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På forsiden ses keramiker Thomas Toft, mens han stadig arbejdede i sit
værksted. Han har pensioneret sig selv efter at have haft værksted i ca.
50 år i Bisserup. Mange smukke arbejder er skabt her. Bl.a. relieffet af
Don Quijotes og Sancho Panza, som pryder en af væggene
på Kirkeskovskolen.
Forsidefoto: Anne Charlotte Harhoff
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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 september.
Stof til bladet bedes indleveret senest 25. august
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Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49
Niels Bak Pedersen ............... 55 45 94 26
Agnete Stage ......................... 55 45 91 51
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Toni Andersen: Strædet 14,................................................55451024
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Johanne Markus: Dyvekær 30,...........................................74576915
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................55451585
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918

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

ÅBNING AF PETANQUE BANERNE

Fredag d. 15. juni kl. 18.30
Strandfællesspisning

Søndag d. 17. juni fra kl. 14.00 –
17.00 vil der være mulighed for at få
sig lidt motion og social hygge ved
vores netop ukrudtlugede petanque
baner.
Der vil blive serveret pølser og kolde
øl/vand.
Så medbrig jeres petanquekugler og
godt humør.
Der vil være mulighed for at kunne
afprøve sin kunnen udi dette – selv
om du ikke har indkøbt kugler.

Fredag d. 23 juni
Sct. Hans aften.
Vi mødes i skovkrogen
Grillen er tændt kl. 18.30
Fakkeltog fra Skovkrogen ca. 21.30
Bålet tændes ca. kl. 22.00
Aftenens taler Lars Birger Nielsen,
Bisserup
Lørdag d. 7. juli kl. 14.00-17.00
Loppemarked på sportspladsen
Auktion kl. 15.00
Søndag d. 8. juli kl. 15-17
Se eller gense Fotoudstillingen ”Byen
der fotograferede sig selv”
Lørdag d. 18. august
HAVNEFEST. Se plakater. Program:
Ca.13.00 Fiskeriforeningens ﬁskecafé
Ca. 13.30 Musik og sømandssange
med vise-værterne
Ca.
13.30
sejlklubben
byder
på. prøvetur med joller og lign.
Ca. 15.00 Tovtrækning over havnehullet
Forsamlingshuset sælger kaffe/the
samt kage om eftermiddagen
Ca. 18.30 Grillen er klar ved teltet,
medbring mad + service. Drikkevarer
købes i teltet
Ca. 21.00-24.00 Flemming Fuglsangs
&kester samt Hans Leonardo.og Tobias Pedersen
Entre 50 kr.

På gensyn
Bytinget
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LOPPEMARKED
Så er lopperne på spil igen –
LØRDAG D. 7. JULI fylder Bytinget
sportspladsen igen med stort og småt.
Laden bugner af gode ting og sager, så
der er sikkert lige det du har gået og
manglet. Overskuddet går hovedsagelig til udgivelse af bytingsbladet, men
også som tilskud til bytingets øvrige
aktiviteter.

HAVNEFEST

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 18.
august, så er der nemlig havnefest!.
Flemming Fuglsangs & kester og Hans
Leonardo 0g Tobias Pedersen spiller
op til dans.
Arrangementet er på planlægningsstadiet, så hold øje med plakater når
tiden nærmer sig, men datoen ligger
fast. Medvirkende arrangører er Fiskeriforeningen, Forsamlingshusforeningen, Sejlklubben og Bytinget

OLLEKOLLE – LEJEBOLIGER I BISSERUP

Ting tager tid. Det er nu allerede 6-7
år siden tanken tog form, og vi havde
en aften med daværende borgmester
Hans Christian Nielsen om en eventuel udvidelse af byzonen i Bisserup.
Nølende vedtog man, at en mindre
udvidelse var ønskelig.
Nu står vi med muligheden for enden
af Strædet. Yngve Christensen, Finn
Svanteson, Ole Nielsen og jeg blev af
Bytinget bedt om at holde sagen varm
med særlig vægt på ideen om en form
for ældreboliger og bofællesskaber.
Vi har derfor henvendt os til Skælskør
Boligselskab og forespurgt om muligheden for at få opført lejeboliger og
bofællesskaber her i Bisserup. De er
positive over for ideen, og da de har
velfungerende lejeboliger i Bisserup

