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De næste ﬁre numre vil vi
følge årets gang fra samme
plet på den anden side af
byskiltet på Holsteinborgvej
gennem skoven.
Foto Lykke Jensen
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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
Nils Bak Pedersen .................. 55 45 94 26
Annette Andersen .................. 55 45 18 80
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

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

Suppleanter:
Freddy Thomasen, Strædet 12,............................55451919
Jens Andersen, Strædet 14,.................................55451024
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Bytingskalenderen
Fredag d. 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 Rune Friborg,
Bisserup
Lørdag d. 5. juli kl. 14.00-17.00
Loppemarked på sportspladsen
Auktion kl. 15.00
Søndag d. 6. juli kl. 15
På strandengen
Ten Sleepless Knights
Læs inde i bladet
Lørdag d. 16. august
Havnefest
Hold øje med plakater samt bisserups
hjemmeside www.bisserup.dk

Sct. Hans
Traditionen tro er der skovtursstemning i Skovkrogen, hvor alle der har
lyst kommer med deres madkurv. Det
er praktisk med en eller anden form
for underlag at sidde på. Der er mulighed for at grille og grillen er parat fra
kl. 18.30.

Ca. 21.30 uddeles fakler hovedsageligt til børnene og så går vi i samlet
ﬂok langs strandengen hen til bålet
som så tændes med faklerne. Bålet
tændes ca. kl. 22.00
Aftenens taler Rune Friborg, Bisserup
som har skrevet til bytingsbladet:
Rune Friborg om Rune Friborg
Da jeg var lille legede jeg krig på savværket med drengene og tog på ﬁsketur i kutteren med farmand. Nu er jeg
blevet stor, eller halv-stor (det kommer
jo an på øjnene der ser) og fordriver
tiden med at skrive digte og små skæve historier - ofte inspireret af det
åndehul fra civilisationens kaos som
Bisserup er og forhåbentligt altid vil
være. Jeg læser ﬁlosoﬁ på Københavns
universitet, hvilket betyder at jeg har
måtte ﬂytte til storbyen. I starten var
det skræmmende for en indfødt bisserupaner at skulle færdes blandt tusinder og atter tusinder af mennesker,
der lever som sild i en tønde,
tilsyneladende helt uden at komme
hinanden ved. I København kan man
være helt alene, selv om man står midt
i en kæmpe menneskeﬂok, mens
man i Bisserup ikke kan gå 10
skridt uden at møde nogen man kender. Jeg har lært at elske kontrasten.
Jeg er også en slags musiker og har et
lydstudie i mine forældres hus på Byvej, hvor jeg sammen med min
bror, far og de forskellige gæster der
kommer forbi,generer naboerne med
alt fra HipHop til blues.
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Bytingsbladet Nr. 100
I december 1981 dumpede et lille,
undseeligt hæfte ind gennem brevsprækkerne i Bisserup.
Bytings–Bladet hed det med gotiske
bogstaver. 10 duplikerede sider med
en nisse på forsiden i anledning af
julen.
Bladet var udgivet af Bytingets
arbejdsudvalg, som havde planlagt, at
det skulle udkomme 4 gange årligt og
uddeles gratis til alle husstande i
Bisserup og omegn.
Bladet redigeredes af en redaktionsgruppe, der var nedsat af arbejdsudvalget. Gruppens medlemmer var:
”ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:
SUSANNE SCHOV, ØVRIGE
MEDLEMMER AF REDAKTIONEN:
TRINE TOFT, BJARNE
KLINTBØL OG OLE KRAGH.”

I en leder redegør Susanne udførligt
for formålet med dette nye initiativ fra
Bytingets side. Hun skriver bl.a.:
”TANKEN MED BLADET ER, DELS AT
INFORMERE OM LOKALE ARRANGEMENTER OG OM ARBEJDSUDVALGETS ARBEJDE. DELS AT SKABE
EN MULIGHED FOR DEBAT F.EKS.
GENNEM LÆSERBREVE OG LIGNENDE.
- JA! BLADET KAN STORT SET
BRUGES SOM TALERØR FOR ALT
HVAD DER RØRER SIG I - ELLER
VEDRØRER - VORT LILLE LOKALE
SAMFUND.”
Hvad indeholdt nummer 1 så? Der var
Bytingskalender, referat af årsmødet i
Bytinget, en artikel om problemerne
omkring et mødested og – pudsigt nok
- en stor dobbeltsidet artikel om den
nye kommuneplan!!!
Under forsidens nisse udtrykkes en vis
bekymring for, hvordan det nu vil gå
Bytings- Bladet:
”BRÆNDER NISSEN FINGRENE PÅ
DEN VARME GRØD - ELLER GØR
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG VED
AT
PUTTE
”BYTINGS-BLADET”
IND AD DIN BREVSPRÆKKE?????????”
99 numre senere kan vi konstatere, at
arbejdsudvalget ikke brændte ﬁngrene i december 1981. Tværtimod.
Bladet viste sig at opfylde et behov, og
hvert eneste nummer er siden blevet
læst omhyggeligt i byen. Indholdsmæssigt er linjen fra 1981 blevet fulgt,
men bladets udseende er blevet totalt

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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Så er Ten Sleepless Knights
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forandret. Kraftigt papir, professionelt
trykt. Forsiden (og bagsiden) er et helt
kapitel for sig. Dejlige tegninger og
fantastiske fotograﬁer veksler, så vi er
spændte på hver ny forside.
Mange bisseruppere har i de forløbne 26 år medvirket til, at bladet
kunne udkomme hvert kvartal. I perioden 1993 – 2002 trak Thomas og
Ernst alene læsset. Alle, der har taget
del i arbejdet, skal have stor tak fra os
læsere, som i dag betragter det som en
selvfølge, at Bytingsbladet hvert kvartal dumper ned i postkassen.
Annette Andersen

