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

Generalforsamlinger
Møder. Kurser.
Receptioner

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Leje
Mødearrangementer
              - fortrinsvis hverdag:

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Lille sal        Stor            Begge
12-15 pers.         sal                  sale   

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

Weekend- & festarrangementer:

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

Kai Faber Hansen
MURERMESTER

Næstved Landevej 404
Oreby - 4261 Dalmose

Telf. 58 18 93 85

Lift udlejes (20m)

1

Forside:
Tegninger af Mads Stage

Belysn
ing

El-artikler

Hvidevarer

Køkkentøj

Gaveideer

Algade 30 · 4230 Skælskør

58 19 42 83
Telefax 58 19 06 83

   Fra 1. januar 2012  
incl. moms og rengøring

og miljøafgift

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver
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Bisserupkalenderen 

Søndag d. 9. december kl. 14-16.00 
Fernisering med maleren Kit 
Albiniussen 
Fredag d. 21. december kl. 18.00 
Solhvervsfest med fakkeloptog. 
Mødested Brugsen.
Medbring suppetallerken, ske og evt. 
krus. Se inde i bladet 
Lørdag  d. 29. december kl. 16.00 
Juletræsfest i forsamlingshuset. Se inde 
i bladet. 
Fredag d. 4 eller 11. januar kl. 18.30 
Fællesspisning  
Hold øje med når sedlen bliver hængt 
op i brugsen 
Søndag d. 13. januar kl. 14-16.00 
Fernisering Den lokale malegruppe 
”Valodia” 
Tirsdag d. 15 januar kl. 19.00 
Chaplinklub med generalforsamling 
Torsdag d. 17. januar kl. 14-16.00 
Multimedieshow :At træne i udsyn og 
svimmelhed” og  
”Om at rejse i Norden” 
Ved Dorthe og Finn Gjetting  
Torsdagsklubben 
Onsdag d. 30. januar kl. 19.30 
Viseaften. Tema ”Sol, måne og 
stjerner” 
Entre 30 kr. 
Torsdag d. 31. januar kl. 14-16.00 
Troubaduren Rene Schmidt og 
bassisten Hugo Rasmussen 
”Folkesange fra nær og fjern”. 
Torsdagsklubben 
Fredag d. 1. februar kl. 18.30 
Fællesspisning 
Lørdag d. 9. kl. 15.30 og 19.30 
Søndag d. 10. februar kl. 15.30 

Teater. Den lokale teatertrup spiller 
”Kvartetten” 
Entre 60 kr.  
Torsdag d. 14. februar kl. 14-16.00 
Banko Carl fortæller om sit liv 
Torsdagsklubben 
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30 
Chaplinklub 
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 
Cornelis Vreeswijk aften 
Entre 
Fredag d.1. marts kl. 18.30 
Fællesspisning 
Torsdag d. 14. marts kl. 19.30-21.30 
Seniormode v/Laila Lindekilde viser 
kollektion af forårs- og sommertøj. 
Torsdagsklubben 
Onsdag. d. 20 marts kl. 19.30 
Viseaften: Tema ”Fuglesang” 
Entre 30 kr. 

Fotografer søges 
Er der nogle børn som kunne tænke 
sig at være med til at fotografere til 
forsiden på bytingsbladet.  Emnet er 
lidt åbent bare det har relation til 
Bisserup. Hvis du har lyst til at prøve 
så ring til Lykke 53599638. 
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Referat af Årsmøde i Bisserup 
Byting  
Fredag d. 9. november 2012 kl. 19  
i forsamlingshuset.  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
    Niels Bak blev valgt  
2. Valg af referent  
    Lone Jensen blev valgt  
3. Beretning og fremtidig virksomhed  
Vagn Andersen aflagde beretning. 
Beretningen kan læses her i bladet. 
Frank Guldagger efterlyste, at arbejds-
udvalget arbejder mere som lokalråd i 
forhold til Slagelse kommune. Der var 
en kort debat, der mundede ud i en 
aftale om, at Bytinget hvert år sender 
deltagere til konferencen for lokalråd i 
Slagelse kommune.  
Lars Birger Nielsen opfordrede ar-
bejdsudvalget til at arbejde for, at 
Børnebissen kan bestå. Dette affødte 
en debat om, hvordan man kan støtte 
Børnebissen økonomisk, Toni Ander-
sen opfordrede til at gå ind på 
http://www.bisserup.dk/boernebissen. 
Lone Langkilde gjorde opmærksom 
på, at der igen er planlagt besparelser 
i de kommunale daginstitutioner, og at 
det derfor er svært at få kommunen i 
tale vedr. øgede tilskud til private 
puljeinstitutioner.  
Der var forslag om at lave talent-
konkurrence med deltagelse af lokale 
talenter, til underholdning for hele 
byen.  
4. Fremlæggelse af regnskab  
Freddy Thomasen fremlagde regn-
skabet. Det blev godkendt med flg. 
bemærkninger af teknisk art vedrøren-
de omposteringer:  

* Tilskud til legepladsen kr. 10.000 
bør anføres som indtægt under 
”legeplads”, da beløbet er øremærket 
til dette formål.  
* Det anbefales at oprette en konto til 
bogføring af store materielanskaffelser, 
så sådanne ikke belaster en tilfældig 
anden konto. Konkret burde anskaf-
felse af borde, bogført under loppe-
marked, have været bogført på en 
sådan konto.  
5. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag  
6. Nedsættelse af stemmeudvalg  
Lone Langkilde og Ejvind Christensen 
blev valgt  
7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter  
Anne Kopp, Lone Langkilde, Dan 
Sørensen og Freddy Thomasen ønske-
de ikke genvalg.  
Steen Skytte og Finn Svantesson blev 
genvalgt. Toni Andersen, Søren Frede-
riksen, Per Nilsson og Sanne Nielsen 
blev nyvalgt.  
Lise Kreipke og Jens Andersen er 
suppleanter.  
Vagn Andersen takkede de afgåede 
medlemmer af arbejdsudvalget for 
deres indsats, og ønskede de nye 
medlemmer velkomne.  
8. Valg af 2 revisorer  
Kim Marker og Yngve Christensen 
blev valgt  
9. Eventuelt  
Frank Guldagger foreslog at lave et 
plateau ved diget på holmen, så bål-
taleren og orkesteret kan ses ved St. 
Hans bålet. Thomas Toft gjorde op-
mærksom på, at området er fredet, og 
Lars Birger oplyste, at det er Finn 
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Nielsen, der har lejet området af god-
set.  
Og så var der banko med flotte 
præmier. Se sponsorlisten på hjemme-
siden.  
                        Referent Lone Jensen  
 

 

 

Nyt fra bytinget 

Den nye arbejdsgruppe er i gang med 
at fordele arbejdsområder og planlæg-
ge solhvervs- og juletræsfest. Sol-
hvervsfesten bliver igen med fakkeltog 
fra Brugsen kl. 18.00 og der serveres 
varm suppe på legepladsen, hvor der 
er lys fra brændende bålgryder.  
HUSK AT MEDBRIGE TALLERKEN, 
SKE SAMT KOP TIL VARM KAKAO.  
ØL OG VAND KAN KØBES.        

                                          Vagn                             

 

Tak til Bytingets arbejdsudvalg. 

Det var et rigtig fint, hyggeligt og 
gavmildt årsmøde med en rigtig god 
stemning. Der var mange, der vandt 
flotte præmier fra byens selvstændige 
erhvervsfolk. Tusind tak. 

Men egentlig skriver jeg, fordi der 
manglede en tak til Bytingets arbejds-
udvalg. Jeg tror, at der var mange, der 
sad og trådte sig selv over tæerne og 
ikke turde være den, der rejste sig op 
for at sige tak for det store arbejde, 
som arbejdsudvalget gør for os alle 
sammen. Så sidder vi der og føler det 
så tomt, at det lille ord med det vel-
mente indhold ikke bliver sagt, men 
kun flyver rundt uden at lande. 