og erfaringer med bofællesskaber
i Skælskør, synes vi det er oplagt at
spørge dem først.
Ved mødet med forretningsføreren i
Skælskør Boligselskab - Jørgen Lindhardt - lovede jeg, at en gruppe borgere her fra byen skulle komme med
et oplæg til bestyrelsen for boligselskabet og i det hele taget være
sparringspartnere hen ad vejen.
Mange af os bliver på et tidspunkt
alene i et stort hus. Nogle af os bliver
måske lidt ensomme. Mange af os ønsker at kunne blive boende i byen også når kræfterne bliver mindre. Kort
sagt: Hvis du godt kan forestille dig, at
du om nogle år får behov for en mindre bolig, hvad enten det skal være
alene, sammen med din ægtefælle
eller måske i et ollekollelignende arrangement, så er det nu.
Ting tager tid. Men alle gode initiatver er kommet til verden på trods af
forhindringer af forskellig art.
Vejføringsproblemer, byggemodningsspørgsmål og ejerforhold er ikke uoverstigelige hindringer.
Vi foreslår derfor, at en arbejdsgruppe
på ikke over 8 deltagere, udformer et
oplæg til boligselskabet. Denne gruppe dannes af borgere i Bisserup, der
har lyst til at være med. Samtidig er
det vigtigt at få et overblik over, hvor
stor interessen er både for boliger og
bofællesskab. Du skal derfor - uden at
du binder dig for noget – tilkendegive,
om du:
1. er interesseret i at være med i
arbejdsgruppen.
2. blot er interesseret i en lejebolig på
sigt
3. om du kunne tænke sig at være
en del af et boligfælleskab som det i
Skælskør.

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

Brug Bytingets postkasse i Brugsen
til din tilkendegivelse.
Hvis interessen er rimelig stor, vil vi
gå i gang og løbende referere til Bytinget. Hvis interessen er meget stor,
vil vi arrangere et møde i forsamlingshuset. Hvis ingen reagerer, vil vi
blot holde sommerferie.
På udvalgets vegne
Nils Bak Pedersen.

HJERTESTOPKURSUS FOR BØRN
Den 7. maj deltog jeg i hjertestop- kursus i Bisserup forsamlingshus sammen med 12 andre børn/unge.
Yngve underviste i hjertemassage, og
fortalte om brandsår – forbrændinger,
ved optænding af grill o.lign.
Johanne underviste i hjertestarteren og
opringning til 112.
Efter dette blev vi af brandmænd undervist i, hvordan vi slukker ild i gryder, og lærte hvordan et brandtæppe skulle bruges.
En efter en blev vi kaldt ind til Johanne, hvor vi skulle lære at hjælpe
en mand, der var bevidstløs. F.eks. se
om han trak vejret – altså ﬁnde puls,
eller om han havde fået noget galt i
halsen. Herefter skulle vi lægge ham i
natostilling og ringe op til 112. Efterfølgende var der et diplom til alle,
at vi havde deltaget i dette kursus.
Jeg synes det er rigtig vigtigt at børn og
unge får lært førstehjælp,
Det kan jo være at der lige pludselig
bliver brug for hjælp, så er det godt
at kunne hente noget frem fra dette
kursus.