Loppemarked
Så er lopperne på spil igen –
LØRDAG D. 5. 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

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

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 16.
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

i Bisserup igen søndag d. 6. juli på
strandengen. Vi kan ikke få svar på
vores ansøgninger om tilskud inden
bladet går i trykken, men vi håber naturligvis det bedste. Hold øje med plakater og bisserups hjemmeside
www.bisserup.dk.
TEN SLEEPLESS KNIGHTS ER ET 8
MANDS Quelbeband, bosiddende på
Sct. Croix, US Virgin Islands, det gamle Dansk Vestindien
Quelbe er øernes kulturelle/oprindelige musik med stærke rødder i
gammel dansk folkemusik: polka, mazurka og quadrille fra danskertiden tilsat calypso og de originale caribiske
rytmeinstrumenter: Steel, squash og
congas.
TEN SLEEPLESS KNIGHTS har status af
statsensemble og har bl.a. til opgave
at spille på universitetet, skoler og andre uddannelsesinstitutioner for at udbrede kendskabet til øernes egen kulturelle musik.

Nyt i Bisserup
I juni måned åbner en klinik på Holsteinborgvej 216. Der tilbydes forskellige former for massage (se annonce i
bladet). Derudover åbner den lille butik ”Hos Anna” i Anna Sørensens gamle sybutik, med bl.a. økologisk kaffe,
the og chokolade samt gamle ting og
sager.
Henrik Christensen og Annette Aagren inviterer til reception
lørdag d. 14. juni fra kl. 11-15. Alle er
velkomne.
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Børn og Unge Filmaften
Mandag den 7. april blev der endelig holdt Børn og Unge ﬁlmaften i
Bisserups forsamlingshus. Der var 9
drenge der var mødt op for at se
ﬁlmen, Den Skøre Familien Robinson.
Den var rigtig sjov og de hyggede
sig meget med popcorn, saftevand og
is, mens de lå på puder på gulvet
og så ﬁlmen.
Der kunne sagtens have været ﬂere
Børn og Unge med, så det håber vi
der er ved det næste arrangement vi
laver.
Venlig hilsen
Toni og Gitte

Børneloppemarked i
Bisserup
Så blev der afholdt børneloppemarked
i Bisserup. Der var fem store boder,
med rigtig meget godt legetøj.
Udvalget strakte sig vidt fra cykler til
mini computere, prinsesseslotte og
actionmen.
Tilstrømningen var ikke så stor, som vi
kunne have ønsket os. Dog blev der
solgt lopper for Cirka 1000 kroner.

Skov- og Landskabsentreprenør

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

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

Venlig hilsen
Toni og Gitte
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Børn og Unge møde.

Byen der fotograferede sig selv.

Efter loppemarkedet havde vi opfodret børn og unge til at deltage i et ide´
møde. Formålet var, at vi gerne ville
have de unges mening om, hvad deres
behov i Bisserup er.
Vi var 7 voksne og 10 drenge, i
alderen 4-16 år.
Det stod ved mødets slutning klart, at
det største ønske er et areal asfalt. Det
skal bruges til skateboard, rulleskøjter,
basket osv. De unge vil selv stå for
byggeriet af nogle ramper og diverse andre ting til skateboardbanen.
Derudover vil de også gerne bygge et
skur med tilhørende borde og bænke,
hvor de kan være sociale sammen.
Desuden var der ønsker om en
fodboldturnering i Bisserup for alle
aldre. En BMX bane, ved Østengen,
der tages initiativ til at spørge Knud
Vincent om brug af hans grund til
det formål. Sidst men ikke mindst, en
computer-spille aften, Lisbeth Højgård spørger sejlklubben om deres
lokaler kan bruges til dette formål, om
vinteren.
Der arbejdes videre med dette, og der
er foreløbig tre voksne der er
initiativtagere til at holde skruen i
vandet fra idemødet.
Dog opfordres ﬂere til at deltage aktivt
i dette. Al henvendelse om dette kan
ske til Gitte Wartou på følgende email giraffen@sol.dk
Tak til dem der mødte op på denne
dag.
Med venlig hilsen Toni og Gitte

Det er allerede et år siden fotoudstillingen åbnede og tiltrak mange – især
bisseruppere men også andre. Mange
opfordringer ﬁk vi om at samle billederne i en bog! Og vi har været i
gang siden – det at udgive en bog er et
større arbejde, end vi nok havde forestillet os. Men også et meget sjovt,
spændende, lærerigt og udfordrende
arbejde. Nu regner vi så med at bogen
udkommer til november til en pris af
200 kr., og det siger sig selv at vi glæder os til at præsentere den. Den bliver ﬂot!
Vi har hængt plakater op rundt
omkring i byen – og i Brugsen, i
Fiskebaren og hos Bisserup Fisk (på
havnen) er der æsker med bestillingssedler i, hvor bogen forudbestilles.
På hjemmesiden www.bisserup.dk
kan man ligeledes forudbestille en
bog. Det går ligeså stille fremad med
forudbestillingerne, og det er vi meget
glade for. Vi har også tilladt os at
lægge en bestillingsseddel i hver
postkasse i byen.
Vi har søgt Holsteinborg Fonden og
Landudvikling Slagelse (LAG) om tilskud og dækning af evt. underskud –
og håber naturligvis, at vi kommer i
betragtning.
Første fase af arbejdet er ved at være
til ende: midt i juni aﬂeverer vi hele
molevitten til vores forlægger! Når
han så er færdig med sin del, skal vi
læse korrektur --- og så går bogen i
trykken!!
Fotoprojektgruppen
Lykke, Vivi, Annette A.,
Jørgen F. og Anne-Charlotte.
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Absalon Cykler Aps