Nu skal det siges: Tusind tak til 
genvalgte, tilkommende og aftræden-
de medlemmer af Bytingets arbejds-
udvalg + alle de sideordnede medar-
bejdere, der sørger for strandrensning, 
Sct. Hansbål, Havnefest, Loppemar-
ked, Viseaftener, Tøsefest, Solhvervs-
fest, Juletræsfest, teater, filmklub, 
udstillingsudvalg, plakatmageri, By-
tingsblad, hjemmeside og meget 
andet, som jeg sikkert har glemt. Vi 
nyder godt af jeres arbejde i hver-
dagen og i festlige stunder og taler ofte 
mand og kvinde imellem om det store 
arbejde, som I Iægger for dagen, men 
det kan I jo ikke vide så derfor - takke 
- tak.                                            Vivi 
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Fylde hele siden 
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Teltlejren ved torvet 
 

Mange har sikkert som jeg undret sig 
over, hvad de mange telte, der var 
opstillet langs fortovet overfor Brug-
sen, skulle gøre godt for, og hvorfor de 
stod der så længe. Et enkelt telt 
mærket TDC er man jo vant til, men 
hele 6 på stribe? Da jeg derfor en dag 
i november så, at der var liv i et af 
teltene, bankede jeg - på vegne af 
Bytingsbladet - nysgerrigt på teltdugen 
og blev venligt lukket ind i det største 
af teltene, hvor to teknikere fra TDC 
netop var ved at afslutte det store 
Bisserup-projekt. De viste mig med en 
vis stolthed indholdet af det store 
grønne skab, som nu står ved for-
tovskanten. Skabet er fuldt af kabler 
og elektronik og beregnet for op til 
1200 bredbåndsabonnenter med bru-
gerhastigheder på op til 50 Mbit/s. Så 
nu kan vi roligt se fremtiden i møde. 
På hjørnet af Smålandsvej er der etab-
leret en tilsvarende løsning for som-
merhusene. I de to skabe mødes alle 
de mange kobbertråde, der kommer 
fra de enkelte huse, med hovedkablet, 
et glasfiberkabel, der med milliarder af 
bits og med lyset som bærer, afvikler 
teletrafikken mellem Bisserup og mo-
dercentralerne i Nyrup og København. 

Men hvorfor 6 telte? Her kommer 
svaret: I takt med at man etablerede 
telefonforbindelser i Bisserup i "gamle 

dage", stillede KTAS, som telefon-
selskabet hed dengang, et kabelskab 
på hjørnet ved Carin Nås hus. Fra 
dette blev der i takt med efter-
spørgslen efter telefoner trukket kabler 
ud til de nye abonnentgrupper. Kab-
lerne blev nedgravet mod nord (Bis-
serup Byvej), mod øst (Holsteinborg-
vej), mod syd (Havnevej), mod sydvest 
(mod Skolebakken) og mod vest (mod 
Holsteinborg) og senere i samme 
retning et separat kabel til mobil-
masten.  
 

 
 
Alle kabler blev gravet ned i de 
forskellige retninger på tværs af 
Brugsens tomme plads (der hvor der 
har ligget en benzintank). En uheldig 
praksis, hvis der en gang i fremtiden 
skal bygges på grunden. Derfor måtte 
TDC nu i forbindelse med moderni-
seringen grave dybe huller ved 
fortovskanten ved hvert enkelt af de 
gamle kabler, så man kunne skære 
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kablerne over samt forbinde dem med 
et nyt kabel, der løber langs fortovet 
og fører alle forbindelser ind til det 
nye store skab. Der har i den for-
bindelse været et meget omfattende 
sammenføjningsarbejde i teltene, hvor 
teknikerne har slidt hårdt med at for-
binde alle vores gamle telefontråde 
med nye kobbertråde i tilslutningskab-
let. Alle telefontråde har været under 
behandling, og det er derfor ikke så 
mærkeligt, at enkelte husstande i den 
forbindelse kan have oplevet udfald. 
Arbejdet med kablerne er i skrivende 
stund (medio nov.) afsluttet, og jeg hå-
ber, at teltene er væk og fortovet gen-
etableret, når du læser dette indlæg. 
                                          Peer 
 

Kommunyt december 2012. 

Først på sommeren fik jeg endnu 
engang henvendelser om den nye 
meget dårlige overfladebelægning, der 
var lavet på Bisserup Havnevej. I lang 
tid har der været problemer med store 
vandpytter langs vejen ud for nr. 40. 
Jeg rettede henvendelse til den vej-
ansvarlige og fik medhold i, at det 
ikke var noget pænt arbejde, der var 
udført, og som heller ikke havde hjul-
pet på de store vandpytter. 
Efterfølgende har asfaltfirmaet så været 
ude og asfaltere et stykke ud for nr. 40 
- 44. Det har da hjulpet på denne del 
af vejen, men jo ikke på resten af 
Bisserup Havnevej neden for Skole-
bakken. 

Dilemmaet er, at kommunen har udli-
citeret vejvedligeholdelsen til et par 
firmaer, som så udfører de nødvendige 
reparationer. Firmaer har et vist råde-
rum i deres kontrakter til selv at plan-
lægge, hvilke vejstrækninger, der står 
for tur. De skal leve op til de kvali-
tetskrav, som kontrakten indeholder. 
Det betyder, at kommunen for så vidt 
ikke blander sig i rækkefølgen men 
mere i kvaliteten af deres udførte ar-
bejde. Det kan jo så af og til give 
problemer i forhold til borgernes for-
ventninger. 
Men vigtigt er det, at kommunen ved 
disse aftaler har sparet rigtig mange 
penge og faktisk har vi, set i forhold til 
vores omegnskommuner, rigtig pæne 
asfaltbelægninger på de fleste veje. 
Jeg havde forventet, at den med for-
ventning imødesete Stiplan var dukket 
frem til politisk behandling og offent-
lighedsfase. Det er endnu ikke sket, da 
der har været forskellige indvendinger 
fra politisk side om en kvalitetssikring 
af planen, inden den blev offentlig-
gjort. Jeg håber snart, den dukker op, 
så man kan få denne del af kommu-
neplanen på vej. 
I øjeblikket bokser de forskellige poli-
tiske partier om at få Vandhandle-
planen gjort færdig til tiden, d.v.s. i in-
deværende år. Holdningerne har væ-
ret meget delte mellem de borgerlige 
partier på den ene side og SF og so-
cialdemokraterne på den anden side. 
Hovedproblemet har været måden 
vandløb skal vedligeholdes på. 
De borgerlige har holdt meget på, at 
der skulle maskinoprenses i vand-
løbene, hvor det overhovedet var mu-
ligt, mens SF og socialdemokrater har 
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fastholdt den nuværende ordning, 
hvor der oprenses med håndkraft hvor 
det er muligt og miljømæssigt optimalt 
og med maskine de nødvendige 
steder.  
Hele diskussionen er kommet i køl-
vandet på den meget våde sommer, vi 
havde sidste år, hvor mange marker 
blev oversvømmet. Først i november 
blev der holdt et møde mellem Tek-
nisk Udvalg og repræsentanter fra Na-
turstyrelsen. De ridsede op for udval-
get, at en vægtning af maskinoprens-
ning frem for manuel oprensning ikke 
var lovlig. Det skulle være en kva-
lificeret velbegrundet vurdering i alle 
tilfælde. Hvad sagen ender med, vil 
byrådsmødet i december afklare. 
Jeg håber, at mine små skriverier fra 
byrådsarbejdet i Slagelse har været til 
gavn og glæde for mange. Jeg har 
forsøgt at holde mig på det mere 
objektive plan og ikke gå så meget ind 
med politiske signaler. Jeg ved godt, at 
det ikke altid er lykkedes lige godt, 
men håber at der har været OK. 
Her vil jeg gerne ønske alle beboere i 
Bisserup og omegn en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår! 
                    Jacob Borello Carlsen 
                    Byrådsmedlem 
 
Brændeovne 

Vi er vist mange, der er glade for at 
kunne supplere anden varmekilde 
med brug af brændeovnen. Der er en 
dejlig lugt, når man fyrer med fx 
birkebrænde, og ved færdsel gennem 
byen kan man opleve, at rigtig mange 
har glæde af fyring med brænde. 

