
haven, hvis jeg keder mig (jeg har dog
fået lov).
Jeg er en HUND. Jeg vil ligesom dine
børn gerne lege med vennerne, gå
uden snor, så jeg kan lære at komme,
når der bliver kaldt og hvad du ellers
ber mig om - jeg får bare ikke en
chance for at være hund, nemlig for at
løbe frit omkring og snuse, lege med
de andre for at lære at være social.
I søger om penge og muligheder for
diverse fritidsaktiviteter. Her omkring
er der MASSER af skov og frie arealer.

Dine børn kommer i (skov)børnehave,
løber omkring og leger med de andre
børn - men det må jeg/vi ikke.
Jeg er ”handicappet”, bare
fordi
jeg er stor og gerne vil lege. Jeg
har aldrig gjort nogen fortræd
Jeg og de andre hunde - både store
og små - vil så gerne have et sted, hvor
VI han/må være og få lov til at være
HUNDE.
MÅ VI IKKE GODT FÅ EN
HUNDESKOV, hvor vi kan få lov til at
være hunde? (det er så dyrt at skulle til
Næstved (Herlufsholm) hver dag.
Hilsen fra Kastor.
Ovenstående ”suk” var på årsmøde d.
14/11 som forslag. Konklusionen blev,
at undertegnede gik videre med sagen.
Jeg kan orientere om, at jeg har kontaktet Næstved kommune mhp. et
område i Kristiansholm plantage. Man
kan sende en ansøgning til Park og vej
med angivelse af forslag om størrelse,
placering mv. Denne ansøgning skal
også indeholde hvor mange der kunne
være interesseret i en sådan ”skov”. Jeg
vil foreslå et område ved indkørsel fra
Kristiansholmvej - væk fra legeplads
og strand - altså mellem p-plads og
Kristiansholmvej - hvor der formentligt
ikke er så meget traﬁk.
Det er meget VIGTIGT at få en tilkendegivelse fra alle interesserede OGSÅ fra dem, der IKKE har hund,
og hvor man pga. angst, allergi eller
andet gerne vil være fri for løsgående
hunde.
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Jeg har fået adskillige positive tilbagemeldinger - men der er altså brug for
noget mere konkret til kommunen.
Jeg efterlyser i første omgang nogle
stykker, som kan/vil være behjælpelig
med at få dette sat på skinner. (en
underskriftsliste i Brugsen kunne måske gøre det lidt nemmere? Ligeledes
en liste hos dyrlægerne?)
Brigitt Breum, Ørslevvej 255, 4243
Rude tlf. 5814 3181 brigitt@breum.nu

En julehistorie for børn og andre mennesker
”Nissen Niffe”
Det var d. 23. december og nissen
Niffe sad og kedede sig – ventede bare
på at det skulle blive juleaften. ”Hvad
skal jeg lave mor?” spurgte Niffe. Men
nissemor hørte ikke noget, for hun
havde travlt med at samle brænde til
brændeovn og komfur, og der skulle
meget til, for vinteren blev kold og
lang i år. Jeg tror jeg vil gå en tur ud i
den store verden, tænkte Niffe, så han
tog sin nissehue, sine træsko og
en lille pose og så gik han af sted.
Da Niffe kom ned fra loftet og
udenfor, var det blevet et forrygende snevejr. Stormen ruskede i de
store træer, og sneen føg over vejen
og havde allerede lagt sig i kæmpe
driver, men Niffe var ligeglad og gik
rask af sted mod byen, der ikke lå så
langt borte. Det var tungt at gå i den
høje sne, især for en nisse som Niffe,
for nisser er ikke ret store.
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Nu var Niffe næsten i byen, for der
stod byskiltet med sit ”Velkommen til
Bisserup”. Pludselig ﬁk Niffe en ide.
Han tænkte på at byen nu i så mange
år havde heddet det samme og at det
måske var lidt kedeligt for de rare
mennesker der boede i byen. Så Niffe
kravlede op på skiltet og viskede det
første bogstav ”B” ud og skrev i stedet
et stort ﬂot ”N”. Så nu hed byen
Nisserup – det passer ligesom også lidt
bedre her i december, tænkte Niffe
ved sig selv. Det var efterhånden ved
at blive mørkt og tusindvis af snefnug
hvirvlede rundt i luften, som vidste de
ikke hvor de skulle lægge sig. Niffe
var ved at blive træt og sulten og
fortrød pludselig at han var gået. Men
nu ﬁk han øje på lyset over en dør,
”Bisserup brugs” stod der. Jeg må da
også have lavet det skilt om, tænkte
Niffe – og endnu engang måtte han
kravle op og denne gang højt op,
skiltet sad jo over døren, men op kom
Niffe og ﬁk visket det store ”B” ud.
Men idet Niffe lige netop havde
skrevet ”N” gled hans ene træsko, og
ned, ned rutshede Niffe og landede
lige foran døren til forretningen. Nu
var det så heldigt at døren stod på
klem, for brugsmanden skulle lige
til at låse, men ville dog lige se hvor
meget det sneede, inden han skulle
hjem – og vupti – med eet slog Niffe
en baglænds kolbøtte og landede
lige inden for døren, inden den blev
lukket.
Nifffe lå helt stille og ventede til lyset
blev slukket og alt var roligt. Så rejste
Niffe sig og så sig omkring, og med et

