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Forsidefoto: Havnevej
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af Georg Kristensen
Hvirvilsvej
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Næste nummer påregnes at udkomme i midten af september.
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 september

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
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Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. kan indsætte direkte på
kontonr.: 6150 4378359, Skælskør bank.
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BYTINGSBLADET
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TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................20282454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................20282454
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918
Freddy Thomasen, Strædet 12,...........................................55451919
Lone Langkilde, Lodsstien 8...............................................55459182
Dan Sørensen, Vinkelvej.....................................................55451819
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207................................61286222

Suppleanter:

Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
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Bytingskalenderen
Tirsdag d. 16. juni kl. 18.00
Orienteringsløb i Kristiansholm
plantage. Læs inde i bladet
Tirsdag 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 tale ved Bak Pedersen.
Lørdag d. 4. juli kl. 14.00-17.00:
Loppemarked på sportspladsen
Auktion kl. 15.00
Lørdag d. 15. august:
Havnefest. Program under udarbejdelse så hold øje med plakater eller på
www.bisserup.dk

ORIENTERINGSLØB I
KRISTIANSHOLM PLANTAGE
Orienteringsklubben "Sorø" og Naturgruppen vil gerne invitere dig ud
og løbe i Kristiansholms Plantage tirsdag den 16. juni 2009.
Mødetid er kl. 18.00 ved P-pladsen for
enden af Gammel Strandvej, og man
kan løbe eller gå en let bane på 1,6
km eller en svær kort/lang bane på
henholdsvis 2,6 eller 4,7 km. Man
skal blot være i mål senest kl. 20.00.

Efter løbet vil Naturgruppen gerne
være vært ved et mindre grillarrangement.
Det koster kr. 20,00 at deltage, og for
det får man 1 grillpølse m. brød og 1
stk. startkort. Drikkevarer kan købes
på stedet.
Da vi gerne vil vide, hvor mange der
ønsker at deltage, bliver der hængt en
tilmeldingsliste op i Brugsen.
På gensyn.
Naturgruppen
Sct. Hans tirsdag d. 23. juni
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 tale ved Bak Pedersen,
Bisserup
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Loppemarked
Så er lopperne på spil igen –
LØRDAG D. 4. 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.
Der er plads til flere ”lopper” som kan
sættes i Johannes Fjordsides lade, Holsteinborgvej 213. Vi modtager ikke
hårde hvidevarer eller udtjente madrasser.

Havnefest
Sæt kryds i kalenderen LØRDAG d.
15. august, så er der nemlig havnefest!.
Flemming Fuglsangs & orkester 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, Forsamlingshuset, sejlklubben og Bytinget.
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Trafikforanstaltninger i Bisserup
Slagelse kommune har på baggrund af
borgermødet i januar vedr. trafikforanstaltninger i Bisserup, udarbejdet et
nyt forslag. Tegningerne er blevet tilsendt bytinget d. 23. maj, som samme
dag har hængt dem op i brugsen og
lagt en omtale af forslaget på hjemmesiden. Desværre var kommunens frist
til at komme med kommentarer til
forslaget så kort (14 dage), at bytinget
ikke kunne nå at få et borgermøde
arrangeret. Bytinget har opfordret til at
skrive eller maile evt. kommentarer til
forslaget og har i skrivende stund
modtaget mails fra 21 borgere og 3
grundejerforeninger fra sommerhusområdet. Disse vil d. 4. juni blive videresendt til kommunen. Det er nu op
til kommunen at tage stilling til de
kommentarer og forslag der er
kommet. Læs kommentarer mv. bag i
bladet.
Bytinget

fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

Hold øje med plakater samt bisserups
hjemmeside www.bisserup.dk
Nyhedsbrevservice
Er du interesseret i at få en kort mail
når der kommer nyt på bisserups
hjemmeside, så gå ind på www.bisserup.dk, hvor du kan melde dig til.
Lykke

Jette Harder

Sådan kan man også klare trafiksyndere
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Nyt fra Torsdagsklubben!
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BISSERUP CAMPING

Vores generalforsamling den 2. april
havde et godt fremmøde, vi startede
med kaffe og lagkager - herunder
solgte vi lodder til vores lotteri.
Kl. 14.42 gik vi i gang med
generalforsamlingen, hvor Yngve blev
valgt til dirigent.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget, og det samme blev
regnskabet.

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

Jeg talte med bestyrelsen om vi kunne
skrive til vores borgmester, det blev
gjort og det fik vi ikke noget ud af,
altså ingen penge til huslejen for
2009.
Så det var godt vi havde penge i
kassen så vi kunne betale regningen til
forsamlingshuset.
Bestyrelsen fortsætter uden udskiftning.