Desværre forekommer det stadig, at 
stanken fra brændte spånplader spre-
der sig omkring en skorsten. Vi gjorde 
det før i tiden, men med den viden vi 
har i dag, ved vi, at det er giftig røg. 
På forbrændingen i Slagelse bliver 
spånplademøblerne forbrændt under 
så høje temperaturer, at de farlige  
gasser skulle blive tilintetgjort.  
                             Nils Bak Pedersen  

Nyt fra ViseVærterne  

Et par viseaftner er under forberedelse 
til det nye år. I januar inviterer vi til 
sang og musik onsdag d. 30. januar kl. 
19.30 i forsamlingshuset med temaet 
"Sol, måne og stjerner".   

Da påsken falder sidst i marts i 2013, 
har vi rykket den anden viseaften frem 
til d. 20. marts. Den får temaet "Fug-
lesang" og vil traditionen tro indehol-
de en del forårssange. 
På gensyn og genhør i det nye år. 
                          ViseVærterne (Peer)            

 

Kaj for fuld udblæsning ved viseafte-
nen i november 
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Cornelis Vreeswijk i For-
samlingshuset 

Torsdag den 28. februar 2013 kl 19.30  
opfører Finn Molsted, Niels Bønsvig 
og Frank Guldagger en musikcollage 
om den svenske trubadur Cornelis 
Vreeswijk. Gennem musik, fortælling 
og i billeder på storskærm beretter vi 
om Cornelis - hollænderen, som med 
sin musik indtog det meste af Skan-
dinavien og fornyede visesangen. Vi 
har plukket i Cornelis Vreeswijks store 
repertoire og bundet en alsidig musik-
buket, som spænder over mange mu-
sikgenrer. Programmet spænder fra 
blues, jazz og latin - til Bellman, 
Taube og gammel svensk polska. 
For mange, der var unge i perioden 
1960´erne til 1980´erne, hører Corne-
lis Vreeswijk til det musikalske arve-
sølv, og det er ikke uden ærbødighed, 
vi har begivet os ind i hans musikalske  

 

 

 

Billede tre høje hatte 

 

 

univers. I 2012 ville Cornelis være 
fyldt 75 år, og han har hos ungdom-
men fået en renæssance i Sverige. 

Det var den dejlige LP-plade ”Tio 
vackra visor”, der for alvor fik dan-
skerne til at slå ørerne og storme til, 
når Cornelis Vreeswijk  gav koncert 
for adskillige årtier siden. Den kom i 
1968, men inden da havde Cornelis 
allerede længe sunget og skrevet viser 
i Sverige – og adstedkommet adskil-
lige offentlige skandaler og bataljer, 
som følge af sit voldsomme tempera-
ment. 
Han sang om kvinder og kærlighed -
og om den skrøbelige lykke. Men også 
om uretfærdighed, bonerthed og bor-
gerlighed og grotesk plattenslageri. 
Den selvfede og velbjærgede stod 
først for når Cornelis fyrede sine sar-
kastiske viser af, veloplagt, fnysende 
og sommetider højt grinende. 
Forestillingen varer 2 timer. Teksterne 
er nyoversatte til dansk. 
        På genhør,   Frank Guldagger 

 

 

 

 

 

 

 

8



10

Endelig!  

Endelig kan vi igen se vores lokale 
teatertrup optræde! 

Endelig fandt gruppen et stykke, der 
passede til egne forventninger om, at 
det skal være sjovt og meningsfuldt at 
mødes om mandagen og øve! 

Endelig fandt gruppen et stykke, der 
helt sikkert kan underholde og more 
bisserupperne! 

Endelig kan vi alle glæde os til fore-
stillingen ”Kvartetten”! 

I begyndelsen af februar 2013 bliver 
forestillingen vist lør. d. 9/2 kl.15.30 
og kl. 19.30 og sønd. d.10/2 kl. 15.30.  

Forsamlingshuset er ”omdannet” til et 
refugium for tidligere  operasangere, 
der ønsker en bekvem og værdig 
alderdom i smukke omgivelser, hvor 
personalet sørger for forkælelse og 
pleje. Tidsfordriv må beboerne selv 
sørge for, og vi får en morsom, 
underholdende og dramatisk forsmag 
på, hvordan falmede stjerner forholder 
sig til det at være blevet ”gamle”! - 
”forhenværende”!- ”tidligere”! - og 
”eks”!   

Måske bliver forsamlingshuset også 
”omdannet” til en operascene fra 
Verdis opera ”Rigoletto”?! 

KOM - SE - HØR og MOR DIG 
KOSTELIGT !  TAG NABOEN MED!  -  
VI SES!   

                                            Eva 

 

 
 
Valodiaudstilling                            
Har du fået en kalender for 2013? 
Hvis du har, så sæt kryds ved søndag 
d. 13. januar kl. 14-16. Her holder 
Valodiagruppen deres årlige fernise-
ring af malerier, decoupager og evt. 
keramik. 11 damer og en enkelt 
mandlig bisserupkunstner viser noget 
af det frem, som de har skabt inden for 
det sidste år. Gruppens udstillinger har 
de foregående 5 år trukket rigtig man-
ge besøgende til og gør det sikkert 
igen. Hvem vil ikke gerne opleve, 
hvad så mange af Bisserups borgere 
arbejder med?                              
Specielt nyt ved det seneste år har 
været, at gruppen har haft mulighed 
for at mødes en gang om måneden 
hos Tove Borello for at inspirere hin-
anden. Der har desuden været afholdt 
fælles kurser, hvilket i øvrigt vil ske 
igen i februar.                                                                           
                                                      Ole 
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Feriegården ”Lauritzminde”. 

Det var med en vis bekymring, vi gik 
og så på den tomme feriegård. Nogle 
af os byggede luftkasteller og ind-
rettede oldekoller i fantasien - med 
hovedbygningen som fælleshus. 

Så var den pludselig solgt, og vi var 
selvfølgelig spændt på, om den nye 
ejer fortsat var indstillet på, at Lau-
ritzminde skulle være en del af byen. 
Men da linden i gården blev stynet 
som den skulle, fornemmede jeg, at 
gården var i gode hænder.Vi blev i 
redaktionen enige om at få en snak 
med ejeren. På bilerne står der Vækst 
og Miljø, og den ny ejer Ulrik Dahl 
viser sig at have haft tæt tilknytning til 
Bisserup i rigtig mange år. 

Jeg spurgte ham om, hvilke planer han 
har for feriegården? 

 

Selve ideen om en række mindre 
boliger på grunden og hovedbygnin-
gen som fælleshus er ham ikke 
fremmed, men som forholdene inden 

for byggeri er i øjeblikket, er det 
fremtidsmusik. Foreløbig har den el-
lers velholdte gård fået en gennem-
gående modernisering med nye toi-
letter og garderobe samt en spisesal 
med hundrede pladser. Det hele skal 
være let administrerbart. Man kan så-
ledes ikke leje værelser, men kun hele 
gården fx fra fredag til og med søndag 
eller for en uge ad gangen. Man kan  

selv medbringe personale og madva-
rer, eller man kan få anbefalet lokale 
kræfter, som man selv entrerer med. 
Der kan således blive lokale arbejds-
pladser, hvis det udvikler sig. Lena 
Jensen som bor i Dyvekær - og ind 
imellem har stået for arrangementer - 
er oldfrue på gården. 

Ulrik Dahl, som er gartner entreprenør 
på hele Sjælland, regner med at være 
klar til udlejning først i februar. Hans 
adresse er Nykobbelvej 6, 4200 
Slagelse tlf. 20150305.  

Han stillede en lille indvielsesrund-
visnig for interesserede borgere i 
udsigt i forbindelse med færdiggø-
relsen.  

                              Nils Bak Pedersen.  
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Tøsefesten i Bisserup den 29. 
september 2012 
 
En dag poppede der en mail op med 
en invitation til Tøsefest i Bisserup. Ja, 
det kan da kun være tøserne i Bis-
serup, der er så friske, så jeg ringede 
til Lykke og fik mig tilmeldt. 
 