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BYTINGSMØDE
Formål:
Gennemgå ”Rapport fra Borgermøde
af 16.03.08”, Hvad skal videre til
kommunen for at komme med i
Kommuneplan 2009, samt få dannet
grupper indenfor de 8 emnegrupper.
Kommuneplanen:
Bytinget vedtog: At kommunen udlægger jorden bag Strædet op til Vrængegårdsvej til varieret bolig bebyggelse, evt. kan beboere i Bisserup gå
sammen om at etablere et ”oldekolle”.
I kommuneplanen ønskes ikke miljøeller støjbelastende virksomheder i
og omkring Bisserup.
Vej og Traﬁk:
Gruppe: Johanne Markus
Udkast til traﬁksanering i Bisserup
ligger på vores hjemmeside og er
sendt til teknisk forvaltning, som har
afsat 600.000 kr. til formålet. Hvordan
traﬁksaneringen kommer til at se ud,
ved vi først, når der er afholdt møde
mellem Bisserupperne og Teknisk forvaltning, dato for dette møde er endnu
ikke fastlagt.
Børn & unge:
Gruppe: Gitte Wartou, Johan Lerche
og Toni Andersen. Gruppen arbejder
videre med forslag til legefaciliteter på
P-pladsen, samt ansøger Kommunen
om at anvende en del af P-pladsen til
dette formål.

Kultur og fritid:
Emnet blev delt op:
Naturgruppe: Erling Andersen og Erika
Nielsen. Gruppen arbejder videre med
naturstier og motionsbaner.
Velkomstgruppe: Anne Kopp, Nelly
Nilsson, Solveig Eilgaard og Phyllis
Lyngsgaard. Gruppen arbejder videre
med velkomst til nye beboere i
Bisserup.
Natur og Landskab:
Digelaget fortsætter med ansøgning til
Stat og Kommune om kystbeskyttelse
og dige udbygning. Digelaget er en
selvstændig forening med egen
bestyrelse og refererer ikke til
Bytinget. Bytinget bakker op om
Digelagets arbejde.
Erhverv og Turisme:
Gruppe: Iben Ferdinandy, Erling
Andersen,
Christina
Duch
og
Flemming Buur. Gruppens arbejde:
Ideer til at tiltrække miljø venlige
erhverv til Bisserup.
Evt:
Alt for meget ballade på havnen, Iben
undersøger hvem der har autoritet til
at håndhæve færdselsloven på havnen.
Problemer med parkering på og
omkring havnen. Christina og Johanne
undersøger alternative løsninger for at
skaffe andre parkeringsmuligheder.
Referent: Johanne

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

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

Laserakkupunktur
Stol- og afspændingsmassage
samt bindevævsmassage
Holsteinborgvej 216

55451077/mobil 25451077
Sports- og afspændingsmassør Henrik Christensen & Annette Aagren
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Fra Johanne
Og hvor blev Traﬁksaneringer i
Bisserup af ?
Nu har vi holdt borgermøde i Bisserup: Nogle vil have udvikling – nogle status quo, og et par vil gerne
tilbage til 1920`erne. Alles mening er
jo lige værdiladet og skal tilgodeses,
men noget må jo vige, da det er uladsiggørligt. Bisserup skal tiltrække nye
tilﬂytter, hvis vi stadig skal bestå.
Hvis vi vil noget fremadrettet med
Bisserup, så må vi løse vores traﬁkproblem. Om vi vil det eller ej, så køres der for stærkt på byens veje og
stræder. Parkering, motorcykler og høj
musik på havnen er vores alles problem, og det skal løses. Vi kan ikke tiltrække nye børnefamilier, hvis turen
ned til ishuset skal være forbundet
med risiko for at blive påkørt.
Bytinget og Birger Jacobi har lavet et
forslag til traﬁksanering i Bisserup, det
kan man mene om hvad man vil, men
man skylder det i det mindste, at have
læst det. (Det har ligget ca.1/2 år på
Bisserups hjemmeside). Der er lagt et
stort arbejde i det, den endelige udformning har man stadig indﬂydelse
på, da teknisk udvalg vil fremlægge
det for alle borgerne inden endelig udformning.
Men inden man farer frem, bør man
nok stille sig det spørgsmål: Vil jeg
kunne gå, cykle i Bisserup i sikkerhed
om at min nabo og jeg selv overholder
færdselsloven, og det er jo desværre
der den hænger:
Vi må kun køre 40 på Havnevejen, vi
må kun køre med 50 på Skafterupvej

efter byskiltet ned til campingpladsen,
vi må kun køre 40 på Bygaden, og vi
skal bruge Brugsens parkeringspladser.
Når vi ikke gør det, og hvis vi gerne
vil ændre adfærd, så er der forslag på
hjemmesiden til foranstaltninger der
kan ”tvinge os til det”
Så kan man jo have den holdning at
hvis bare alle andre overholder loven,
så gør det jo ikke noget jeg overtræder
den, for det tæller jo ikke i det store
spil. Det er en hel ﬁn holdning, men
den er lidt klam, når man får at vide
man har cancer og desværre kun har
5% sandsynlighed for at overleve, så
må de andre 95% virkelig have det
sjovt. Det er sikkert rigtigt at der kun
bliver traﬁk dræbt 1 hvert 50`tyvende år i Bisserup, men hvor sjovt er
den oplysning, når man ligger 7 alen
under mulde, med en smadret skaldepande?
Hvad skal der til: Visk tavlen ren,
glem hvem der altid kører spritkørsel,
glem hvem der kører uden knallertkørekort, se det hele lidt fra oven, start
på en frisk:
Vi vil alle hinanden det bedste, vi skal
alle færdes på de samme veje og stræder, vi vil kunne cykle, gå i fred, have
lys på vejen om natten, have varer leveret til Brugsen, samt hentet landbrugsprodukter på Skafterupvej. Vi
kan løse alle problemerne, så alle kan
være her, hvis vi bare gad udvise almindelig god opførsel og lige tage
hensyn til naboen.
Så, vi er alle nødt til at tage stilling til
planen for traﬁksanering, med det formål at sikre, at færdselsloven overholdes.
Johanne Markus
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Malerværksted 26. – 27. april
hos Bente
Det var et kursus i ikke-naturalistisk
landskabsmaleri med Ulla Bjergvig,
der havde sat gang i penslerne.
Ulla startede med et kort og inspirerende oplæg, hvor hun bl.a. meget
levende fortalte om de forskellig ismer
og landskabsmaleri, som genre i
kunsthistorisk betydning, og så var
der ellers fuld skrue på koncentreret
maleri
de
næste
par
dage.