Dirigenten roste os for at få vendt
klubben fra et underskud til et pænt
overskud, men hertil må Lise tilføje:

Bestyrelsen har konstitueret sig som
følger:

Vi har 68 medlemmer, heraf er 32
tilmeldt gymnastik og 9 medlemmer er
på slægtsforskning/lokalhistorie holdet.

Lise Kreipke Formand, Ingrid B.
Pedersen Næsteformand. Kisser Jensen
Kasserer.
Bestyrelsesmedlemmer:
Kirsten Sørensen, Alice Wedel, Ulla
Andersen. Kaj Larsen.

Vi har i alle årene klubben har eksisteret fået penge til huslejen af
Skælskør/Slagelse kommune, det har
været en stor hjælp, så vi kunne få
musik og foredrag på programmet.

Åbent:
7.30-12.00 og 14.00-20.00
i kiosk

bagemelding om ingen penge, da
ansøgning var sendt for sent.

Men Slagelse kommune havde sidste
år fremrykket ansøgning om tilskud 2
måneder frem til 15. okt. i stedet for
15. dec.
Da jeg på det tidspunkt lige var blevet
opereret og min mand var meget syg,
havde jeg ikke ansøgning i tankerne.
Jeg sendte som jeg plejer og fik til-

Lili Block Jensen er revisor. Birthe
Bruun Olsen blev genvalgt til
bestyrelsessuppleant Yngve Christensen blev genvalgt til revisor. Annette
Andersen blev genvalgt til revisorsuppleant
Kontingent er det samme 150,-kr. for
en sæson. Generalforsamlingen sluttede kl. 15.06 Herefter er der uddeling
af præmier, og vi sang nogle fællessange.
Vores løvspringstur i år gik til
Rosenborg Slot, det var sandelig et
besøg værd, det var utroligt spæn-
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dende at se alle de nye tiltag der er
foregået på museet, det er jo et stykke
danmarkshistorie vi har på dette
museum. Vi var ”kun” 23 deltagere
på denne tur, men alle havde en god
oplevelse på denne rundtur på
museet. Kl. 13 havde vi bestilt mad på
”Den Danske Kro”, det var en veltillavet Wienerschnitzel med tilbehør,
her havde vi også bestilt kaffe med
kage.
Da vi ikke var så mange i år, fik vi
ikke den store bus som vi plejer, men
en mindre men god bus og chauffør
Ole, som var godt kendt med København. Efter spisning kørte vi ud til
Amaliehaven, hvor de der havde lyst
kunne spadsere rundt og kigge over på
Operaen, mange havde aldrig været
her før, så det var en stor oplevelse.
Herefter kørte vi ud til Ørestaden hvor
vi fik et godt overblik over alle de nye
bygninger der er under opførelse, samt
alle de nye bygninger der er færdige,
det er et fantastisk område hvor vi
også så den koncertsal udefra, det er
en kæmpe blå bygning set udefra,
men det må være en stor oplevelse at
komme ind og høre en koncert der.
På hjemvejen gjorde vi holdt ved
Boserup skov, hvor vi kunne få en tår
at drikke. Vejret var med både lidt sol,
regn og blæst så det var godt til en
bustur. Som altid kørte vi med Torbens Busser men denne gang uden
Hans Christian men hvor Ole var vores chauffør.

Efter en dejlig dag var vi tilbage i
Bisserup ca. kl. 18.30 Der var 23
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
24. september, med en tur i privatbiler, en eftermiddagstur, som ikke er
helt planlagt endnu.
Den 8. oktober kommer Carl Olav fra
Agersø med sit kor og underholder
med musik.
Ellers har vi kun datoer for arrangementer den 22/10- 5/11- 19/113/12 og den 10/12 har vi julefrokost.

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

Vi efterlyse nye annoncører
priserne på annoncerne:
1 hel side 1000,- pr. år,
½ side 500,- pr. år,
¼ side 250,- pr. år 1/8 side 125,- pr. år

Med venlig hilsen Lise
Torsdagsklubben ønsker alle i Bisserup en god sommer.

EFTERLYSNING
Der er så mange der tegner, maler,
fotograferer m.v.. her i Bisserup, så
redaktionen synes det er en god ide at
omslaget til bytingsbladet giver plads
til byens kreative sjæle. Du har måske
noget liggende eller lyst til at lave
noget, som kan egne sig til omslagets
format. Foto kan scannes, større
emner kan affotograferes m.v. så de
kan blive i bytingsbladformat. Send en
mail ljen@worldonline.dk eller ring
55459638 til Lykke
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Generationen, der blev væk.