Håber at der igen vil komme en
genopfriskning af dette kursus, så vi
børn og unge her i Bisserup kan blive
rigtige gode til førstehjælp.
Venlig hilsen
Mathias Skou Andersen
Strædet 14 – Bisserup
Mandag d. 7. maj 2007 var der Kursus i Førstehjælp for børn og unge i
Bisserup Forsamlingshus, arrangeret
af Johanne Marcus og Yngve Christensen.
Vi lærte lidt om hvad man skal gøre
når man ser én der for eksempel ligger
og er bevidstløs, eller noget lignende.
Vi lærte også at give hjertemassage,
og lærte hvordan man bruger en hjertestarter-maskine. Det er nyttigt hvis
for eksempel ens mor eller far falder
om en dag.
Senere var vi til eksamen i emnet.
Der kom også en brandbil med nogen
brandfolk, der fortalte os lidt om hvad
man skulle gøre hvis der var ild i en
gryde og sådan noget. Så satte brandmændene ild til en gryde og ﬁk vi lov
til at prøve at slukke for ilden.
Alberte Jessen Jürgensen
KOMMUNYT JUNI 2007
Efter mange startvanskeligheder tror
jeg, at mange ting nu er begyndt at
fungere godt i vores nye kommune.
Jeg har hørt ﬂere meldinger fra folk,
der har fået hurtige svar og en rigtig
god behandling, så det er jo glædeligt.
Af aktuelle sager der måske optager
nogle i Bisserup, vil jeg nævne, at
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Socialdemokraterne i Skælskør holdt
et cafémøde d. 8/5 i Magleby Forsamlingshus. Her kom Jens Lundgaard fra
DSV Miljø og Peter Basland fra RGS
90 og gav en sober og detaljeret information om, hvad fremtidsplanerne er på Stigsnæs. Samme dag havde
vi i Teknisk Udvalg behandlet en ansøgning fra DSV Miljø om at måtte
forhøje milerne fra 17 til 19 meters
højde. Teknisk Udvalg gav et afslag,
hvilket jeg kunne informere om på
cafémødet.
Anders Nielsen, formand for Natur
og Miljø (NMU), udtrykte sin overraskelse over kompost/slammængdernes omfang og fortalte om NMUs
holdning til det midlertidige lager,
som udgør ca. 155.000 tons! Og som
ikke under nogen omstændigheder
kan bruges i carbogritproduktion.
NMU har fastlagt en tidsplan, så det
bliver bortskaffet i løbet af det næste års tid. DSV Miljø fortalte, at de
havde aftaler med et norsk ﬁrma, som
kunne aftage det, og at det ville blive
bortskibet fra E 2s havn ved Stigsnæsværket. Der modtages fortsat slam på
pladsen både for at overholde kontraktlige forpligtigelser, men også
for at være standby med råvarer til
carbogritfabrikken, som de stadig satser på at få i gang.
NMU er også indstillet på, at der fra
kommunal side skal være kontrolmålinger på udledninger fra det specielle
renseanlæg, der er på industriområdet.
Her modtages stærkt forurenet spildevand. Indtil nu har kontrollen været
egenkontrol, men selvfølgelig er der
en miljøgodkendelse som skal overholdes. NMU er meget obs på, at der
skal føres et regelmæssigt tilsyn med
virksomheden.
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En gruppe borgere under Bytinget
forsøger at få gennemført fartdæmpende foranstaltninger på Bisserup
Havnevej. Et fremsendt projekt blev
allerede i efteråret godkendt af Teknisk Udvalg i Skælskør Kommune. Da
projektet ikke kunne nå at blive gennemført sendte vi det videre til Slagelse Kommune. Jeg har efterlyst projektet, men også aftalt med Birger Jacobi,
som er primusmotor, at han skulle
fremsende projektet igen, hvilket er
sket. Så nu må vi se, om der snart sker
noget, trods travlheden i teknisk forvaltning.
Der skulle snart komme Blå Flag op
igen ved stranden. På Grundlovsdag
bliver der holdt 3 arrangementer i kommunen, i Slagelse, Korsør og Skælskør,
som er starten på den nye sæson for
Blå Flag. Desværre lader det til, at antallet af arrangementer i Gl. Skælskør
ikke bliver så højt som de forrige år,
da der er en medarbejder, der er fratrådt. Men forhåbentlig bliver der også
et par sommerferieaktiviteter her ved
Bisserup Strand.

Skov- og Landskabsentreprenør

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

Per Ahrensberg
Østengen 35, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18
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Jacob Borello
Vise-værterne har beriget os med
endnu en herlig sæson afsluttende
med skønne forårssange. Stor tak til
vise-værterne!.
D. 25. marts swingede forsamlingshuset igen, hvor Flemming Fuglsang,
Frank Guldagger og Peter Olsen diverterede med Flemmings egne sange
og små historier. Det begejstrede publikum ﬁk også lejlighed til at bruge
stemmen og synge med på dejlige fællessange.
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STRANDRENSNING
Sommer var det. Fra tidlig morgen.
Nede på engen. I mange måneder
havde vi vadet i oversvømmelsens efterladenskaber - naturens og menneskenes vraggods.
”Nogen burde da gøre noget ved det”,
sagde vi. Hvem har ansvaret for alt det
griseri
og
de
mange
vrag?
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Så kom dagen, hvor mennesker over
hele ”kongeriget” tog arbejdshansken
op. Her i Bisserup tror jeg vi var
næsten 50, som under arbejdsudvalgets ledelse gjordmere eller mindre
rent bord.