Derfor er det så ærgerligt, at vi har fået
afslag fra både landudvikling og
landdistriktspuljen.
Arbejdsudvalget vil snarest samles og
planlægge vores fremtidige strategi.
Der vil muligvis blive afholdt andre
kurser i fremtiden, så hvis du er interesseret i at deltage bedes du fortælle
dette til en i arbejdsudvalget (tlf. nr. på
hjemmesiden) og du vil blive informeret, hvis der bliver holdt nye
kurser.
Iben

Brokkassen
Hvad i alverden ligner det at sende en
hel sommers sol og varme på 14 dage
i maj? Rette vedkommende burde
skamme sig. En allerede nu forkølet
lokal nudist. ( Den nøgne sandhed er
redaktionen bekendt.)
Bevidstløst.

Det var et vellykket kursus, der
resulterede i en hel masse dejlige
billeder, og et indblik i, at der er
masser af kreative sjæle i Bisserup, og
at vi virkeligt godt kunne bruge et hus,
der kunne rumme al denne kreativitet.

Netop hjemkommet fra genopfriskningskursus i behandling af livløse
medborgere blev jeg klar over, at også
genoplivningen er i forandring. Man
skal desværre ikke mere være så ivrig
med mund til mund-øvelser, men man
skal heldigvis stadig løsne alt stramt
og trykke regelmæssigt mellem
brystvorterne.
D.B. Samaritan.

Ala Carte i sommer halvåret
Selskaber hele året
- Og meget mere.....

Lodskroen
Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude
Telefon 55459191
www.lodskroen.dk mail: lodskroen@lodskroen.dk
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Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

Woodpecker‘n

BLÅ BOSSA i Forsamlingshuset 15.april.

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

De var kommet direkte fra Jönköping 4 musikere + 1 sangerinde - med
musik, vi ikke så ofte hører i vor
andedam.
Bossanova, stod der på programmet en brasiliansk musikstil med rødder i
sambaen. Skabt i slutningen af
1950erne gennem navne som Antonio
Carlos Jobim og Joao Gilberto, fra Brasilien vandret nordover til
amerikanske jazmusikere som Stan
Getz og Ella Fitzgerald og sidenhen
til Europa. En stilart med bløde, forskudte rytmer tilsat jazzens udvidede
akkordsprog - og nu var den så
pludselig ”live” i Bisserup.
Svenskernes instrumentalgruppe bestod af guitarist, bassist, trommeslager
og percussionspiller (som håndterede
kongas, bongotrommer mm.)
En spinkel besætning, hvilket imidlertid resulterede i en gennemsigtighed i
musikken, så de forskellige rytmiske
og harmoniske lag i melodierne stod
meget klart.
Alle var kompetente musikere, hvilket kom til udtryk gennem såvel
akkompagnement som soli. Særligt
indtryk gjorde et par numre, hvor den
dygtige sangerinde optrådte duo med
henholdsvis bassist og guitarist.
”Blå Bossa”´s repertoirre viste sig at
være en blanding af bossanova og
jazzens standardmelodier, hvoraf ﬂere
blev fortolket på ”den brasilianske
måde”.
Selve opstillingen af bandets lydudstyr
var vist sket i huj og hast uden tid

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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en ordentlig lydprøve. Første sæt af
koncerten var præget af lydmæssig
ubalance med overstyret forstærkning
af sangen. Det var lidt synd for ”ﬁneschmekkeriet”. Lyden blev justeret i
pausen - lækkert. Det hele sluttede
med stort bifald og par på dansegulvet. De svenskere må gerne
komme forbi en anden gang.
Frank Guldagger