�����������������������������������

�����������

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

� � ����� ��� ��� �� �� � ��� ���

��������������������
�����������������������������������������������
Alle
dage 8.00-18.00
�������������������������������������

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

Da Bent Burmester for mange år siden
fortalte, at når det næste af hans 5-7
års projekter var forbi - jeg tror det var
omkring forsamlingshusets indvielse så ville han starte en ældreklub her i
Bisserup.
Som sædvanlig var jeg skeptisk over
for alt nyt, men han tog fat, og efter et
par år blomstrede samværet om torsdagen med foredrag, gymnastik, folkedans, musik, sang og ferieudflugter.
At det har været en succes gennem
årene er ubestridt.
Meget står og falder med initiativtagerne og dem, der tager ledelsen og
det daglige slid, og vi har været så
heldige hele tiden at have folk, der tog
over.
I de senere år har det været Lise
Kreipke, som sammen med en ihærdig
bestyrelse har taget slæbet og glæderne derved.
De var først i tresserne dengang. Nu er
flere omkring de 80.
”Alting har sin tid” hedder det i
Ordsrogenes Bog.
Torsdagsklubben behøver ikke at bestå, fordi den har været en succes.
Vi i tresserne er udeblevet for en stor
dels vedkommende - sikkert p.g.a.
andre gøremål. Men vi skal overveje
det nøje.
Hvis I synes, den skal bestå : Mød op,
gå ind i bestyrelsen og tag ansvar.
Nils Bak Pedersen.

Generalforsamling i
Brugsen – Overskud i 2008!
Igen i år blev Generalforsamlingen i
Skælskør Brugsforening afholdt på
Postgården, og igen i år deltog et pænt
antal medlemmer.
Det samlede driftsresultat for 2008
blev bedre end 2007, og vi kan være
stolte over at årets resultat for Skælskør Brugsforening (Brugsen i Skælskør og Bisserup) blev et plus på omkring kr. 800.000. For Brugsen i Bisserup betød det, at underskuddet fra
2007 blev vendt til et lille overskud.
Efter mange års tro og aktiv tjeneste
takkede Peter Sørensen af som bestyrelsesformand. Ingen tvivl om at Peters
engagement og arbejdsindsats har
betydet meget for Skælskør Brugsforening. Helt fortjent blev der overrakt
mange verbale roser af Uddeler, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.
På valg var desuden:
Lisbeth Vangkilde Nielsen: Genvalgt
Jytte Henriksen: Genvalgt
Claus Jeppesen: Genvalgt
Christina Duch: Genvalgt
Peter Sørensen: ønskede ikke genvalg
Valg af suppleant: Bo Petersen
På det efterfølgende bestyrelsesmøde
blev bestyrelsesposterne fordelt:
Formand: Lisbeth Vangkilde Nilsen
Næstformand: Søren Hansen:
Sekretær: Svend Kongstad:
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Således er bestyrelsen konstitueret.
Skibet vil fortsætte sin sejlads med
mange af de samme matroser og en ny
kaptajn ved roret. Sammen vil vi fortsætte vores arbejde med at udvikle
Brugsen til en forretning, som du bare
ikke kan sige nej til.

Naturen er forunderlig.
På buskadset langs stien ved rensningsanlægget fandt man under
strandrensningen hundeposer med
indhold i forskellige højder i buskene.
Er det mon en form for naturbevaring?
Strandvaskerne.

Absalon Cykler Aps

På glædeligt gensyn.
Med venlig hilsen
Christina Duch, Bestyrelsesmedlem i
Brugsen

Vi er på rette vej, men - og hør nu
godt efter, hundeluftere. Den lille
kasse til hundeposer ud for campingpladsen er til tomme hundeposer. Der
står en stor pose med låg til de fyldte
ved siden af.
Den kommunale tømmer er træt af at
grave fyldte poser ud af den lille grønne kasse.
En morgenbader.

Udlejning af cykler - værksted - 15 års erfaring i cykelbranchen

Brokkassen.
Hvad med at servere en to-tre retters
menu til generalforsamlingen i forsamlingshusforeningen? Så skal I se fremmøde. Vejen til demokratiet går gennem …..
Kokken.
Alt for ofte har jeg måttet standse motoren - ja jeg har endda været ud for at
skulle helt ind på Brugsens parkeringsplads med dytten, når jeg havde
et ærinde i forretningen. Jeg ønsker
flere - mindst tre afmærkede båse til
parkering ud for Carins hus i forbindelse med trafikforslaget til forbedring
af bilisternes vilkår her i Bisserup.
Harry.
Hanegal
Hvad med et fælles lydisoleret galehus
i nærheden af gale - undskyld gadekæret?
Maren.