Vi ﬁk fra Godset at vide. At ”de gamle
lig, som mod søen stunded” var urørlige som følge af den hellige ejendomsret, som åbenbart også dækker
årelang laden stå til. Ingen turde - eller
ville - tage ansvaret.
Børn samlede glasskår i mængder. Alt
blev sorteret efter forskrifterne i klare
sække. To venligtsindede traktorer
ﬂyttede både og kørte sække og jern
sammen. Det var en fornøjelse at
være med trods sved på panden.
Medens alle på et tidspunkt stod og
slukkede tørsten, stod der røg op fra
de gamle både. Skønt der var
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repræsentanter for Det frivillige
Brandkorps tilstede, nåede de heller
ikke andet end at slukke tørsten.
Vi formoder, der har været tale om
selvantændelse, for vi ville havde set
det, hvis der var løbet pyromaner bort.
Sort var røgen, men da den lysnede,
smed også vi brændbart affald på bålet.

Bytinget måtte vist ofre et par kasser
øl på dagen. I den anledning ﬁk vi
også hilst på hinanden. Og det er jo
ikke det ringeste ved sådan en dag.
Nils Bak Pedersen
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Den danske koloni Tranquebar og
dagligliv i Sydindien
Simon Rastén var i 10 mdr. udsendt til
Indien af Nationalmuseet for at studere gamle dokumenter med tilknytning
til den tidligere danske koloni Tranquebar, et interessant emne, som Simon på bedste måde levendegjorde
for os. Ikke mindre spændende var
det at høre om det nutidige liv, som
det udfoldede sig i en del af millionbyen Madras, hvor Simon sammen med
sin veninde havde lejet sig ind i en lille
”knast” øverst på et 3-etages hus. Nedenunder huserede hhv. en hinduistisk, en kristen katolsk og en muslimsk familie på hver sin etage, og på
forbilledlig vis tolererede de, ja, deltog
endog til tider i hinandens religiøse
ceremonier. Til andre tider gik bølgerne tilsyneladende ret højt mellem etagerne. Ved juletid var alt dog fred og

idyl, da alle beboerne samledes på taget til dansk jul med risengrød og brune kartoﬂer.
Helt tydeligt havde Simon med alle
sanser indsnuset ikke blot bunker af
støvede papirer, men også det indiske
byliv til hverdag og fest med dets rigdom på kontraster og mangfoldighed.
Gennem glimrende billeder og med
sin stilfærdige, saglige og humoristiske beretning med sans for stort som
for småt gav Simon os et meget ﬁnt
ind-blik i det nutidige Indien samt i
det historiske Tranquebar.En stor tak
til ildsjælene, som står for de mange
ﬁne arrangementer! Men var søndag
aften mon et dårligt tidspunkt? Synd
var det i hvert fald, at så stor en oplevelse blev delt af en så forholdsvis lille
skare.
Inge Vejleby
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”FANDENS KÆLLINGER”
I Bisserup er der en teatergruppe, som
hver tirsdag aften låner forsamlingshuset. Vi er 6 ”skuespillere” og arbejder i år med et stykke fra 1600-tallets
Danmark om nogle af samfundets udstødte kvinder og deres kamp for at
overleve med æren i behold.
Stykket er skrevet af Jens MünsterSvendsen og hedder ”Fandens Kæl-

linger”. Forfatteren har gravet i kilder
fra Chr. den 4.´s tid og har over disse
bygget stykkets handling og karakterskildringer.
Vi regner med at have en forestilling
på benene tidligt i efteråret med 2 spilleaftener: den 8. og 10. oktober 2007.
Naturligvis håber vi på et stort og
veloplagt publikum.
Myrna Olsen