Nu kommer jeg jo oppe fra 
sommerhusområdet, altså ikke fast-
boende, men det holdt mig nu ikke 
tilbage - og heldigvis for det. For 
sikken en aften med en masse skønne 
tøser, herlig tøsepjank og masser af 
fornøjelig tøsesnak. 
 
Lige så snart jeg trådte ind i 
garderoben, blev jeg mødt med ”hej” 
og ”daw” og festlig påklædte tøser. Ja, 
jeg følte mig bare velkommen. Og 
tænk sig, vi var nogle og halvtreds 
tøser samlet i alderen fra midt i 
30'erne til midt i 90'erne. Et fantastisk 
syn. 
 
Der var vældig aktivitet ved et 
”Pyntebord”, hvor man kunne få fris-
ket sin hovedbeklædning, hårbøjle 
eller hat op med masser af sjove påhit, 
der var lagt på bordet. Så var stem-
ningen allerede godt i gang og man 
kunne næsten ikke få ørenlyd. 
 
Aftenen bød på flotte dækkede borde, 
lækker mad og super betjening af 
nogle flotte og flittige mandfolk. Der 
var sange, konkurrencer af forskellige 
slags, danseundervisning og aftenen 
sluttede af med discodans. 
 
 

 
 

 
 
 
Der er 2 oplevelser jeg vil nævne fra 
denne herlige aften. Den første var, da 
en af aftenens ældste generationers 
stærke kvinder stillede sig op og sang 
en gammel, lang vise med god pointe 
i, og den blev sunget uden støtte til 
teksten. Jamen, det var virkelig en 
stærk oplevelse og her vil jeg seriøst 
sige tak for sangen. 
 
Den anden var, da jeg ved kaffetid gik 
ud i køkkenet for at hente en kande 
vand. En af mændene stod med ryg-
gen til mig, tog fat om en flaske 
”Pensionist-fløde” og sagde til sine 
kammersjukkere: ”Nå, nu skal vi sgu 
ind og hælde noget sprut på kæl-
lingerne!” 
 
Jo, mine lattermuskler blev virkelig 
motioneret på denne forrygende aften. 
Tusind tak skal I alle have. 
 
                              Bente Holmgren 
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Hjem til Bisserup 

Efter 4 år i udlandet var tiden kommet 
til igen at hive teltpælene op og 
komme videre. Store var overvejel-
serne, diskussionerne i familien ligeså, 
skulle vi rykke sydpå til Belize eller 
Brasilien (steder hvor vi ganske hurtigt 
kunne etablere os som selvstændige), 
skulle det være et par år i Canada 
inden turen gik tilbage til Danmark, 
eller skulle vi bare se at få vores 
bohave sendt østover. 
 
På vej til sommerferie her i Landsbyen 
var beslutningen ret beset endnu ikke 
truffet i sin helhed - bevares, Danmark 
var kommet øverst på listen over 
mulige steder, men hvor i Dk var ikke 
besluttet. Huset på Strædet var blevet 
lejet ud kort inden beslutningen om at 
flytte blev truffet, og så var der også 
lige et spørgsmål om eventuel trans-
port tider til Kbh. hvor tjenesten skulle 
fortsætte. Vi var derfor opsatte på at 
bruge vores 3 ugers ferie til at afsøge 
Københavns omegn for mulig bopæl, 
og derfra træffe den endelige beslut-
ning. 
 
Sådan gik det så ikke helt - i samme 
øjeblik vi ankom til landsbyen for 
afholdelse af allerede planlagt ferie, 
blev vi igen opmærksomme på dette 
helt specielle netværk der eksisterer 
på stedet, ikke et socialt netværk som  
Twitter, Facebook, Messenger etc, 
men et netværk der fungerer men-
neske til menneske. Et sådant netværk 
ville vi ikke umiddelbart blive en del 

af på et nyt sted - hvis det overhovedet 
eksisterede - og på trods af relativt 
mange år i udlandet, kunne vi føle, at 
vi stadig var en del af netværket her i 
byen. At et velfungerende netværk be-
visligt minimerer flere stress faktorer, 
og i helt specielle tilfælde kan kurere 
samme, ja så var valget ikke så svært, 
det var her vi skulle bosætte os igen. 
 
At der så også er umådeligt smukt i 
området, og at de to texanske hunde 
stortrives langs med skov og strand, 
det gjorde bare valget endnu lettere. 
Nu glæder vi os til at tage del i den 
mangfoldighed af tilbud landsbyen 
byder på, og i pauserne vil vi nyde 
samværet med gode venner, naturen, 
stilheden og den helt igennem friske 
luft. 
 
                       Jens, Toni og Mathias 
 

 

 

 

 

  

Slagteren Jørgen Nielsen i 
Tornemark har desværre lukket 
butikken, men det er stadig 
muligt at købe både kød og 
pålægsvarer, de skal blot 
bestilles på 22166087.
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Nyt fra Brugsen 
 
Lad det være sagt som det første: 
Brugsen i Bisserup klarer sig udmær-
ket. Sammenligner vi Brugsen med 
andre tilsvarende forretninger i områ-
der, ligger vi i top. Brugsen har et re-
sultat, der er bedre end det planlagte 
budget og bedre end resultatet samme 
tid sidste år.  
Det gode resultat skyldes, at flere kun-
der har valgt at købe deres dagligvarer 
lokalt. På trods af en våd sommer med 
færre turister har omsætningen været 
stigende.  
Som det meste her i livet afhænger 
resultatet både af plus og minus. 
Brugsens gode resultat er således også 
afhængigt af, hvor gode vi er til at 
kontrollere omkostningerne. Her har 
medarbejderne i Brugsen, gennem 
fokus og hårdt arbejde, opnået de 
bedste resultater uden at gå på kom-
promis med service og smil.  
Vi ved, at konkurrencen fra andre dag-
ligvarebutikker er hård. Med åb-
ningstider helt til kl. 22.00 har vi be-
sluttet, at Bisserup Brugs skal holde 
åbent alle dage fra kl. 08.00-18.00 
hele året. 

Julen nærmer sig med hastige skridt, 
og vi glæder os til, at nisserne og jule-
stemningen indtager Bisserup. Hjælp 
os til at kunne fejre et godt nytår. 
Husk at handle dine juleindkøb lokalt. 
Glem ikke, at du også kan gøre en 
forskel. 
                             Mange julehilsner 
                             Christina                                     

Alarm 112. 

Vi er tidligere her i bladet blevet 
introduceret og kan nu efter nogle 
måneder melde byens borgere, at vi 
har været kaldt en hel del flere gange, 
end vi havde forestillet os, da vi blev 
oprettet. 

Det er mit indtryk, at de til skade-
komne har været glade for vores ind-
sats, og vi på vores side har passet på 
med ikke at være for overvældende 
for den tilskadekomne. 

Vi er blevet spurgt om, om man kan 
ringe efter os i forbindelse med til-
skadekomst. Det kan man ikke. Vi 
bliver kun varskoet, hvis man på 
alarmcentralen skønner, at situationen 
er livstruende, eller at ambulancen 
ikke kan nå frem i rimelig tid. 

Vi er også blevet spurgt om hjerte-
startere. Hvis vi bliver kaldt, har vi en 
med i rygsækken. Desuden er der en 
ved Brugsen, sejlklubben og cam-
pingpladsen. Jeg kan kun anbefale, at 
man i tilfælde af hjertestop ikke und-
lader at begynde på genoplivning og 
ikke holde sig beskedent tilbage. 

Det er tanken, at vi 1 gang årligt bliver 
opdateret i førstehjælp.  

                             Nils Bak Pedersen. 
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Bisserup Forsamlingshus – et 
dejligt mødested. 