Der er minsandten sået korn på stien
bag sommerhusområdet igen. Gennemgå områderne. Der skal ikke nedlægges flere stier i Bisserup!
Vandringsmanden

Kommunyt juni 2009.
Det er det dejligste forår jeg kan
mindes, med sol og blide vinde. Her i
Pinsen kan vi sidde ude fra morgen til
aften og nyder alle måltiderne og
vejret.
Men selv hvor jeg bor kan vi høre trafikken på Skafterupvej og Gl. Strandvej. Der bliver ind imellem speedet
godt op. Derfor er det også spændende med det fremsendte forslag fra
Teknisk forvaltning om trafiksanering i
Bisserup. Efter borgermødet i januar
har teknikkerne været hjemme og
strikke forslaget til, så det i møde-

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.

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

8

23

kommer flest mulige ønsker. Forslaget
er slået op i Brugsen og lagt ud på
Bisserups hjemmeside. Tidsfristen er
meget knap: 4. juni, så jeg håber
meget, at mange har set forslaget og
nået at give deres positive mening til
kende.
Det er meget vigtigt at fastholde den
positive vilje i Teknisk Udvalg. Jeg har
fornemmet, at visse medlemmer i udvalget synes, det er for mange penge
at ofre her hos os, hvor der ikke er
sket nogen ulykker. Forhåbentlig er
der stadig et flertal i udvalget for at
bevilge pengene, så projektet kan
blive gennemført i løbet af de næste
måneder.

gehuse, ejer- og lejeboliger, ældrekollektiv og ældreboliger.
Kommuneplanforslaget er lige nu til
høring i de politiske udvalg og vil
snarest blive offentliggjort, og der vil
starte en offentlighedsperiode her hen
over sommeren. Her vil alle kunne
give deres mening til kende.
Afsnittet med Bisserup kan ses på
Bisserups hjemmeside.

Den anden lokale sag, der nu begynder at konkretisere sig, er forslaget
om at udbygge Bisserup mod nord.
Mange har fulgt processen med det
offentlige møde i januar og informationerne her i Bytingsbladet om forløbet. Bytinget nedsatte jo en lokalplangruppe, som sammen med arkitekt Ulla Falck fik lavet en meget
spændende helhedsplan for området
nord for Strædet. Efter borgermødet i
januar sendte vi vores forslag til Slagelse Kommune, og planafdelingen
har indbygget et helt afsnit om Bisserup og vores fremsendte plan i forslaget til ny Kommuneplan, og de har
lagt ca. 75 % af arealet ind på kortbilagene. Så Bytingets arbejde for at få
en byudvikling i gang har været en
succes. Vores forslag kan ses på Bisserups hjemmeside og er en spændende
fremtidsvision om en bæredygtig,
energirigtig bydel med plads til børn,
unge og gamle, parcelhuse og klyn-

Jeg har løbende været i meget positiv
kontakt med stadsgartneren i Næstved
kommune, og sidste nyt d. 28.maj er
flg.:
Det eksisterende indhegnede område
på Kristiansholmsvej mangler at blive
godkendt af udvalget. Der bliver angiveligt besigtigelse d. 9. juni incl.
Stadsgartner.
Jeg har været derude: området er
færdigindhegnet med låge ud til
Kristiansholmsvej, der er opsat bord/
bænk, så vidt så godt, men godkendelsen mangler endnu. Dette betyder,
at hunde skal være i snor indenfor
hegnet indtil der – forhåbentligt –
bliver opsat skilt med ”Hundeskov” ,
da der fortsat er vildt indenfor indhegningen. Hvorvidt der skal etableres
noget stisystem blev jeg ikke klar over.
Jeg må kontakte stadsgartner efter d. 9.
juni og vender tilbage med opslag i
/ved Brugsen herefter.

Sommerhilsen fra
Jacob Borello Carlsen
Byrådsmedlem

Hundeskov-status

Hilsen Brigitt Breum
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Billede legeplads 03

Ala Carte i sommer halvåret
Beklagelig form for selvtægt på
legepladsen
Der har på et tidspunkt her i foråret
været besøg af en ubekendt motorsav,
som har skåret en del små træer over i
en meget uheldig højde, som kan
være til fare for legende børn. Desuden er to større træer skåret halvt ned,
og toppene væltet ned i hybenbuskadset.
Legepladsgrunden er stillet til rådighed af kommunen for Bisserup byting,
som også har ansvaret for sikkerheden. Det er beklageligt, at man ikke i
stedet for at udøve selvtægt, rettede
henvendelse til bytinget, så man havde kunnet finde en fornuftig løsning
på et evt. problem.
Bytinget

Billede legeplads011

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

Hvor ubetænksom kan man
være?
Skønt feddet ud for Bisserup ikke må
betrædes i fuglenes ynglesæson, lod et
par her sidst i maj hånt om forbudet,
lagde til med en jolle og lod deres
sorte labrador stryge frem og tilbage
blandt reder og unger. Jeg håber det
var folk udefra, som ikke kender til
fredningen.
Nils Bak Pedersen.