Nødråb fra Bisserup Digelag
Herligt. Så blev det sommer. Sol, sand
og vand skal nydes ved Bisserup
strand. Traﬁkken bliver heftig alle
vegne. Ikke mindst ved havne- og
strandområderne. Og det er en kendt
sag, at alle mennesker, dyr og vækster
trives ved kærlig pleje og omsorg.
Dette gælder også for vores dige.
Diget slides og skal passes. Derfor
opfordres alle brugere af vores dejlige
strandområde til at tage hensyn til det
sårbare dige, som vi har været nødt
til at etablere for at kunne forsikre os
mod oversvømmelse. Vi beder derfor
forældre til motoriserede unge at
fortælle, at færdsel med motorkøretøjer på og omkring diget absolut ikke
må ﬁnde sted. Vi henviser i øvrigt til
skiltning, som fortæller, at kun beboertraﬁk er tilladt. Parkering på
området ved diget er selvsagt heller
ikke tilladt. Det må være i alles interesse, at vi forsøger at bevare de grønne områder --- grønne.
Nyd vores smørhul uden maskiner.
Med venlig hilsen og god sommer
Bestyrelsen for Bisserup Digelag
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Bisserup Digelag generalforsamling d. 28. maj 2008
Beretning for året 2007.
Den dramatiske start på året 2007
kom med hårdt vejr og faretruende
højvandssituationer d. 11 og 14. jan.
Der forsvandt et stort stykke af
Bisserup Strand og ved Troldhætten
tog vandet først stranden og derefter
det meste af digefoden.
Så Digelagets Bestyrelse lagde en
plan for hvordan skaderne kunne og
skulle udbedres.
Der bliver hentet tilbud hjem fra
lokale entreprenører og d. 20 jan
anmoder vi Borgmesteren og Miljø og
Natur – direktøren om et møde
hurtigst muligt.
Møde med kommunen i Bisserup d.
30.jan.2007. Vi besigtigede skaderne
på digerne. Fra kommunen var det
formanden for udvalget Natur og
Miljø og områdets direktør.
Til reparationerne havde vi brug for store sten – vi vidste, at kommunen hade
sten liggende i depot – og foreslog , at
kommunen som sit bidrag leverede de
120 m3 som Digelaget skulle bruge. Alternativt, at de bevilgede et tilskud på
60.000,- som ca. var kystsikringsdelen af
den samlede raparation på i alt 180.000,som vi stod overfor.

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

anmodningen om de 60.000,- kr som
en ansøgning , som de forventede
ville blive behandlet på udvalgets
næste møde i februar.

Kontakt venligst MJ Service
ved

Ud fra denne tilbagemelding fra
Kommunen valgte vi at sætte reparationsarbejdet i gang hurtigst muligt og delte det op i det vi kalder 1)
reparation af selve diget med stenforstærkninger af digeskråning mod
vandet og 2) reetablering af stenhøfder for om muligt og sandet til at
lægge sig , så noget af forstranden
kunne gendanne sig

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01

Digelaget havde de 120.000,- i kassen og vi lavede den aftale med entreprenøren at betaling af kystsikringsdelen måtte vente til slutningen
af maj – måned , hvor vi bestemt
regnede med at kommunen havde
behandlet ansøgningen og med
et positivt udgangspunkt.

Pressen og Borgmesteren havde også
opmærksomhed på sagen. Lis Tribler
var i Bisserups torsdagsklub og tale d.
22.feb. og forventede at man havde et
samlet overblik over dige og
kystsikringssager i løbet af forholdsvis
kort tid, hvorefter man også ville
kunne tage de nødvendige politiske
beslutninger. Vi havde også meget
Kommunen ville ikke bidrage med pressedækning, og vi har udtrykt
de ønskede sten, men de bekræftede forståelse for at kommunen lige måtså d. 31 jan., at de betragtede te have lidt tid til at ﬁnde ud af hvordan dige- og kystsikringssager kunne
behandles, men vi forventede da også
en positiv behandling og samarbejde
Herefter følger en lang og mareridtsagtig
sagsbehandling
i

hassolsen
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Fjernelse af virus
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Antivirus/spyware
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privatbiler,
en
eftermiddagstur,
som ikke er helt planlagt endnu.
Første arrangement er 9. oktober,
hvor Jonna Rasmussen fortæller
om zoneterapi, kinesiologi m.m..
Med venlig hilsen Lise

Stor ros til det hold der arran-

gerede Borgermøde den 16/3-2008
Jeg vil meget gerne rose alle de personer der var med til arrangere det
store borgermøde den 16. marts, det
blev en rigtig god dag hvor I havde
udarbejdet teksten for selve dagen
som forløb på bedste måde. Og efterfølgende har I udarbejdet et ekstra
nummer af Bytingsbladet hvor I har
fået lavet sammendrag af de ting der

skete den 16. marts, og fået det videresendt til Slagelse kommune.
Godt gået. Hilsen Lise Kreipke

Et ekstra suk.
Med hensyn til det sidste suk om
hundelorte, skal I der stadig ikke forstår dette budskab, have mange tusind utak for alle de lorte der er leveret ud for min og mine naboers haver.
Fatter I hundeejere ikke, at vi er rigtig
godt trætte af jeres ”kæledyrs” efterladenskaber. Det kan da ikke være så
svært at tage en pose eller 2 med på
gåturen. Jeg har selv haft hund og ved
hvad det vil sige at rydde op efter den.
Mange hilsener Lise Kreipke