Det er rigtig dejligt, at der stadig bliver 
slidt godt på vores forsamlingshus, 
men udlejningen - især til fester - er 
en smule mindre end årene forud. 
Bestyrelsen har undersøgt om det er 
vores forsamlingshus, der er ene om 
dette, eller om andre er udsat for det 
samme - og det er de! Så egentlig er 
der ikke nogen faresignaler - det er vel 
krisen, der kradser! - men derfor vil vi 
da gerne opfordre alle Bytingsbladets 
læsere til at overveje, om ikke det var 
en god idé at holde fester og møder i 
vores smukke lokaler i fremtiden. 
Udlejning ved Connie Jensen, Kærvej 
5, Bisserup. Tlf: 40189476. 
Der er også en anden måde, hvor I 
kan bakke op omkring jeres/vores for-
samlingshus, nemlig ved at købe an-
delsbeviser. Et styk andelsbevis koster 
500 kr. og kan erhverves hos vores 
kasserer Tove Carlsen,  
Fasanvej 6, Bisserup. Tlf: 55459170. 
Et andelsbevis betyder også en rabat, 
når du lejer huset! 
I den nærmeste fremtid vil der blive 
sat solceller op på taget af forsam-
lingshuset. Det er en stor investering 
på ca. 95.000 kr., men vi har fået 
20.000 kr. fra Sydbank i gave til dette, 
og det vil betyde en halvering af vores 
udgifter til el i årene fremover. En årlig 
besparelse på ca. 12.000 kr! 
Bestyrelsen håber, at I vil tage godt 
mod dette initiativ. 
En ting der trækker den anden vej er, 
at Slagelse Kommunes nye budget 
ikke indeholder det faste årlige tilskud 

på 8.000 kr. Man kan fortsat søge om 
støtte til kulturelle aktiviteter, så det vil 
vi forsøge, for vi synes jo, at vores 
forsamlingshus mest af alt er et kul-
turhus! 
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske 
alle brugere af Bisserup Forsamlings-
hus og alle i Bisserup en rigtig glæde 
jul og et godt nytår og tak for de man-
ge gode initiativer og aktiviteter, som 
har fyldt vores dejlige forsamlingshus. 
Fortæl om det til dem I kender, så vi 
bliver endnu flere, der mødes og 
endnu flere, der har lyst til at holde 
fest i forsamlingshuset. Prisen er abso-
lut konkurrencedygtig og rimelig! 
På bestyrelsens vegne 
                       Jacob Borello Carlsen. 
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Fernisering i Forsamlingshuset 
Med maleren Kit Albiniussen 
Søndag d. 9. december 
Jeg maler fordi jeg ikke kan lade være, 
jeg har også syet tøj, vævet løbere, 
lavet smykker, malet akvarel, og før 
det, leget med farver og perler på 
farmors stuegulv. Efter hele to kreative 
udannelser, som håndarbejdslærer, og 
derefter billedkunst lærer, blev male-
riet dog den kreative romance jeg ikke 
vil eller kan slippe ud af. Alt jeg ser er 
et potentielt  motiv, og alle motiver er 
oplagte til flere teknikker så jeg løber 
aldrig tør for ting der lige skal prøves, 
eller motiver der lige skal skabes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeg tænker at kunst er noget man ikke 
kan, for når man først kan det, er det 
jo ikke længere en kunst, derfor maler 
jeg også i tusind forskellige stilarter, 
og med tusind forskellige farver. Jeg 
ville aldrig kunne lave en stringent og 
ensartet udstilling, for når først mit 
motiv er under huden, mister det min 
interesse. Dog er jeg ret vild med store 
heste, så der er i hvert fald motiver 
nok til mange år. 
Alt inspirerer, og hele verden omkring 
mit værksted er gennemsyret af kreativ 
energi. Til dagligt arbejder jeg som ide 
skaber og kreativ konsulent for Creativ 
Company. Det foregår på førstesalen 
af mit værksted, og når jeg går neden 
under i ateljet, står de mange malerier 
og venter sammen med kursister der et 
par gange om ugen leger med, enten 
gennem AOF, eller kitkursus som min 
virksomhed hedder. 
Hos kitkursus kan man købe under-
visning, materialer og kunst events, 
man kan også bare få professionel  
sparring hvis man som kunstner har 
brug for lidt udvikling, eller forslag til 
undervisningsforløb hvis man er un-
derviser. 
Jeg føler mig utroligt privilligeret, jeg 
har konstant sugerøret nede i den, og 
med kunst og kreativitet er det sådan 
at jo mere man bruger den, jo mere er 
der . 
Kit Albiniussen 

 

 

 



16 17

Multisportbanen 
 
Holsteinborg Fonden overrakte by-
tinget dkr. 20,000 til projektet den 2. 
november 2012, ved en lille højtid i 
Holsteinborg kirke - vi siger tak!  
 
Arbejdsgruppen har i eftersommeren 
arbejdet hårdt med at lave ansøg-
ninger til mulige donorer for projektet, 
og vi får så vente og håbe på at nogle 
midler tilflyder os inden foråret.  
 
                              Finn Svantesson 

Bytingets beretning 2012 

Under tingets vinger arbejder mange 
selvstændige grupper. Det er bl.a. 
hjemmeside, bytingsblad, fællesspis-
ning, filmklub, teatergruppe og vise-
værter. Alle disse initiativer er med til 
at gøre Bisserup til noget særligt i Sla-
gelse kommune. Sammenhængskraf-
ten og overlevelsen i et lille samfund 
er afhængig af, hvor meget den enkel-
te yder til fællesskabet. 

Brandberedskab med brandbil og 12 
flotte brandmænd er en afdeling af 
bytinget. Den kræver penge til drift og 
vedligeholdelse, sponsorater er vel-
komne. Hvis byen brænder bliver der 
slukket først hos de største sponsorer. 
Som noget nyt er der her i Bisserup 
uddannet akuthjælpere, som tilkaldes 
når der ringes 112 samtidig med 
ambulancen, når der sker ulykker eller 
sygdom. De har flere gange været ude 

med deres udstyr til førstehjælp. 
Udstillingsgruppen sørger for skiftende 
udstillinger i forsamlingshuset. En 
gang om året er det den lokale kunst-
nergruppe ”Valodia”, der har 12 med-
lemmer, som viser deres værker.  Der 
opstår hele tiden nye grupper. 

Arbejdsudvalget har stået for 16 arran-
gementer siden sidste årsmøde. De er 
omtalt i vores bytingsblad, som 4 flit-
tige redaktører sørger for udgivelsen 
af.  

Det mest person- og tidskrævende er 
loppemarkedet, som løber af stabelen 
den første lørdag i juli. Det starter med 
opstilling af vores borde og telte fre-
dag aften og slutter ikke før vi søndag 
har pakket teltene og fjernet hvad der 
ikke blev solgt. Der er omkring 40 
hjælpere, og det er nødvendigt, når 
det hele skal afvikles på én lørdag. 
Det kræver også PR når vi skal skaffe 
gæster udefra for at få solgt for 
20.000kr. 

Vores Sct. Hansbål er et tilløbsstykke 
med omkring 1000 mennesker. Årsa-
gen er sikkert også vores dygtige 
musikere, omdelte sanghefter, en lokal 
klog taler og et fakkeltog, der antæn-
der et stort bål med en flot heks. Rø-
gen fra det ikke brændbare nogen er 
kommet med, holder ikke folk væk, 
men giver brandvagterne nattearbej-
de! 
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Viseaftenerne med det dygtige lokale 
orkester, der hver gang har et nyt 
tema, er populære, også udenfor 
Bisserup. Det er en gave at vi har så 
mange gode musikere, der gang på 
gang stiller op.  

2 nye tiltag i 2011/12 var jule-
træsfesten også for bedsteforældre og 
deres børnebørn og tøsefesten i efter-
året. Det gik så godt, at det tåler 
gentagelse. 

 

Legepladsen er der snakket meget om, 
uden at der tilsyneladende er sket 
noget. Per Ahrensberg har påtaget sig 
ansvaret og har købt egetømmer, som 
han er ved at afbarke. I løbet af foråret 
vil der blive opstillet en lille natur-
legeplads. Håber vi ser folk til en 
festlig arbejdsweekend. 