Lodskroen
Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude
Telefon 55459191
www.lodskroen.dk mail: lodskroen@lodskroen.dk
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Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

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

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20

Stien til skoven
Når man som cyklende eller gående
fra Strædet skal ind i skoven ved den
gamle skovfogedbolig, passerer man
en dejlig, men ganske smal sti, der via
en træbro fører over en dyb grøft.
Hele året rundt har vi, der benytter
denne sti, glæde af på kort tid at kunne komme ind i skoven.
Sne og regn gjorde dog hurtigt stien
mudret og vanskelig passérbar. Det
problem har hverdagens helte fra bytinget nu klaret ved at sprede et godt
lag stabilt grus på stien. Godt gået og
en stor tak fra os.
Annette og Peer

Forsamlingshusforeningen
holdt generalforsamling d. 16. april.
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Foruden bestyrelsen var der nogle få
fremmødte, som lyttede til formand
Vivi´s beretning om et godt år for
huset. Der har været rigtig mange udlejninger, og desuden har der i årets
løb været en masse spændende aktiviteter.
Kasserer Flemming Buur kunne da også aflægge et regnskab, der viser en
god og solid økonomi.
Desværre har Flemming ikke kunnet
påtage sig at fortsætte som kasserer.
Han har gjort et meget stort arbejde,
og formanden udtalte da også en stor
og hjertelig tak til ham for hans indsats.
Nyt medlem af bestyrelsen, Tove
Carlsen, Fasanvej 6, har nu overtaget
arbejdet som kasserer, og det er altså
fremover til hende, man skal henven-

de sig vedrørende betaling for leje af
forsamlingshuset, indbetaling af penge
for rengøring efter fællesspisning o.l.
Formanden udtrykte stor lettelse og
glæde over, at Connie endnu en periode vil stå for udlejning af huset. Det
er altså fortsat hende, man skal ringe
til på nr. 40189476 vedrørende lejemål.
Ernst

Vidste du det om bier?
En bi flyver 30.000 km på en liter
honning.
En bifamilie bruger 8 kg honning som
flybrændstof for at lave 1 kg honning.
Der er ca. 6.000.000.000 honningbier
i Danmark
I en mark med hvidkløver er der 400500 millioner blomster pr. ha. De skal
alle besøges af en bi for at sætte frø.

Billede bistade

Jeg har besøgt Finn og Bente Svantesson der bor på Holsteinborgvej i
Bisserup. De har siden de flyttede til
Bisserup haft bistader i haven.
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Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.
Kontakt venligst MJ Service
ved

Billede biavlere

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01

Interessen for biavl er faktisk årsagen
til at de flyttede til Bisserup. På et kursus om biavl var der i prisen inkluderet en bifamilie. Det var det ikke så
nemt at finde en placering til et bistade, da de boede i lejlighed i Skælskør. Bistadet skulle have et sted at
være, så da et hus op ad skoven i Bisserup var til salg blev det så stedet.
Det er også dejligt for alle os andre, at
der er biavlere i Bisserup. Bierne er
vigtige for bestøvningen af mange
blomster herunder blomster på frugttræer/buske. Særlig æbleblomster som
blomstrer tidligt, har brug for bestøvning af bierne, der samtidig samler
nektar og pollen til foder for yngelen.
Der er ikke så mange andre insekter
på den tid af året, så bierne har stor
betydning for at vi bl.a. kan plukke

fine æbler senere på året.
En arbejderbi kan flyve ca. 2 km for
at samle nektar fra blomsterne. Honningen er biernes vinterforråd, men
når biavleren høster honningen fodres
bierne med sukker for vinteren i stedet for.
Ind imellem når der bliver for mange
bier i stadet laver arbejderbierne en ny
dronning og lige før hun bliver voksen
forlader den gamle dronning bistadet
med omkring halvdelen (ca. 20.000)
af arbejderbierne. Hvis du ser en
sådan sværm, som kan have slået sig
ned i f.eks. et træ, så vær ikke bange,
bier der sværmer stikker ikke, men
ring i stedet til en biavler, som så kan
hente sværmen eller til dansk biavlerforening.