Erik Hansen
VOGNMAND
Olstrupvej 31 •4243 Rude

Tlf. 55 45 94 75

Biltlf. 40 45 94 75 •Fax 55 45 96 73

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

med gældende lov. De første oplæg
der blev produceret i administrationen
var forholdsvis positive overfor vores
sag, men langsomt har man trukket i
land og forsøgt, at opstille en
procedure, som er helt håbløs i
Vi havde 2 tilsagn fra Kommunen forhold til Lov om Kystbeskyttelse
og det at administrere den. Man vil
sidste forår:
tilsyneladende gøre det nemt for
kommunen , at kunne sige nej til
1.
Vores ansøgning ville blive
ønsker om kommunal medvirken i
behandlet på førstkommende
bygning og vedligeholdelse af diger
udvalgsmøde i Natur & Miljø
samt kystbeskyttelse.
dvs. februar 2007.
2.
Borgmesteren forventede, at
man i Kommunen ville have et Og det er her vi siger ok – diget skal
laget nok tage sig af – ikke uden komoverblik over dige- og kystsik
munens medvirken, men når vi snakringssager i løbet af
ker om kystbeskyttelse til sikring af
maj måned 2007.
værdier af almen interesse, så er det
Ja, jeg kan lige så godt afsløre det selvfølgelig et kommunalt anliggende.
med det samme.
1. Vores ansøgning om tilskud på Vores ansøgning om 60.000,- ligger
kr. 60.000,er stadig ikke fær- nu i pendulfart mellem NMU og
digbehandlet i Slagelse kommune Økonomiudvalget og ingen tør tage
ansvar.
selv om der nu er gået 16 måneder.
2. Der ligger stadig ikke nogen plan
med overblik over problemerne som Derfor gik vi i Byrådet i mandags d.
skal være grundlaget for at tage de 26. maj og forsøgte, at bruge Byrådets
spørgetid til at gøre opmærksom på at
nødvendige politiske beslutninger.
sagsbehandlingstid på 16 måneder og
Og det er ikke sådan, at digelagets be- kommunens ansvarforﬂygtigelse var
styrelse bare har siddet og ventet. Jeg uacceptabel ud over alle grænser.
ved ikke hvor mange meter mails, vi Udvalgsformand for NMU har
efterhånden har skrevet, men det er foreslået et møde herude og det
er et stort fremskridt, så det vil
mange.
Sagen har ﬂere gange været oppe i NMU vi arrangere snarest muligt efter
uden at der er truffet nogen afgørelse, og generalforsamlingen og håber det kan
vi har brugt en del kræfter på at fortælle sætte lidt skub i tingene. Ellers er der
administration og politikere, at de oplæg kun at konkludere, at vi – os alle
som administrationen producerer er sammen – må udøve politisk pres i
fyldt med fejl, fejlinformation og på kant alle de sammenhænge det er muligt.
Så en opfordring. Pres på.
Slagelse
Kommunen.
Kommunens
sagsbehandler
virker såmænd meget forstående de utallige gange han
har været i Bisserup , men tonen
ændrer sig noget hen gennem året.
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Nyt fra Torsdagsklubben!

Så status
1.
2.

3.
4.
5.

Vi har stadig en uafsluttet sag
med kommunen.
Vi har betalt alt arbejde ude
ved troldhætten, så vores øko
nomi er heller ikke så god.
Anmodning om garanti
for kassekredit på 100.000
trækker også ud.
Vi forsøger at søge nye
puljemidler 2008.
Vi skal presse på for at tage
fat på kystsikring.
Vi skal påbegynde
forundersøgelser om
forhøjelse af dige. (Bemærk
2006).

På den positive side:
Kommunen
har
oprenset
afvandingsløb, men nb. øst fra
Skafterupvej og vest fra Digets
højvandslukke.
Vi har været ude og reparere lidt på
dige med frivillig arbejdskraft – tak for
det.
Vi ﬁk slået Diget godt og billigt med
kommunen og Jenses hjælp i 2007
Det forventer vi at gentage snart.
Vi regner også med at køre noget slidlag ud når vi har slået især i østlige
ende.
Vi sætter nye skilte op når nødvendigt
og vi stopper cyklister, knallerter og
heste, når vi kan fange dem. Men med

henvisning til skiltene vi jeg bede alle
om at hjælpe med denne opgave.
Vi vil Stadig gerne have ﬂere på listen,
der vil hjælpe med en skovl eller
andet når nødvendigt.
Det har været en hård kamp med
kommunen det forløbne år, vi håber at
mødet med hele NMU i nærmeste
fremtid vil bløde op dødvandet ellers
er der bare at sige , at vi må presse på
vore
politikere
helt
frem
til
Kommunalvalget 2009.
I skal også være opmærksomme
på arbejdet henimod en ny
kommuneplan 2009. Borgermøde 16.
marts i Bisserup er kommet med
indspark til Diger og Kystbeskyttelse.
Men ellers er det bare om at gøre
kommunen
opmærksom,
at
kommunen har en kyststrækning som
nødvendigvis må sikres nogle steder –
herunder Bisserup
Bisserup Digelag.
(stærkt forkortet af redaktionen)
Hver gang du møder en kommunalpolitiker bedes du spørge til hvornår
kommunen begynder at engagere sig i
at beskytte kommunens kyster. Det er
en lang og sej kamp , at få kystens
problemer ind i politikernes bevidshed. Det er et slag der skal slås herfra
og til og med kommuneplan 2009 og
kommunalvalget 2009.
Lars Birger

Vores generalforsamling den 10. april
havde et godt fremmøde, vi startede med kaffe og lagkager. Herunder solgte vi lodder til vores lotteri.
Kl. 14.43 gik vi i gang med generalforsamlingen, hvor Yngve blev valgt til
dirigent.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget, og det samme blev
regnskabet.
Dirigenten roste os for at få vendt
klubben fra et underskud til et pænt
overskud, men det er også i kraft af,
at vi får penge til huslejen af kommunen, det vidste vi ikke ved sidste års
generalforsamling.
Bestyrelsen har skiftet lidt ud, Vi
takker Lis og Ellen for det arbejde I har udført for klubben og siger velkommen til Alice Wedel og
Ulla Andersen.
Bestyrelsen har konstitueret sig som
følger:
Lise Kreipke Formand, Ingrid B. Pedersen Næstformand, Kisser Jensen,
Kasserer, Kirsten Jensen, Alice Wedel,
Ulla Andersen og Kaj Larsen bestyrelsesmedlemmer.
Birthe Bruun Olsen blev genvalgt
til bestyrelsessuppleant. Lili Block
Jensen blev genvalgt til revisor.
Yngve Christensen er revisor. Kontin-gent er det samme 150,-kr. for en
sæson.
Vi sluttede eftermiddagen med uddeling af præmier og sang nogle
fællessange.