Og tak til alle de personer i Bisserup,
der kommer og gør opmærksom på,
hvis stier forsvinder. For vores og for
eftertidens skyld er det vigtigt, at bevare de stier, vi har. Det er jo stierne der
gør, at det er så dejligt at gå og cykle
her i området!
Den anden sag var, at Slagelse vedtog
fremover at være klimakommune. Det
betyder direkte, at man skriver under
på, at vores kommune skal reducere
CO2-udledningen i kommunale bygninger og anlæg med 2% pr. år.
Jeg håber, og vil også sige det højt, at
vores kommune så må tage de ændringer, klimaet betyder for os meget
alvorligt. Kommunen må udarbejde en
oversigt og plan over de tiltag, investering og hjælpeforanstaltninger,
man vil sætte i værk i de kommende
år. Hele digeproblematikken med tilhørende økonomi, skal op til diskussion og en politisk afgørelse. Ingen
tror på, at man i længden kan sige, at
det er den enkelte lodsejers eget
problem. Stat eller kommune må gå
ind og hjælpe!
Hvis Lokalplangruppens forslag til bebyggelse nord for Bisserup nyder
fremme (se omtalen andet sted i
Bytingsbladet), vil det være meget ﬁnt
i tråd med, at Slagelse Kommune
også her skærper sin miljø-proﬁl og
viser vejen med en hel landsby af lavenergihuse med solvarme og grønne
løsninger. Det kan blive et pilotprojekt
for Slagelse Kommune, som kunne
gøre os kendt og lidt beundret.

Og så lidt partipolitik som jeg ellers
afholder mig fra her i dette upolitiske
blad.
Men bare en faktuel oplysning: Jeg har
sagt ja til at blive opstillet ved det
kommende kommunevalg. Jeg er opstillet for Socialdemokraterne som nr.
11 – altså 7 pladser bedre end sidst.
Hvis der er god lokal opbakning til
valget næste år d. 17. november, så
skulle der være gode chancer for, at
jeg kan blive genvalgt.
Endnu er jeg ikke vidende om andre
lokale kandidater. De ﬂeste partier har
allerede lavet deres lister, men Venstre
har først opstillingsmøde til foråret.
Jacob Borello Carlsen,
Byrådsmedlem

Et mildt efterår – og en glædelig jul!
Efteråret har været mildt – også for
Brugsen i Bisserup. Omsætningen for
oktober lå lidt over omsætningen sidste år, men desværre er det samlede
resultat fra januar til november stadig
under budget.
Det samlede resultat fra januar til
november er positivt og stadig bedre
end sidste års resultat. En af årsagerne
til det vigende resultat, er blandt andet
øgede udgifter til vedligehold og
energi. Af vedligeholdelsesarbejder er
gavl og kvist blevet malet. Døre og
vinduer er blevet efterset. På grund af
de høje energiudgifter, vil der snarest
igangsættes en undersøgelse af energi-
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germøde og hører Bisseruppernes mening. Se side 3
På lokalplangruppens vegne
Jacob Borello

Naturgruppen
Naturgruppen vil bestræbe sig på at
lave aktiviteter ude i vor omkringliggende natur, så vi kan få en fælles oplevelse omkring et speciﬁkt emne.
Vi har besluttet ikke at ville bruge
kræfter på at f.eks. oprette nye naturstier elle genåbne gamle, etablere en
kondibane eller være medvirkende til
en køresikker sti/vej for de skolesøgende børn.
Vi har lavet et foreløbigt program for
2009, som løbende kan justeres.

Skovtur søndag den 1. februar 2009
kl. 14.00

Vi mødes for samlet at gå til Kristiansholm Plantage, hvor vi bl.a. vil bage
snobrød, indianerkiks eller andet. Vi
håber, at især mange børnefamilier vil
deltage, men arrangementet er selvfølgelig for alle, som har lyst til en tur i
skoven med et socialt islæt.
Nærmere progam vil blive opsat på de
normale info-steder.

Orienteringsløb

Ud i naturen for at ﬁnde den korteste
vej.
På længere sigt måske et orienteringsløb med GPS/kommandocentral hvor
nogle løber, og andre dirigerer.