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

Erik Hansen
VOGNMAND
Olstrupvej 31 •4243 Rude

Her i juni måned begynder honninghøsten. Vokstavlerne bliver taget fra
bistaderne, sættes i en slynge og bagefter skal den røres for at sikre at der
ikke dannes store krystaller i honningen og så kan den skønneste flydende honning kan tappes på glas.
Honningens smag og konsistens afhænger af de blomster som bierne har
besøgt.
Ofte siger man når man bliver stukket
at det er en bi, men det er næsten altid
en hveps der har været på spil. Hvis
en bi har stukket så efterlader den en
brod som fortsætter med at pumpe gift
ind. Det er vigtigt at brodden skrabes
af med en negl, så man så hurtigt som
muligt får stoppet giftens indtrængen.
Honning kan bruges til alt vedr. madlavning og bagning, en honningmad
er heller ikke af vejen. Det frarådes at
give børn under 1 år honning.
En af de store farer for bierne er sprøjtegifte mod lus og andre skadedyr på
planter, så pas på bierne og andre nytteinsekter ved sprøjtning.
Lykke Jensen

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

Billede at pige + maleri

Sommerudstilling i Forsamlingshuset
I slutningen af april blev der hængt
malerier op i Forsamlingshuset. Billederne er malet af elever på Højskolen
i Krummerup, som er en højskole for
psykisk udviklingshæmmede unge.
I 2001 havde vi også fornøjelsen af at
præsentere billeder fra den årgangs
elever i Krummerup.
Højskolen byder på mange aktiviteter
i årets løb. Foruden de kreative emner
er der i dagtimerne perioder med
teater, sport og friluftsliv m.m.. Eftermiddag og aften kan eleverne vælge
blandt mange andre tilbud.
Jeg håber de, der kommer i Forsamlingshuset i sommerens løb vil glæde
sig over billederne. Udstillingen hænger til d. 14. august og værkerne er
ikke til salg.
Birgitte
Se evt. mere på www.krummerup.dk
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Det gamle træ – oh lad det stå!
Det har man gjort med Kongeegen
ved Jægersborg. Den lod man stå, og
heldigvis. Den menes nemlig at være
Nordeuropas ældste træ og anslås til
at være ca. 1600 år gammel.
Nu er Kongeegen desværre døende.
Formentlig er der tale om naturlige
årsager. Alt har sin tid. Det gælder
træer, det gælder mennesker.
Rundt om i Danmark er der andre
træer, især egetræer, der er rigtig gamle. Ulvedalsegen i Dyrehaven fx regner man med er 1000 år.
Så gamle træer har vi jo ikke i
Bisserup. Men vi har mange træer af
betydelig ælde. Den kæmpemæssige
eg ved skovfogedstedet må i hvert fald
være temmelig gammel – måske
mindst 300 år? Så vidt vides er der
ikke foretaget en sagkyndig aldersbestemmelse.
I vores del af verden med tempereret
klima kan man bestemme træers alder
på årringene, når træet fældes. Ellers
kan man tage en boreprøve og på den
måde se årringene og så bedømme,
hvor gammelt træet er. Imidlertid er
nogle gamle træer hule indeni, og det
kan derfor undertiden være svært i en
boreprøve at tælle årringene præcist.
Stammens omfang og træets højde kan
dog også fortælle fagfolk noget om
alderen.
Den smukke gamle, omfangsrige eg
ved skovfogedstedet er mål for mange
spadsereture, og det har den nok
været i mange, mange generationer.

18

Hvis den kunne huske og fortælle,
ville den kunne berette om historiens
omskiftelighed, om ufred og strid, men
også om lykkelige tider. Den ville
have glædelige erindringer om dyr,
der færdedes under dens krone, om
elskende par, der mødtes til hemmelige - måske forbudte - stævnemøder
der.
H.C.Andersen, som jo var en hyppig
gæst på godset Holsteinborg, har måske slået sig ned i træets skygge og
udtænkt nye eventyr!
Bisserups mange gamle træer giver
vores by karakter, og de er med til at
fastholde stærke indtryk af, at dette
sted har historie.

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

På den grund, hvor Brugsen engang
havde benzintank, står endnu en
kæmpemæssig poppel, hvis krone
næsten når skyerne. Kan den mon
være plantet da Brugsen blev startet ?
Den er så høj, at det måske kan være
nødvendigt at installere blinkende lys i
toppen af hensyn til lavtgående fly!
Ved Bisserup Byvej nr. 1 står et smukt
gammelt gråpæretræ, som ingen forhåbentlig vil drømme om at fælde.
Det passer godt til grundens stråtækte
idyl, især når det i maj iklæder sig et
væld af blomster. Hen på sommeren
bærer det så store mængder af gråpærer. Mange af dem falder ned fra stor
højde, så de knuses i indkørslen, til
irritation for husets beboer, men til
glæde for de tusinder af gedehamse,
der mæsker sig i pæresaften.