”Byen der fotograferede sig selv”
Udstillingen er åben søndag d. 8.
juli kl. 15 - 17

Rigtig mange mennesker lagde vejen
forbi forsamlingshuset til ferniseringen på fotoudstillingen, men hvis
der er nogen, der ikke har fået set
udstillingen - og gerne vil se den, er
chancen der igen søndag d. 8. juli kl.
15 - 17. Den dag vil man også kunne
se billederne af de grupper, vi havde
glemt at fotografere til ferniseringen.
Bl.a. os selv! Nu er det slut med fotograferingen i denne omgang. Billeder-

ne bliver hængende i forsamlingshuset
til først i september, og vi siger mange
tak for den store opbakning til projektet.
Venlig hilsen
Vivi, Lykke, Anne Charlotte, Jørgen og
Annette

Foto fra ferniseringen kan ses på
Bisserups hjemmeside
www.bisserup.dk
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FOTOUDSTILLING
”Jeg vil så gerne eje et fotograﬁ af dig”.
Hvor var det en festlig fernisering
onsdag d. 18. april. Den nye udstilling
blev præsenteret i forsamlingshuset.
Denne gang var det billeder af os selv
foran vores hus. Og hvem vil ikke
gerne se det?
Mange gæster kom fra nær og fjern
– endda i 2 dage - og de ﬂeste havde
svært ved at løsrive sig fra alle Vivis,
Anne Charlottes og Lykkes enestående
smukke billeder.

Vivis, Anne Charlottes, Lykkes, Jørgens og Annettes store projekt: ”Byen
der fotograferede sig selv” blev præsenteret med Jørgens plakat, An-nettes velkomst, Henrik Falchs tale og i
musikalsk indramning af ”Viseværterne”. Eva havde skrevet en rigtig god
sang til lejligheden: ”Jeg vil så gerne
eje et fotograﬁ af dig”, som blandt
andet handlede om alle de gode
minder, som er så gode at eje.
Og det er jo netop i minderne fotoprojektet har taget sit udspring. Når de
gamle Bisserupbilleder har været udstillet, har vi Bisseruppere strømmet til.

Mad til den store fest

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

Skal
maden
være i top
så ring os op

Det allerbedste har været snakken
med naboen, genboen og dem ovenfor/nedenfor Skolebakken. Samtaler
med mennesker du måske aldrig har
fået talt med før. Samtaler som ”kan
du huske”, ”hvem er det”, ”nåh, er
de i familie”, ”bor de der”, ”hvornår
var det”, ”kendte du ham” o.s.v.

Se det var fortid og så nutid.
Det jeg synes er det dejlige ved udstillingen er, at man får sat navn og
ansigt på mange af dem, man måske
ikke møder så tit. Men sjovest er al
den snak, man får med hinanden,

Bestil den store brochure
med alt i
spændende buffet’er, varm mad og
masser af inspiration til netop din fest.
venlig hilsen
Jens Becker, Bisserup Byvej 6

Tlf. 39 68 02 03
20 21 08 53
J. B. Diner, v/Jens Becker, Gammeltor v 3, Skælskør, Tlf. 39 68 02 03 - 20 21 08 53
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Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

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

kendte og fremmede. Hele byen bliver
rystet en smule mere sammen, og vi
føler, at vi kender hinanden lidt bedre.
Fællesskabet får et lille løft.
Og så fremtiden.
Fotoprojektet er en enestående historiebog. Om ganske få år, når disse
billeder fra 2006 bliver udstillet igen,
vil vi strømme til og igen opleve på
vores egen krop historiens vigtigste
væsen: Den giver os den gode erindring om tiden som gik og opfylder
vores trang til at kende vores fortid.
Og igen vil snakken gå: ”Kan du
huske?”….
En rigtig stor tak til de 5 projektmagere!
Tove Borello.

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
HENRIK FALCHS TALE TIL ÅBNING AF UDSTILLINGEN
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Først vil sige, at jeg er meget overrasket over, at man kan tage så mange
”ens” billeder så forskelligt som her det er ﬂot.
Jeg er misundelig
Misundelig på de mennesker her i Bisserup, der har fået den geniale idé at
fotografere byens borgere foran deres huse.
Da jeg hørte om det i Kulturelt Samråd
blev jeg både glad for tanken og misundelig over, at jeg ikke selv har fået
den.
Men
Hvad skal der til, for at man får sådan
en?
- at alle dem man kender
- og ikke kender skal stille sig uden for
sit hus for at blive gemt til eftertiden
på et billede.