Vores løvspringstur i år gik til Holbæk Museum, det var sandelig et
besøg værd, det var utroligt spændende at komme rundt på de gamle
gårde og følge en udvikling over
nogle hundrede år. Holbæk museum er idylliske gamle bygninger så
man kommer rundt i 13 forskellige
udstillinger. Det er noget nemmere
i dag at være husmor med alle de
hjælpemidler man har.
Fra Holbæk kørte vi til Tuse Næs hvor
Hørby Færgekro ligger, det er meget
idyllisk område lige ned til vandet
og et dejligt sted at spise eller drikke
kaffe. Her ﬁk vi en lækker ﬁskeanretning og derefter kalveculotte så mør
og lækker samt diverse garniture samt
en god sovs, det skal det være til pensionister. Vejret var fantastisk ﬂot den
dag så der var mulighed for at trave
en lille tur i det skønne område. Herefter kørte vi til Maglesø Traktørsted,
her stod kaffen klar med en lækker
lagkage til. Igen var vi havnet på en af
Danmarks skønne pletter, så der var
mange der gik en tur rundt. Som altid kørte vi med Torbens Busser hvor
Hans Christian er chauffør, vi kører
altid på de små idylliske veje og den
dag kom vi lidt rundt i terrænet omkring Brorfelde med alle deres stjernekikkerter. Efter en dejlig dag var
vi tilbage i Bisserup ca. kl. 18.30. Der
var 31 deltagere, det ville selvfølgelig
være rart om der var ﬂere der havde
tid til at deltage i sådan en dejlig tur.
Torsdagsklubben starter op igen
den 25. September, med en tur i
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Kommunyt maj 2008.
Jeg vil denne gang koncentrere mig
om de helt lokale sager.
Vores store borgermøde Palmesøndag med 100 deltagere var en – synes
jeg – stor succes. Det er dejligt, når så
mange har lyst at ofre det meste af en
fridag og diskutere vores bys nuværende forhold og fremtid. Bytingets
udviklingsgruppe har afsluttet sit arbejde med en rapport, som er udsendt
til alle i byen som et ekstranummer af
Bytingsbladet. Gem bladet, for det er
et godt udgangspunkt for fremtidige
initiativer, der er masser af gode idéer!
Nu er det op til bytinget om hvilke
initiativer de vil tage. Det kan være at
opfordre nogle af dem, der meldte sig
som tovholdere eller aktører til at prøve at gå i gang med forskellige aktiviteter med de unge. Det kan være at
bytinget vil skrive til Slagelse Kommune om nogle af de ting, som vedrører
de planmæssige forhold f.eks. boligområde nord for Strædet eller kystsikring.
Kort sagt ligger bolden nu hos Bytinget. Jeg har lovet at aﬂevere et eksemplar af rapporten til alle byrådsmedlemmer, så de kan få et indtryk af,
hvad der rører sig her.
Mirabellestiens genopretning er blevet
udsat 1 mdr. på grund af mandskabsresurserne i teknisk forvaltning. Jeg har
rykket for sagen og fået lovning på, at
den skulle komme på Teknisk udvalgs
møde i juni. Der bliver lagt op til en
ekspropriationssag.

I sagen om vendepladsen er der sket
en misforståelse mellem udvalg og
politikere, så sagen må betragtes som
afsluttet. Det betyder, at kommunen
ikke går ind og forsøger at få genetableret den gamle vendeplads. Det
kan altså kun ske ved civilt søgsmål
om hævd.
Men tilbage står alligevel nogle uløste problemer. Busser kan ikke vende
for enden af Gl. Strandvej. Heller ikke
på Næstved Kommunes P-plads, så
det må der ﬁndes en løsning på.
Som det ser ud i øjeblikket, vil
Slagelse Kommune ikke imødekomme
Bisserup Digelags ansøgning om tilskud på 60.000 kr til de 3 etablerede
høfder. Sandsynligvis vil man give
Digelaget en kommunal garanti, så
Digelaget kan låne pengene. Det er i
hvert fald blevet anbefalet af Miljø- og
Natur Udvalget. Jeg måtte endnu engang uden for døren, da sagen blev
behandlet, da jeg anses for inhabil
i sager der vedr. Bisserup Digelags
økonomi, fordi jeg jo selv er medlem
i Digelaget og Tove er med i bestyrelsen. Men jeg forsøger i mange sammenhænge, at få de øvrige politikere
til at indse, hvor alvorligt problemet
med diger og kystsikring vil være i
fremtiden, og at det ikke bare kan
være de enkelte lodsejeres problem,
men også et offentligt anliggende.
Jacob Borello Carlsen
Byrådsmedlem

Formanden Vivi Guldagger fremlagde
bestyrelsens beretning om året 2007 –
og gjorde opmærksom på, at forsamlingshuset netop i år fylder 25 år. Der
har som tidligere år været mange aktiviteter og pæn udlejning – faktisk er
huset så optaget af lokale aktiviteter,
at interesserede lejere ikke sjældent
må afvises.
Beretningen blev godkendt.
Kasserer Flemming Buur gennemgik
det udsendte og reviderede regnskab.
Svar på spørgsmål fra deltagerne:
Når det kommunale tilskud er gået
ned fra 12.000 til 3.000 kr. skyldes det
at forsamlingshusene i kommunen er
blevet inddelt i 3 kategorier – og vores
hus er kommet i den kategori, der får
det mindste tilskud.
Regnskabet blev godkendt.
Flemming Buur gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2008.
Under dette punkt redegjorde han
for bestyrelsens holdning til og undersøgelser vedr. mulig forbedring af
akustikken i forsamlingshuset. Man
afventer en yderligere ekspert-rapport om lydforholdene. Når den er
vurderet tager bestyrelsen stilling til
evt. tiltag.
Der var ikke indkommet nogen
forslag.
Vivi Guldagger, Jacob Borello og
Anne-Charlotte Harhoff blev genvalgt
til bestyrelsen.
Thomas Toft og Annette Andersen ønskede ikke genvalg. Til nye
suppleanter valgtes:
Lisbet Thomassen og Lisbeth Højgård.