Kryddersnaps

Indsamling af urter/krydderurter eller
andet til fremstilling af kryddersnaps.

Svampetur

Svampetur med erfaren svampekender.

Juletur

En tur i skoven for at forberede julen.
Vi har andre emner til diskussion i
Naturgruppen for 2009 programmet,
og hvis der er nogle, som har en ide
til en naturoplevelse på den ene eller anden måde, er I velkommen til at
kontake os.
Naturgruppen
Erika
Nielsen,
Lisbeth
Olsen,
Ruth Dræberg og Erling Andersen

ﬁk han øje på slikhylderne. Det må
være paradis tænkte Niffe glad og
klatrede op på øverste hylde og
startede med at fylde sin lille pose, så
han kunne dele med de andre, når
han kom hjem. Pludselig blev Niffe
ked af det, for tænk hvis han nu ikke
nåede hjem til juleaften. Nå, men nu
ville han i hvert fald smage på varerne. Niffe gumlede og gnaskede sig
igennem hylde efter hylde med chokolade, bolcher, vingummi, lakrids,
ﬂødeboller og popcorn, og da han var
færdig lå der kun en lille pose slik tilbage. Niffe havde det faktisk ikke så
godt og tænkte, at han måske ikke
skulle have spist den sidste pose popcorn – holdt sig på maven og faldt
i en dyb søvn.

Kommunyt november 2008
Her på byrådsmødet i november var
der 2 sager, som berører os her i
Bisserup direkte eller indirekte.
Først var der en sag om at afholde
åstedsforretning om Mirabellestien i
Bisserup. Her lægges der op til – efter
at der snart er gået et par år – at
kommunen vil ekspropriere jorden til
at genetablere Mirabellestien. Jeg har,
i al den tid sagen har ligget i forvaltningen, presset på for at nå frem til
dette resultat, så nu er der håb om, at
vi inden sommer igen kan gå ad
Mirabellestien.

Pludselig vågnede Niffe – det var ved
at blive lyst, og der var nogle der talte
sammen. ”Jamen, hvordan er det dog
gået til” hørte Niffe nogen sige, da de
så skiltet over døren. Og så ﬁk Niffe
travlt, og - vupti – var han nede fra
hylderne og gemte sig i en papkasse
på gulvet. ”Jamen, hvad er her dog
sket, hvor er al slikket dog henne?”
hørte Nisse en anden sige. Nisse blev
helt ked af det og tænkte, at han ville

samle nødder i skoven og lægge
tilbage på hylderne. Pludselig tumlede
Niffe rundt i papkassen, en eller
anden løftede kassen op. ”Av, AV”
sagde Niffe, da han ﬁk to liter mælk,
en pose pebernødder og en pakke ris
lige i hovedet. Hvad sker der mon,
tænkte Niffe, og i det samme hørte han en mand sige ”Tager du lige
kassen, Lise”. Det var Lise og hendes
far, der skulle købe det sidste ind
inden i aften, for nu var det endelig
blevet d. 24. december, men ingen
vidste jo at Niffe sad i kassen.
Og hjem til Lise kom de. Lises mor og
far havde travlt, så de bad Lise om at
stille varerne på plads. Lise stillede
mælken i køleskabet og puttede kager
og ris i skuffen, og nej hvor blev Lise
glad da hun opdagede Niffe. Lise
troede, at hendes far havde villet
overraske hende med nissen. Niffe lå
helt stille og tænkte, at Lise nok ikke
opdagede, at han var en rigtig nisse.
Lise tog forsigtigt Niffe og stillede ham
i sin vindueskarm og tog så et stykke
slik fra den lille pose. Så løb hun ud
og ville sige tak for nissen.
I det samme kom Lises kat ind. ”Pstt”
sagde Niffe til katten, men den hørte
det ikke. ”Pstt” sagde Niffe lidt højere,
og denne gang kom katten. ”Vil du
ikke nok hjælpe mig” spurgte Niffe.
”Mjov”, sagde katten. ”Jeg hedder
Niffe og bor på loftet i det gamle hus i
skoven, vil du hjælpe mig hjem?”.
”Mjaa” sagde katten, og op sprang
Niffe, og lige idet de var ude af
vinduet, kom Lise og hendes far ind i
værelset. ”Hvad er det for en nisse, du
taler om Lise?”, spurgte faren. ”Den
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Velkomstgruppen er køreklar
.der”, sagde Lise og pegede på
vindueskarmen. Men der var jo ingen
nisse mere. Faren smilede og sagde, at
nu havde han ikke tid til ﬂere julelege.
”Jamen, så må det jo have været en
rigtig nisse” sagde Lise. ”Ja, det er godt
med dig” svarede faren, men senere
fandt Lise den lille pose med slik, som
Niffe havde tabt i farten, og den gemte
hun godt.
Det var ved at blive mørkt, og katten
løb af sted, afsted ud ad landevejen og
ind i skoven til det gamle hus. ”Tak
skal du have, kat, og hils Lise, sagde
Niffe. ”Mjaa”, sagde katten, og væk
var den. Niffe nåede lige hjem, da det
store fad med grød blev sat på bordet,
og lysene blev tændt – nu var det
endelig jul.
Ingen i byen fandt nogensinde ud af,
hvad der var sket, men ser du en dag,
at byen igen hedder ”Nisserup”, ved
du hvem der har været på spil.
Gitte Egeskjold