Jeg tror, man skal være bisserupborger.
Jeg tror, man skal have en tanke både
på sit eget liv og dem man kender, og
ikke mindst skal man have en tanke
for at bevare et øjeblik til de kommende generationer.
Det er kulturarv på græsrodsniveau i
et lille hjørne af den nye store Slagelse Kommune.
Tænk, hvis man kunne brede ideen
ud, så alle næsten 80.000 borgere i
Slagelse Kommune blev fotograferet
uden for deres dør.
Mon ikke folk udefra enten ville kalde
os skøre eller geniale.
Desværre tror jeg ikke på, at det kan
lade sig gøre, for det ville kræve endnu mange ﬂere ildsjæle end de fem,
Jørgen Fallesen, Anne Charlotte Harhoff, Lykke Jensen, Vivi Guldagger
og Annette Andersen, der står bag
dette projekt, og denne udstilling.
Der er mange ildsjæle i kommunen,
måske nok, men det vil også koste
penge, for det gør det at skabe kultur,
og som det ser ud nu lige i øjeblikket,
så er det ikke på græsrodsniveau, der
bliver brugt ﬂest penge. Desværre ser
vi, at mange foreninger eller sammenslutninger, der tidligere har fået et
livsnødvendigt tilskud, ikke længere
opnår den samme gode vilje fra ”kommunen”, som tidligere, så der er noget
at kæmpe for i den kommende tid.
Men jeg tror, at hvis man ﬁk gennemført et så stort fotoprojekt, så ville vi
få en anden opfattelse af hinanden og
os selv i den store kommune, for jeg
tror på, at dette fotoprojekt er med
til at styrke identiteten som bisserupborger.

11

Jeg håber, at enten digitale eller mindre kopier af billederne ﬁnder vej til
Egnshistorisk Arkiv i Skælskør, så selv
om udstillingen kun er her i forsamlingshuset i to dage, vil man kunne
ﬁnde den og oplysningerne om personerne i arkivet hver dag i fremtiden.
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Jeg vil så gerne eje et fot’graﬁ af dig

Malerarbejde tilbydes til rimilige priser.

Der var succes med de fotos
fra go’ gamle dage.
Hver gang vi ser disse fotos, bli’r vi
sikre på:
Det er så godt at eje alle de fot’graﬁer
De siger ting om dengang:
Med disse ord vil jeg glæde mig til at Hest og vogn, karl’ og pi’r.
gå rundt og kigge billeder og samti- Og der var ét med ﬁsker’,
dig erklærer jeg udstillingen for åben ét med en ﬁn Pension; Ja men
- når vi har sunget en sang, og jeg har og så et billed’ med lærer’n og næsten
klippet snoren
alle de børn, der engang gik i skol’,
ét fra missionen, et andet med præsten!
VED ÅBNINGEN AF UDSTILLIN- Det er så godt at eje!
GEN ”BYEN DER FOTOGRAFEREDE SIG SELV” HAVDE EVA BAGGER
DIGTET FØLGENDE SANG, SOM Vi kunne gentag’ succes’en
BLEV SUNGET MED LIV OG SJÆL fra de gamle dage.
AKKOMPAGNERET AF VISEVÆRTER- skulle vi fotografere de folk fra i dag?
NE:
Det er så godt at eje et fot’graﬁ af dig .
Ét hvor du står i døren
til dit hus, på din vej.
Ét hvor din kone smiler,
ét hvor din mand er på! Ét hvor
børnene cykler og løbehjul skinner,
ét hvor din hund sitter pænt - eller ej.
Vivi og Lykke og AC fandt minder!
Det er så godt at eje!
I vores store kommune,
det vil vist lune,
at vi med fotos en rune har ristet os
selv:
Det er så godt at eje fotos af hele by’n.
Når mange år er gået,
siger folk: ”Sikke ’t syn!
Der kan vi se dem alle:
kunstnere, post og Brugs; ja, og
Digelaug, Fiskebar, Lodskro, Forsamlingshus, ﬁsker, frisør, jamen, listen er lang,
Feriegård, Byting og alle foreninger!
Det er så godt at eje!!!”
EVA