Leni Schlüntz ønskede ikke genvalg.
Yngve Christensen blev valgt til ny
revisor. Bjørn Nilsson blev genvalgt.
Ejvind Christensen blev valgt til ny
revisorsuppleant.
Myrna Olsen vil godt hjælpe til med
praktiske opgaver.
Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten Nils
Bak Pedersen for hans gode indsats!
(Referatet er let forkortet af redaktionen)

Afbrænding
I mange år har jeg- når klimaet
indendørs krævede det, og vejret
udendørs tillod det- stået ved et lille
bål i et hjørne af haven og brændt
kviste og blade af og rodet i ﬂammerne med en lille pind. Jeg har
kun gjort det, når naboerne ikke var
ude, og når behovet trængte sig på.
Dette er i samordningens navn blevet
forbudt i Storkommunen.
Jeg tipper på, at det bliver bekosteligt.
Megen galde og mange frustrationer
såvel indendørs som uden for hækken - er ganske stille gået op i røg.
Jeg vil savne det. Der er i forvejen
ventelister på behandling hos dem,
der i gamle dage blev kaldt nervelæger.
Kære kommune. Når man samordner
skal det have et højere formål end
lettere administration.
Den stille meditation over gløderne
er iøvrigt en temmelig gammel foreteelse.
Nils Bak Pedersen
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”Indianeren.”
”Vejviser for Trækfugle” kalder
Henning
Dreyer
sin
netop
restaurerede og nymalede skulptur
på legepladsen ved stranden. Under
arbejdet kom han endnu engang i
kontakt med folk, der kom forbi, og
denne gang var der mange positive
tilkendegivelser og glæde over, at
farverne kom tilbage.

legeplads op at stå på den grund, som
af grevskabet i sin tid blev overdraget
til Bisserups beboere.
Bytinget har gennem årene ofret tid,
penge og arbejde på at holde området
pænt og sikkert for brugerne, og
kommunen har ved ﬂere donationer
hjulpet med. Institutioner og lokale
bruger pladsen, men vedligeholdelsen
fremover skal næste generation tage
sig af.
Henning Dreyer har endnu en gang
vederlagsfrit klaret nymalingen og
bytinget materialerne. Men næste
gang?
De bliver ældre, de der stod for initativerne, som vi nyder godt af i
dag.
Det store fremmøde ved borgermødet lover godt for Bytingets og fællesskabets fremtid.
Og tak til kunstneren for værket, der
får beskueren til at undre sig, og er
det ikke et kunstværks ide?
Nils Bak Pedersen

Brokkassen
Sandpumper.
Under opførelsen i 1993 var der delte
meninger. Den stod forkert, skulle
have været et legestativ, og hvad
forestillede den? Men den var kronen
på et lokalt initiativ, hvor kunstnere,
håndværkere og initiativrige borgere
lagde arbejde og initiativ i at få en

Er det så underligt, at der efterhånden
kun er sten tilbage på stranden, når
der år for år fjernes tonsvis af sand her
i Bisserup? Jeg spør´ bare: Hvor gør
de af det? Export til Sahara? De sandi tære forhold er bare for dårlige, når
sandheden skal frem.
Molly Møller- Strandvasker.

Vi har modtaget:

Losseplads i Bisserup?

Stor tak for bidrag til ”Stop handel
med kvinder”.

Nu har vi i mange år troligt kørt vores haveaffald og andet storskrald til
genbrugsstationen i Skælskør.
Her forleden mødte vi så på vores
gåtur langs havnen en af byens gode
borgere, der glad og fro læssede en
trailerfuld haveaffald af i strandkanten
lige ved siden af havnen.
En venlig bemærkning om den ”gode
idé” prellede helt af.
Fint, - hvorfor har vi andre så ikke
tænkt på det for længe siden?
Tænk på al den benzin og ulejlighed
man kan spare ved bare at køre skidtet
til strandkanten!
Et andet godt forslag kunne også være
den lille sø, der ligger lige ved siden af
rensningsanlægget.
Her har mange i årenes løb også
sparet på de dyre dråber ved bare at
læsse haveaffald … og måske også
lidt andet skidt af ….så søen nu efterhånden er fyldt godt op.

Som repræsentant for SoroptimistInternational klubben i Næstved
ﬁk jeg ved fællesspisning i Bisserup
forsamlingshus fredag den 7. marts
mulighed for at fortælle om et af
vor tids store samfundsproblemer –
Handel med mennesker, - og dermed
også lejlighed til at berette om nogle
af de skæbner, som kvinder udsættes
for, når de lever som ofre for menneskehandleres kyniske udnyttelse.
Ifølge EU´s statistik vurderes det, at
500.000 kvinder og børn årligt importeres til Europa til udnyttelse indenfor sexindustrien. Alene i Danmark lever der et sted imellem 3-4000
kvinder under vilkår, som bedst kan
sammenlignes med slavelignende
tilstande.
Der blev også lejlighed til at fortælle
om de muligheder, som ”Reden – Stop
Kvindehandel” udfører for at hjælpe
mange af de kvinder, de møder i deres
arbejde.
Efter indlægget gav mange et bidrag til arbejdet i ”Reden – Stop
Kvindehandel”, og der indkom i alt
1725 kr.
Jeg vil på det hjerteligste takke for det
store bidrag til dette arbejde, og fordi
jeg ﬁk mulighed for at fortælle om
organisationens arbejde.
Annelise Thomsen

Hvorfor gør vi ikke alle sammen
ligeså?
……eller er der noget, jeg har
misforstået?
Venlig hilsen,
Kirsten L.
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