Julecafeen
var igen i år en meget hyggelig eftermiddag. Der var livlig handel ved
bordene hvor der bl.a. solgtes lys,
pilefelt, nisser, dekorationer, keramikengle m.v., spændende tøj, lækker
chokolade og ﬁne ting til at pynte op
med i julen m.m..

Torsdagsklubben havde et rigt udvalg
af hjemmelavede gode ting hvor pengene går til klubbens arrangementer
m.v.. Mens folk hyggede sig med gløggen og æbleskiverne, sørgede Frank
for - med sit virtuose klaverspil. at julestemningen bredte sig

Som nævnt i sidste nummer, er der
dannet en lille gruppe, som vil forsøge
at tage godt imod nye borgere i
Bisserup.
Vi har lavet en folder med oversigt
over en stor del af de aktiviteter, man
kan kaste sig over her i byen. Der er
en kontaktperson og tlf.nr. ved.
Desuden er der trykt grønne ”spisebilletter” til en fællesspisning. Vores
plan er, når DU har ringet til et af nedenstående numre, og fortalt om en
ny nabo, at ringe på og give oven-

Julen 2008
Så er der atter gået et år. Mange af os
har nået den alder, hvor tiden opleves som noget, der til stadighed accellererer. Vi har lige udgivet septembernummeret - og nu er det jul.
Verden er af lave, og det vrimler med
mere eller mindre dystre forudsigelser
fra alle mulige vismænd. Men her i
vores lilleverden er det snart solhverv,
nu vender lyset tilbage. Om et par
måneder kigger vi efter de første
trækfugle og så må vi tage alt det
andet derfra, som det hedder.
Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et nytår hvor ﬂere af jer
vil bruge Bytingsbladet både til at holde jer orienteret om, hvad der foregår
og til at bringe indlæg i den lokale
debat.

nævnte materiale og en lille snak, hvis
de har lyst.
Mindst en fra gruppen forsøger at deltage i fællesspisningen og sidde sammen med ”de nye”.
Husk at ringe til os, så vi kan komme i
gang!
Solveig: 55451819. Anne: 58524948.
Nelly: 55451285. Birgitte: 55459640.

Lokalplangruppens arbejde.
I sidste nummer af Bytingsbladet
fortalte Hanne Øllgaard lidt om
Bisserup bosætningsgruppe.
Vi kalder os nu Lokalplangruppen, og
vi består af Brigit Breum, Helle Hau-

berg Hansen, Gitte Wartou, Hanne
Øllgaard, Finn Svantesson, Vagn
Andersen og Jacob Borello Carlsen.
Vi har holdt 7 møder her efter sommerferien og forsøgt at formulere vores idéer om, hvordan et nyt boligområde nord for Bisserup kunne se
ud, og hvad det kunne indeholde af
boliger.
Vi har talt om tilkørselsforhold, stier
og P-forhold, boligernes placering og
boligtyper, - fælleshuse, affaldshåndtering og meget om alternativ energiforsyning. På vores sidste møde her
midt i november havde vi besøg af
arkitekt Ulla Falck, som Bytinget har
”ansat” mod en symbolsk betaling.
Ulla havde allerede inden mødet set
arealet, gjort sig nogle tanker og slået
nogle streger ud fra vores idéer.
Tanken er nu, at Ulla arbejder videre
både med tegninger og tilhørende
uddybende forklaringer.
Det, der tegner sig, er et meget ambitiøst forslag, som er baseret på mest
mulig alternativ energi og lavenergihuse. Set i lyset af vores statsministers seneste udspil, og set i lyset af
at Slagelse Kommune har vedtaget at
være klimakommune, er det i tidens
ånd virkelig at prøve at gøre tingene
på en energirigtig Co2-besparende
måde. Det kunne jo være ﬂot, hvis vi
her i Bisserup kunne få skabt en fremtidslandsby, som ville blive en model
for vores samtid og eftertid. Jeg tror
på, at et sådant projekt kunne få politisk medvind!
Nå, men inden jeg forsvinder helt op i
skyerne, så er det jo arbejdsgruppers
faste procedure, at vi indkalder til bor-
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