Multibanen på p-pladsen har også 
været længe undervejs. Finn og Vivi 
har tålmodigt skrevet mange ansøg-
ninger om tilladelse og tilskud. Projek-

tet kan starte til foråret, men der skal 
først skaffes 1 million kr. 

Bytinget har telte og borde som bruges 
til loppemarked og havnefest, de kan 
også lejes. 

Torsdagsklubben er en selvstændig 
forening, der har gymnastik, slægts-
forskning, foredrag og udflugter. Den 
er med til at tegne et billede af 
Bisserup som kommunens mest aktive 
landsby. 

Det skulle fremgå af denne beretning, 
at der er mere end 200 aktive der på 
forskellig måde arbejder for, at Bisse-
rup skal være et spændende sted, hvor 
vi kan komme hinanden ved. Er der 
nogen, der inspireret af denne beret-
ning har lyst til at være aktiv indenfor 
et område, kan I melde jer til med-
lemmer af arbejdsudvalget. Arbejds-
udvalgets medlemmer står nævnt i 
bytingsbladet og på hjemmesiden . 

Tak til alle der har sponseret banko-
spillet, der så ud til at være gaver for 
over 10.000 kr., det er meget flot!                                                                                                                                                                    

 Vagn 
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Torsdagsklubben. 

Vi startede sæsonen med at lave aften-
arrangementer, men det blev ikke 
nogen succes, så vi går tilbage til 
eftermiddagsarrangementer. Men vi 
har lavet en aftale med Senior Mode 
om at have tøj party den 14. marts om 
aftenen og det kan ikke laves om. 

Torsdagsklubben, Bisserup Pensionist-
forening: Kontingent for en hel sæson 
er 150,- kr. 

17. Januar kl. 14-16. Dorthe og Finn 
Gjetting fra Slagelse kommer og viser 
deres Multimedieshow, som de kalder 
“At træne i udsyn og svimmelhed” og 
“Om at rejse i Norden”. 

31. januar kl. 14-16: På denne dag får 
vi besøg af Troubaduren René 
Schmidt med sin guitar, som kommer 
og spiller sammen med Bassisten 
Hugo Rasmussen. De kalder deres 
program for ”Folkesange fra Nær og 
fjern”. 

14. februar kl. 14-16: På denne dag 
får vi besøg af en forhenværende 
erhvervsmand og nuværende aktiv 
pensionist, som fortæller om sit liv. 
Efter pausen bliver der vist billeder, 
det kan kun være Banko Carl. 

14. Marts kl. 19.30-21.30.  

Læg mærke til tidspunktet: 

Senior Mode: v/Lajla Lindekilde 
kommer med sin store kollektion af 
forårs og sommertøj. I den forbindelse 
søger vi modeller til at vise os noget af 
tøjet. 

11, April kl. 14-17.  

Ordinær generalforsamling. Vi 
servere kaffe og lagkage og vi har 
vores populære lotteri. 

08. 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/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 tirsdagen 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.  

10. 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 Annette Andersen tlf..: 
55 45 18 80.  Nedbring venligst en 
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kaffekurv til alle arrangementerne 
hvor intet andet er anført. 

Vel mødt i Torsdagsklubben! 

Man behøver ikke at være medlem for 
at deltage i vores arrangementer. Vi 
stiller en kurv til frivillige bidrag.  

Torsdag den 2. Maj 2013 kl. 9 til ca. 
kl. 18: 

Reserver datoen hvis du vil med på 
Løvspringstur. Vi arrangere en tur til 
Andelslandsbyen Nyvang ved Hol-
bæk. Bussen er bestilt og vi har fået at 
vide, at bussen må køre inde på 
området, så selv om man ikke er så 
godt gående kan man godt deltage. 

Der kommer nærmere besked om 
hvor vi skal spise, drikke kaffe og pris 
på turen. 

27. September kl. 13.00 2012. 

Torsdagsklubben startede sæsonen 
med en tur i privatbiler til Zen Garden 
v/ Stenlille. Det var en fantastisk have, 
hvor Georginerne stod i fuldt flor, og  

 

der var sten i utrolig mange 
variationer. Til foråret vil der være 
meget at kigge på, haven er fuld af 
Rododendron. Det vil være et smukt 
blomsterhav. Vi fik en god kop kaffe 
og hjemmebagt kage, og stuerne var 
prydet med fantastisk flotte quiltede 
tæpper. Et godt sted at besøge en 
eftermiddag. 

11.oktober kl. 19.30 - 21.30 

Her fik vi besøg af Ivan Lijebæk som 
kom med sit keyboard og spillede, 
sang og fortalte om Poul Bundgaard, 
det var en rigtig god aften. 

08.november kl. 19.30 - 21.30: 

Kurt Rehder fra Korsør kom og fortalte 
om pigernes skæbne på Sprogø, og 
viste film fra øen, det er muligt at 
komme en tur på øen gennem et 
turistbureau. 

Vi ønsker alle i Bisserup en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. 

                                     

 

                                      Lise Kreipke 
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NYT 
 Børnebissens

Venner 
 

anno 2012 
 
 

Kender du Børnebissen? Synes du det er vigtigt, at 
Børnebissen fortsat er en del af det lokale liv i 
Bisserup? 
 
Børnebissen er en puljeinstitution, som får tilskud fra Slagelse kommune, og dermed er det 
Slagelse Kommune der fastlægger overordnede økonomiske rammer for institutionen. 
 
Det er i øjeblikket økonomisk trange tider, og hvis Børnebissen skal være sikker på at bestå også i 
fremtiden, er der behov for økonomisk støtte udover driftstilskuddet fra Slagelse Kommune. 
 
Foreningens formål er således at yde støtte til Børnebissen, og skabe ekstra muligheder for børn og 
personale. Støtten kan fx ydes til indkøb af materialer og legeudstyr, samt til udflugter, kurser og 
andre aktiviteter. 
 

 
Medlemskab af støtteforeningen koster 200,00 kr. /år.

 
Ønsker du at blive medlem, så kontakt kasserer: 

 Maria Skou Rasmussen: 28 97 62 57 eller skou.rasmussen@gmail.com 
 

Ønsker du at donere et større eller mindre engangsbeløb til formålet, kan dette 
indsættes på nedenstående konto i Sparekassen Sjælland: 

 
 

6150 - 4507890 
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BLADETS REDAKTION 
ØNSKER ALLE 

 
EN RIGTIG 

GLÆDELIG JUL 
 

OG 
 

GODT NYT ÅR! 
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Per A
hrensberg

Østen
gen 55, Bisse

rup

Telef
on:

Dag:   5
1 20 27 82

Aften
: 55 45 12 18

Topkapning

Træfældning

Besk
ærin

g

Plantning

Flish
ugning

Stødfræ
sning

Bjælkehytter

Plankesk
ærin

g

Have- o
g flisea

rbejd
e

Skov- og Landskabsentreprenør

5

Trafiksanerin
g i B

isse
rup. 

Der h
ar i 

flere år v
æret h

envendelser 

til 
Bytinget med ønsker om hastig

-

hedsdæmpende foranstaltninger isæ
r 

på Havnevej. K
ommunen blev kontak-

tet fr
a Bytingets s

ide, h
vor p

roblemet 

blev forsø
gt løst. 

Der manglede lys, 

der manglede penge osv. Så lagde 

Birger Jacobi fra Havnevej et sto
rt 

arbejde i at analysere og undersø
ge 

problemet, og i samarbejde m
ed by-

tinget udarbejdedes e
t fo

rsla
g til 

Kom-

munen. D
er blev afholdt et m

øde i d
e-

cember 2
007, m

ed desværre meget få
 

deltagere, og forsla
get blev derefter 

fremsendt til
 Kommunen. På den bag-

grund 
har 

kommunen 
bevilget 

600.000 kr. til 
trafiksanering i Bisse

-

rup. 

Ved det se
nere velbesøgte borgermø-

de om Bisse
rups fr

emtid i m
arts 

2008 

var d
et ty

deligt, a
t tr

afikdebatten ik
ke 

havde fundet si
n afslu

tning!!! 