Kontakt venligst MJ Service
ved
Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01

hassolsen
����������������

PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
�
�
�
�
�
�

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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er en god idé at have gode travesko
på og 1 ﬂ. vand med i lommen. Vi
har modtaget brev fra Slagelse kommune som bevilger penge til betaling
af husleje til Bisserup forsamlingshus.
Vi skal nu i gang med at lave et program for næste sæson. Der kommer
nærmere besked om vores program i
næste nummer af dette blad.

lem numrene af bladet - man kan jo
nemt ændre mening på 3 måneder!
Men der kunne komme indlæg med
gode ideer, fornuftige meninger, eller
noget helt andet.
Det var bare det, jeg ville sige.
hilsen fra
Agnete Stage

Alle i Bisserup ønskes en rigtig god
sommer.

MANGE BÆKKE SMÅ….

Lise

ET LILLE HJERTESUK

fra et af redaktionsgruppens medlemmer: Jeg savner indlæg fra jer i Bisserup , - om vejret, - om havnen, - om
diget, - om ”de andre” i Bisserup ,- om
de søde unger, o.s.v., o.s.v.
Jeg ved godt, at det ikke kan blive
til debatter, - der er for lang tid mel-

Som en bisserupborger sagde ”Hvorfor står bøtten til bidrag til bytingsbladet ikke hele tiden i brugsen, det gør
det så nemt at putte småpengene man
får tilbage i den” så det gør den så. Der
er p.t. indsamlet små 1400 kr. i større
eller mindre bidrag i bøssen – FLOT –
og TAK! Også for de øvrige bidrag via
bank og lign..
Bytinget

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

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

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

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

TORSDAGSKLUBBEN

NYHEDSBREV.
Bestyrelsen for kontaktudvalget afholdt møde med DPU d. 19-3-2007,
hvor vi bl.a. evaluerede konferencen
d. 20-1-2007.
Der var enighed om at der var for lidt
tid til debat, og at vægtningen af indholdet ikke var helt tilfredsstillende.
Der ønskedes mere plads til landdistriktsdrøftelse.
Ligeledes drøftede vi det fremtidige
samarbejde, og hvad har vi af forventninger til hinanden som samarbejdspartnere – dette kom der en god debat ud af, og udfaldet af dette blev, at
vi mødes d. 18-6 til et 3-timers møde
med gensidig forventningsafklaring.
Derfor vil der i næste nyhedsbrev
være en bredere orientering fra KLR,
hvor vi netop har afholdt både repræsentantskabsmøde d. 11/6 på Omø og
ligeledes har afholdt mødet med DPU
d. 18/6.
Vi vil stadig gerne opfordre alle jer
ildsjæle i jeres lokalråd/landbyråd osv.
til at komme med input, erfaringer,
nye tiltag osv. til Kontaktudvalget for
lokalråd.
Vi står på Bisserups hjemmeside. Eller
kontakt vores formand: Ole Olsen på
tlf. 58 54 10 50/20 61 23 11.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i kontaktudvalget
lokalråd i Slagelse kommune.
Toni Andersen

for

Vi havde generalforsamling den 10.
april. Vi har 91 medlemmer, men kun
33 deltog. Vi startede med at servere
kaffe og lagkage og sælge lodder til
vores lotteri.
Kl. 14.40 startede vi generalforsamlingen og Jørgen Petersen blev
valgt til dirigent.
Beretning blev fremlagt af Lise og blev
godkendt af forsamlingen.
Annette Andersen fortalte meget levende om det arbejde, der foregår på
holdet med slægtsforskning/ lokalhistorie, bl. a. om et maleri de har fået,
som forestiller en kendt Bisserupborger.
Efter denne beretning er det tid til
regnskab og Kisser står for dette. Efter
denne fremlæggelse peger dirigenten
på det underskud der rent faktisk er på
6.701,76 kr. Det er vi selvfølgelige kede
af og specielt fordi vi ikke ved om vi
kan få tilskud fra kommunen. Vi har
jo i årets løb sagt farvel til folkedans,
hvilket vi var kede af at gøre, men der
var ikke tilslutning nok derfor blev vi
tvunget til dette skridt. Vi havde ikke
planer om at forhøje kontingent, men
på generalforsamlingen fremkom
der ønske om at forhøje kontingent
til 150,- kr. pr. person pr. år. 25 stemte
for dette forslag som kom fra Lykke
Jensen, det blev vedtaget at forhøje
kontingent til 150,-kr. fra 1. Sept. 2007.
Gymnastik blev forhøjet til 200,- kr. for
en hel sæson, hvilket 18 stemte for. På
valg var Ingrid, Kisser og Kaj, alle blev
genvalgt for 2 år.