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
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20. Overholdelse af hegnsloven således at grene og træer blev klippet ved
skel ud mod vej.
21. Der henvises til kommuneplan
2005-2016 side 58, vedr. Bisserup udpeget til kulturmiljø, samt regionplan
2005-2016 §7.2.4 og § 7.2.5, som
ikke menes bliver overholdt, og vil
forfølge kommunen på.
Bisserup skal både være et sikkert og
attraktivt miljø at færdes og bo i !
Har været overskriften for de møder
BYTINGET har afholdt gennem de
seneste år, og som bl.a. vi fra Grundejerforeningen LODDEN har deltaget i
med stor interesse.
Vi vil gerne takke BYTINGET for
initiativet til møderne, som på trods af
helt naturlige interesseforskelle blev
afviklet med gode og konstruktive
forslag til løsning af vores fælles problemer, ( sommerhusbeboere bruger jo
også Skafterupvej, Havnevej og Holsteinborgvej ligesom mange fastboende vel benytter Gammel Strandvej).
Grundejerforeningen LODDEN har
selvfølgelig derfor i vores indlæg beskæftiget os med trafikreguleringen på
Gammel Strandvej.
Fordi vi er overbevist om, at dette vil
sikre både trafikanter og beboere i
Bisserup - især vil det være meget
betryggende for familier ( ofte med
børn ), som til fods er på vej fra bl.a.

sommerhusene og til vores dejlige
strand.
Vi er derfor helt uforstående overfor et
indlæg, som vi kan forstå er fremkommet som ændringsforslag:
”Uforstående overfor at der bruges
penge til trafikforanstaltninger på Gl.
Strandvej. Ønsker at pengene hellere
bruges til at sikre skolebørn, der
cykler til skole.”
Dette for os helt nye synspunkt synes
vi ikke klæder en ellers saglig debat
omkring
Bisserup skal både være et sikkert og
attraktivt miljø at færdes og bo i !
GOD SOMMER
Tonny Clausen
Fjordbakken 30
og
Steen Nielsen
Gl. Strandvej 21

Længere nede ad Byvejen står en stor
gammel rødbøg, med grene, der rækker ud over vejen. Hele året er den et
smukt syn, men især i maj, når de
spæde blade springer ud og melder, at
nu er sommeren på vej. Dets vældige
krone kan give skygge på en varm
sommerdag, og det kan give ly for en
heftig og hastig sommerbyge.
Lidt længere nede ad Byvejen kan
man også glæde sig ved synet af det
kæmpemæssige kastanietræ, der sammen med et enormt lindetræ flankerer
porten til den gamle gård på nr. 25.
Mens dette skrives står kastanietræet
endnu og blomstrer i overdådig pragt.
I de senere år er landets kastanietræer
blevet angrebet af kastanieminermøllets larver, som får bladene til at blive
brune og visne tidligt på sommeren og
i længden formentlig vil skade træets
vækst. Lad os håbe, at Byvejens gamle
kastanietræ må modstå disse skadedyr.
Sammen med lindetræet er det
muligvis plantet for mere end to
hundrede år siden. Det var skik og
brug dengang at plante træer ved gården, fordi træer bruger vand og kan
medvirke til at holde fugtighed væk fra
bygningernes mure. Nu kan det så
nogle steder blive et problem, fordi
træernes vældige rødder kan forvolde
skade på nærliggende murværk og på
fortovsbelægninger.
I svinget på den anden side af vejen
står endnu en vældig lind og et
enormt og meget smukt gammelt piletræ, som en gang imellem må beskæres kraftigt ud mod vejen, så Arla´s

lastbiler med varer til Brugsen kan
komme forbi!
Selv i en landsby kan trafikken være
heftig, og vor tid kræver fartdæmpende foranstaltninger. På den
øverste del af Havnevej står et stort,
gammelt ahorntræ midt i fortovet og
medvirker til, at barnevogne og cykler
ikke får for stor fart på. Formentlig var
træet der før fortovet blev anlagt! Og
hvor er det dejligt, at man har ladet
det stå! (Kunne man tænke sig
muligheden af at plante flere træer,
der på strategiske steder kunne stå i
vejen for fremtidens fartgale trafikanter?)
Kommunen kan bestemme, at et træ
betegnes som bevaringsværdigt – en
form for fredning. Sådanne træer er
indtegnet i lokalplanen. Dem er der
rigtig mange af i Bisserup. De skal
ikke fældes, for de giver stedet karakter og minder os om, at vi er en del af
et historisk forløb. Det kan også gælde
træer, der står i private haver. Så må
træet ikke fældes, heller ikke selv om
det måske generer naboen temmelig
meget og skygger for hans urtebed.
Anderledes forholder det sig naturligvs
med skovtræer, der måske kun er 50
år gamle, og som visse steder blot er
til ulempe og besvær.
I Bisserup er der mange gamle træer.
Kun nogle få er nævnt her af en
forstmæssig aldeles ukyndig. Nogle af
træerne i Bisserup er plantet af dine
bedsteforældre, måske af dine oldeforældre, eller måske er de endnu
ældre. Slægt efter slægt har set dem
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vokse. For nogle træer er 100 år kun
en lille del af livet.
De gamle træer kan minde os om, at
tiden iler.
Skulle nogen af jer have viden om
bestemte træers alder og historie hører
Bytingsbladet meget gerne fra jer!
Ernst