De 600.000 kr. s
kal vi anvende bedst 

muligt, s
å 3 repræsentanter fr

a afdelin-

gen for Drift 
og Anlæg mødtes med 

borgere fra
 Bisse

rup på et m
øde d.26. 

jan. 2
009. C

a. 1
00 borgere var m

ødt 

op fo
r a

t h
øre og kommentere Kom-

munens fo
rsla

g. D
et b

lev en iv
rig og 

følelsesladet debat med mange æn-

dringsfo
rsla

g samt stemning for be-

grænset indgriben i de eksist
erende 

forhold!!! 
Nogle var ti

lfre
dse m

ed de 

nuværende forhold bortse
t fra vand-

pytterne på Havnevej!!!
!  

Karste
n Søndergård fra Kommunen 

samlede bemærkningerne fra
 borgerne 

og vil p
å baggrund af d

isse
 udarbejde 

et nyt fo
rsla

g til 
høring. 

Niels B
ak var e

n konstru
ktiv ordstyrer 

for den liv
lige debat. 

Det er m
eget ty

deligt, a
t d

er ik
ke kan 

findes en løsning, der kan gøre alle 

tilfr
edse. Bytinget, d

er  u
delukkende er 

et demokratisk
 arbejdsudvalg, bestå-

ende af ganske almindelige friv
illig

t 

arbejdende borgere i 
byen, h

åber p
å 

en god løsning. – O
g so

m jeg se
r d

et, 

er v
i g

lade fo
r, a

t d
et n

u er S
lagelse 

Kommune, 
der 

har 
”den varme 

kartoffel”!!
! 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
    

Vagn

Fisk med fla
g 

100 års f
ødselsd

ag i 

Bisse
rup

Torsd
ag d. 26. fe

bruar var d
er 1

00 års 

fødselsd
ag i 

Bisse
rup! F

ødselaren var 

byens fisk
erifo

rening, som holdt sit 

stif
tende møde d. 26. februar 1909. 

Dagen blev markeret med en lille
 

sammenkomst 
for foreningens med-

lemmer i F
iskebaren.  

Bytingsbladet ønsker B
isse

rup  Fiskeri-

forening til 
lykke med de 100 år i 

håbet o
m, at d

e se
nere års i

nnovative 

udvikling i f
iskeriet i 

Bisse
rup vil s

ikre 

erhvervets b
eståen i b

yen. 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
  A

nnette 

Vi efterlyse nye annoncører 

prise
rne på annoncerne:

1 hel sid
e 1000,- p

r. å
r, 

½ sid
e 500,- p

r. å
r, 

¼ sid
e 250,- p

r. å
r 1/8 sid

e 125,- p
r. å

r
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Karen Becker 
           …det handler om garn! 

åbent, 9 måneder i højsæson 6 dage/uge(efterår+vinter): 
Tirsdag og torsdag      kl. 10 – 18   Korsørvej 4 
Man- ons- fre- kl. 10 – 16 og  lør: kl. 10-14  4250 Fuglebjerg 
     www.karen-becker.dk  
 
Butikken har åbent, sommer 3 dage/uge: JUNI + JULI + AUGUST 
Tirsdag, onsdag og torsdag      kl. 10 – 18 
 
 

Kig forbi mit atelier og se billeder. Hvis jeg ikke er hjemme, så ring
og lad os aftale et besøg.

, Strædet 24, Bisserup   tlf. 5545 9052  & 2840 5127  www.henningdreyer.dk

M.v.h. Henning Dreyer

Åbent fra maj til september: 
Mandag til fredag 12-18 
og  lørdag 10-14
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Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

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

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

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

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 

       Sten og grus kan afhentes

FORHENVÆRENDE VOGNMAND

Biltlf. 50729475
Sten, grus, sand og harpet muldjord kan afhentes 
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

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

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01

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

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER
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Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01
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SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER
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Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

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

Vores løvspringstur i år gik til Geo 
Center på Møn, det var sandelig et 
besøg værd, det var utroligt spænden-
de udstillinger om Danmarks vugge.  
Der kunne man gå rundt og trykke på 
knappen, så kom hele historien frem 
på en måde så det er til at forstå, og 
der var mange knapper at trykke på og 
lige så mange forskellige udstillin-
ger. Der var en biograf hvor man 
kunne se en film med 3D briller på, 
det var en fantastisk livagtig måde det 
var lavet på, jo Geo Center var et 
besøg værd. Kl. 13  havde vi bestilt en 
frokosttallerken, og her fik vi øl, vin 
eller vand til maden. Herefter kunne 
man gå en runde til på museet eller gå 
en tur ned/op af alle trapperne Kl. 16 
blev der serveret kaffe og lagkage på 
Café Sommerspiret, det var en god 
afslutning. Herefter var det atter tid til 
hjemturen. 
Vi var 35 deltagere på denne tur, det 
var dejligt, at så mange havde lyst til 
at deltage og få en god oplevelse med 
hjem. 
På hjemvejen fortalte Yngve om 
mange steder der er værd at besøge på 
Møn, jeg kan desværre ikke huske alle 
de stednavne, men jeg er sikker på 
Yngve vil fortælle til dem, der er inter-
esseret i at besøge specielle steder på 
Møn og ikke mindst deres kirker med 
flotte kalkmalerier. 
På hjemvejen gjorde vi holdt ved en 
god rasteplads, hvor vi kunne få en tår 
at drikke og strække ben. Vejret var 
med både lidt sol, kulde og blæst så 
det var godt at komme ind i en varm 
bus. Som altid kørte vi med Torbens 
Busser men denne gang uden Hans 
Christian. Men vi havde en anden god 

chauffør, som kørte stille og roligt på 
de mindre befærdede veje. Efter en 
dejlig dag var vi tilbage i Bisserup ca. 
kl. 18.30 

Torsdagsklubben starter op igen den 
23. september, med en tur i privat-
biler, en eftermiddags tur, som ikke er 
helt planlagt endnu. Den 7. oktober 
skal vi holde 20 års fødselsdag, er der 
nogle der har gode forslag til at fejre 
en sådan dag hører vi gerne fra jer. 
Torsdag den 11. nov. kommer Bjarne 
Lisby og underholder os. 
Torsdag den 9.dec.holder vi jule-
frokost.
Torsdagsklubben ønsker alle i 
Bisserup en god sommer. 
Med venlig hilsen 
Lise

NÆSTVED GOLFBANE OG RESTAURANT
Karrebækvej 461, 4700  Næstved

Restauranten med den bedste udsigt til Karrebæk �ord.
Åbent daglig i sommerhalvåret.

A�older alle former for selskaber, året rundt.
Leverer mad ud af huset.

Restauranten er for alle, ikke kun golfspillere.
Nu med helt ny minigol�ane.

Restaurant tlf.: +45 5573 3686
mail: restauranten@nngk.dk

18 hullers gol�ane, naturskønt beliggende med en dejlig Par 3 bane 
for de der har lyst til en prøverunde i golfens verden.

  
Gol�ane tlf.: +45 5573 3344 og

mail:  ps@nngk.dk 
For yderligere information se www.nngk.dk



30 31

Tlf.: 55 45 97 91
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Annoncør sø
ges

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

På redaktionens vegne: 
Nils Bak Pedersen.  

Hjertesuk.

Hundelorte igen, igen. 

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

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

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

Lise Kreipke 

Festugen.

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

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

DANSK VVS LAGER
Salg til private
Armaturer og brusere mv..
Neonlamper, kabeltromler, El-gulvvarme etc.
Bisserup Byvej 43 Tlf.: 22262727  www.danskvvslager.dk

ADVOKATHJØRNET 
Klosterbanken 1 
4200 Slagelse 

Møderet for højesteret             Benificeret Advokat         Autoriseret Bobestyrer

Advokat Roger Kopp Pedersen
Tlf.40404078.  

Fax.58531853. 
mail@advokathj.dk    

www.advokathjørnet.dk



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

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

- den er nærliggende

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

33

POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -18
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v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Ren luft er
Sund

fornuft
også indendørs

Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

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

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

Tilbyder:

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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
22

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

�����������
����

�������
��������������

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

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

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

���������

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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
4 5

andre mandlige aktiviteter kan finde 
sted uden indblanding fra kvinden. 