På valg til bestyrelsessuppleant er Birthe B. Olsen, som modtog genvalg.
På valg til revisor var Yngve, som også
modtog genvalg. På valg til revisorsuppleant var Leni, som ikke var tilstede, Alice Vedel blev valgt som revisorsuppleant. Under eventuelt kom
der mange gode forslag til kommende
program, som ikke koster mange penge. Bl. a. fra Alice som vil fortælle om
sin mors arbejde hos Glud og Marstrand. Bjørnvad kan fortælle om,
hvordan man bliver gammel på en
god måde. Lili og Gunner har været i
Sydafrika og har optaget ﬁlm, som de
vil fortælle om.
En stor tak til bestyrelsen fra formanden og til Jørgen som også takker generalforsamlingen for god ro og orden. Efter generalforsamlingen skulle
vi uddele alle de ﬂotte præmier. Det
blev en god og hyggelig eftermiddag.
Torsdag den 10. maj havde vi den
årlige løvspringstur som i år gik til
Odsherred. Vi startede kl. 9.00 fra forsamlingshuset med 33 forventningsfulde medlemmer. For første gang på
vores ture, måtte vi i år starte i regnvejr og det fortsatte hele dagen. Men
humøret fejler ikke noget, når vi skal
på tur, så det hele blev meget vellykket. Hans Christian kørte som altid
ud på de små veje hvor ingen af os
havde været før og vi havde det første stop på en lille P-plads, men p.g.a.
vejret ﬁk vi øl og vand serveret i bussen. Vi startede med at gøre holdt på
Malergården som er opført af Swanefamilien i 1934. Vi gik gennem regnen
til museet, hvor vi var så heldige at

blive vist rundt af Henrik Swane som
fortalte om familiens måde at leve på,
det var rigtig spændende at gå rundt i
de gamle stuer. Efter denne rundgang
ﬁk vi forevist en ﬁlm om hele området, hvor der også blev forklaret om
hele historien omkring Swane-familien. Herfra kørte vi igen kl. 12.30, vi
skulle spise frokost på Høve Skov-pavillon, et dejligt sted tæt ved skov og
strand. Maden og måden den blev
serveret på blev der kun sagt rosende
ord om, det kan varmt anbefales at
indtage søndagsfrokosten der.
Det var meningen vi skulle gå en tur
mens personalet skiftede fra frokost
til kaffe, men på grund af vejret var der
ikke mange der benyttede sig af det.
Vi hyggesnakkede mens der blev gjort
klar til kaffen som blev serveret med
vandbakkelse med jordbærcreme.
På hjemvejen gjorde vi holdt ved campingpladsen i Jyderup, her kunne vi
indtage en vand eller øl. Vi kom tilbage til Bisserup kl. 18.00 og alle syntes vi havde haft en dejlig dag selv
om vejret ikke helt var med os. Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: Lise, formand. Ingrid,
næstformand. Kisser, kasserer. Lis,
Ellen, Kirsten og Kaj er bestyrelsesmedlemmer.
Hver tirsdag formiddag kl. 10.00 kan
man mødes på parkeringspladsen
ved Brugsen hvis man har lyst til at
komme ud at gå en tur med eller
uden stave. Det er rigtig godt at vedligeholde den motion man får om
vinteren ved at gå til gymnastik eller
andre sportsgrene, når efteråret kommer igen fortsætter man bare med
gymnastik. Det er gratis at deltage, det
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