Bisserups hjemmeside

Det er et flot stykke arbejde Lykke
Jensen har gjort som Webmaster på
Bisserups hjemmeside.
Som jeg har forstået det har Lykke selv
opsat, struktureret og valgt de emner
som hun mener vil være de oplysninger der skal være på hjemmesiden.
Der skulle måske være yderligere
oplysninger/links til hjemmesiden som
vi måske endnu ikke har haft fantasi til
at forestille os. Informationer fra
kommunen kunne være relevante?
Andre diskussioner som berører os i
Bisserup?
Derfor synes jeg det vil være en god
ide at man for eks. i Bytingsbladet
tager en diskussion om områder der
skal med på en officiel hjemmeside –
eller allerbedst ville det måske være at
hjemmesiden fik en folkevalgt redaktion, hvor der kunne tages den nødvendige diskussion af oplysninger relevant for byen, således at demokratiet
kunne udbredes yderligere.
Hanne Øllgaard
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Velkomstgruppen er køreklar
Som nævnt i sidste nummer, er der
dannet en lille gruppe, som vil forsøge
at tage godt imod nye borgere i Bisserup.
Vi har lavet en folder med oversigt
over en stor del af de aktiviteter, man
kan kaste sig over her i byen. Der er
en kontaktperson og tlf.nr. ved.
Desuden er der trykt grønne ”spisebilletter” til en fællesspisning. Vores plan
er, når DU har ringet til et af nedenstående numre, og fortalt om en ny
nabo, at ringe på og give ovennævnte
materiale og en lille snak, hvis de har
lyst.
Mindst en fra gruppen forsøger at deltage i fællesspisningen og sidde sammen med ”de nye”.
Husk at ringe til os, så vi kan komme i
gang!
Solveig: 55451819. Anne: 58524948.
Nelly: 55451285. Birgitte: 55459640.

Bytinget har modtaget 21 mails fra
bisserupborgere og 3 mails fra sommerhusgrundejerforeninger.
De er 4. juni sendt til Karsten Søndergaard, teknisk forvaltning med følgende meddelelse:
Hej Karsten Søndergaard
Vi har samlet kommentarer fra 3
sommerhusgrundejerforeninger og 21
fra bisserupborgere. De er kopieret på
vedhæftede worddokument, da jeg
mente det var mere overskueligt. Jeg
har alle mails liggende hvis du gerne
have dem.

Det lidt ærgerligt at bytinget ikke fik
bedre tid, f.eks. 1 måned, til at svare,
så vi kunne nå at afholde et borgermøde, som der blev sagt på borgermødet i januar. Det har voldt en
del utilfredshed.
Håber at der kommer noget brugbart
ud af det.

8. Mere hensigtsmæssig placering af
sideheller ud for Havnevej nr. 5-7.
9. Opretning af Havnevej neden for
bakken så store søer undgås.
10. Cykelsti på Skafterupvej fra Skafterup som del af Margueriteruten.
11. Stærekasser på Skafterupvej.

Venlig hilsen

12. Flytning af fartviser på Skafterupvej.

Bytinget Lykke Jensen
Udover positive kommentarer er der
følgende ændringsforslag til kommunens oplæg til trafikregulering i Bisserup:

13.Rykke byporten nogle meter mod
nord.
14. Farlig markvejudkørsel til Skafterupvej.

1. Forslag om fotofælder på Holsteinborgvej, Havnevej, Skafterupvej og
Gl. Strandvej.

15. Fjernelse af nogle buske på Holsteinborgvej for bedre udsyn.

2. Lidt mere fortov på Havnevej end
foreslået.

16. Flytning af cellekontrol til et sted
mellem bisserup byvej og Holsteinborgvej.

3. Fortov på Havnevej fortsættes til
Skolebakken.
kroens

17. Skilt ved Bisserup byvej om
indkørsel forbudt for store køretøjer
over ?? ton.

5. Stiplede kantlinier på Havnevej for
at ”sikre” fodgængere.

18. Flytning af 50 km skilt på
Skafterupvej til lige efter Holsteinborgvej.

4. Fortov helt
parkeringsplads.

ned

til

6. Reparere de mange huller på Havnevej.
7. Afhjælpe afløbsforholdene for regnvand på Havnevej.

19. Uforstående over at der bruges
penge til trafikforanstaltninger på Gl.
Strandvej. Ønsker at pengene hellere
bruges til at sikre skolebørn der cykler
til skole.

Bytingsbladet

Bisserup
juni 2009
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