Her kommer den vigtige del:  
5. Manden placerer kødet på grillen.

Mere rutine ...  
6. Kvinden går ind for at organisere 
tallerkener og bestik. 

7. Kvinden kommer ud for at fortælle 
manden, at kødet ser lækkert ud. Han 
takker hende og spørger, om hun vil 
hente endnu en øl, mens han vender 
kødet.

Vigtigt igen:  
8. Manden tager kødet af grillen og gi-
ver det til kvinden.   

Mere rutine:  
9. Kvinden forbereder tallerkener, sa-
lat, brød, tilbehør, servietter og saucer 
og sørger for, at det hele kommer på 
bordet.

10. Efter spisning sørger kvinden for at 
rydde af bordet og vasker op.  

Og vigtigst af alt:  

11. Alle roser manden og takker ham 
for hans madlavningsindsats.  

12. Manden spørger kvinden om hun 
nød sin friaften, og når han ser hendes 
irriterede reaktion, konkluderer han 
endnu en gang, at det bare er umuligt 
at glæde kvinder! 

Viderebragt af redaktionen 

Kommunyt juni 2010. 

Først en meget aktuel nyhed, som har 
været en føljeton i flere år:  
Mirabellestien, som jo har verseret 
frem og tilbage mellem ankeinstanser 
og kommune i vel snart over 5 år, 
finder nu sin afslutning. Ekspropria-
tionen af arealet var jo anket til 
Vejdirektoratet, men Direktoratet 
meddelte d. 23. marts, at de ikke ville 
tilsidesætte kommunens afgørelse om 
ekspropriation af stien. På udvalgs-
mødet i Teknik og Miljø d. 3. maj 
besluttede udvalget at gå i gang med 
etablering af stien. Her d. 8. juni skal 
arbejdet gå i gang.  
Ejeren af grunden agter at føre en 
retssag mod Vejdirektoratet med 
påstand om, at Vejdirektoratets afgø-
relse er ugyldig. Denne sag har ikke 
opsættende virkning, så derfor agter 
kommunen at gennemføre arbejdet 
med stien nu snarest. 
Håbet er så, at sommerhusfolket fra 
Ø-vejene og alle vi fastboere kan fær-
des på Mirabellestien allerede her i 
sommer. Tillykke til alle de menne-
sker, der holdt fast i denne sag. 

Kommunalt set er det ikke de mest 
lyse tider lige nu. Der er meldt om  

BØRN HAR DET BEDST I

0-6 ÅR

55 45 90 90
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BISSERUP CAMPING

Åbent:
7.30-12.00 og 14.00-20.00
i kiosk
Morgenbrød og Aviser

Bisserup Camping, 
Skafterupvej 182, 4243 Rude
post@bisserupcamping.dk - tlf. 55459568

formandsberetning, gennemgang af 
årets resultat samt valg til Bestyrelsen. 
Formanden, Lisbeth Vangkilde Niel-
sen, omtalte det nye medlemsprogram 
COOP+, FDB's landsråd samt mange 
af de aktiviteter, som Brugsen har 
deltaget i gennem 2009. Af aktiviteter 
blev blandt andet omtalt Brugsens del-
tagelse i Livsstilsmessen og lokale 
sponsorater. Fremtiden blev naturlig-
vis også berørt, hvor uddelerskiftet 
blev fremhævet. 
Regnskabet blev fremlagt af Poul 
Holm. Resultatopgørelse for 2009 for 
Skælskør Brugsforening blev et over-
skud på kr. 630.882 kr., hvilket er 
omkring 150.000 kr. lavere end 2008. 
Den primære årsag til det mindre 
overskud findes i lidt højere persona-
leomkostninger (ny overenskomst) 
samt afskrivninger af materielle 
anlægsaktiver.  
For Brugsen i Bisserup blev 2009 et 
bedre år end 2008. Et positivt drifts-
resultat som var større end 2008 må 
siges at være flot.   
På valg til Brugsens bestyrelse var 
Søren Hansen, Svend Kongstad og 
Bjarne Pedersen. Alle blev genvalgt. 
Bestyrelsen består således af følgende 
medlemmer: 
Lisbeth Vangkilde Nielsen (Formand) 
Søren Hansen, (næstformand) 
Bjarne Pedersen 
Jytte Henriksen 
Claus Jeppesen 
Svend Kongstad 
Christina Duch 
Henrik Weigel (medarbejderrepræsen-
tant) 
Bo Hansen (suppleant). 

Et goddag og farvel blev sagt fredag 
den 28. maj 2010. Efter 22 års indsats 
har Poul Holm valgt at fratræde sin 
stilling som uddeler. Poul vil stadig 
være at finde i SuperBrugsen i Skæl-
skør med ansvar for vinafdelingen. Ny 
uddeler bliver Morten Holm, som 
også indtræder i Direktionen. 
2010 er skudt godt i gang. Der venter 
os mange spændende udfordringer og 
opgaver. Den nye ledelse er klar til at 
løfte opgaven, og med god opbakning 
fra medlemmer og kunder, er jeg over-
bevist om, at vi nok skal komme 
sikkert i land. Vel mødt i Brugsen! 

Christina Duch 

GRILLREGLER

Vi er på vej ind i grillsæsonen. Derfor 
er det vigtigt at genopfriske din hu-
kommelse om etikette af denne sub-
lime udendørs madlavningsaktivitet. 
Når en mand frivilligt melder sig til at 
grille, sættes en række af begivenhe-
der i bevægelse: 

Rutinemæssigt:  
1. Kvinden køber maden 
2. Kvinden laver salat, forbereder       
grøntsager og laver dessert.  
3. Kvinden forbereder kødet, marine-
rer mv, placerer det på en bakke sam-
men med de nødvendige køkkenred-
skaber og saucer, og tager det med ud 
til manden, som er placeret ved siden 
af grillen – med en øl i hånden.  
4. Kvinden forbliver fortsat udenfor 
den obligatoriske tre meters zone, 
hvor en overflod af testosteron og 

Vi lukker d. 21.10.2012,
Tak for i år
og vi åbner igen 23.03.2013

TORNEMARK SLAGTERI
HOVEDGADEN 37 
4262, SANDVED

Kød og pålæg 
kan bestilles 

SLAGTER JØRGEN NIELSEN  TFL. 55 38 21 23, MOBIL 22 16 60 87
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Fredag 9.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00

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

Lars Birger Nielsen  55 45 92 19
                                    Butik   21 92 97 19
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Algade 18
4230 Skælskør
59 57 60 40     skaelskoer@spks.dk

Har du en halv time?
Kom ind og 
hør nærmere! 
Det koster kun ½ time af din tid 
at få et samlet tilbud fra os. 
Hvis vi ikke kan gøre det bedre end dit 
nuværende penge institut, kvitterer vi 
med en fl aske vin for din ulejlighed.

Ring efter nærmere in for ma ti on - træffes bedst mellem 18 - 20 

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

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug le bjerg
55 45 49 12
40 13 17 40
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Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
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kontonr.: 6150 4378359, Skælskør Bank.

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af  Marts Stof 
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meget gerne på mail
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Vagn Andersen, Dyvekær 16,.............................................55458006
Toni Andersen, Dyvekær 7, ...............................................29399590
Søren Frederiksen, Bisserup Byvej 40, ...............................23931850
Sanne Nielsen, Bisserup Havnevej 15,  ..............................50260511
Per Nilsson, Bisserup Byvej 35, ..........................................55459685 
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207.................................61286222
Naomi Bruun, Bisserup Havnevej 18,.................................55451732
Lisbeth Troelsen, Fasanvej 2............................................... 55459512
Lone Jensen, Strædet 32.................................................... 30529687
Else-Margrethe Marker, Dyvekær 5,................................... 40936918
Brigitt Breum, Bisserup Bygade 5........................................58143181
Steen Skytte, Strædet 6...................................................... 42411430
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Jens Andersen, Dyvekær 7, .................................................23895143
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