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Forside: Vild med vand dagen

Kai Faber Hansen
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Lift udlejes (20m)

Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen grænser for alle de aktivitetsmuligheder, dette hus kan være
rammen om:
Generalforsamlinger
Møder. Kurser.
Receptioner

Leje

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Mødearrangementer
- fortrinsvis hverdag:
Lille sal

Stor

Begge

750,900,-

1200,1400,-

12-15
pers.henvendelse
sal
sale
Pris opgives
ved

Forandelshaver .......... 400,For andre ................... 500,-

Weekend- & festarrangementer:
Leje incl. moms og rengøring

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Stor sal + Lille sal
2800,Forandelshaver
2300,For
andelshaver...................
3100,For andre ............................
2800,Depositum for alle til alle lejemål kr. 400,Lejeaftale kan træffes ved henvendelse til:
Lisbeth Jensen,
Højgård,Kærvej
Bisserup
Havnevej 45, Bisserup
Connie
5, Bisserup,
4243 Rude, Telf. 4018 9476
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Bisserupkalender
Lørdag d. 23. juni kl. 18.30
Vi mødes på multibanen ved fællesgrillen i vores nye flotte Grillhus
hvor Bytinget tænder grillen kl. 18:30.
Kl. 20:45 tændes faklerne hvorefter der vil være fakkeloptog fra
multibanen til bålpladsen, hvor bålet tændes ca. kl. 21.

Lørdag. D. 6. juli kl. 13-17

Loppemarked ved Strandes lade på Skafterupvej
Auktion kl. 15.00

Lørdag d. 10. august kl. 15.30-23.00

Skt. Hans i Bisserup.

Traditionen tro fejres midsommeren med et Skt.
Hans arrangement i Bisserup – og dog er vi ikke
helt tro mod traditionerne. For første gang rykkede vi sidste år den fælles grill fra Skovkrogen til
Multibanen, og som altid når man bryder traditioner, var nogle glade og andre kede af det. Vi fik
dog flest positive reaktioner – især gående på, at
adgangsforholdene er så meget nemmere på Multibanen for både ældre og børnefamilier. Derfor
tænder vi igen i år den fælles grill på Multibanen
kl. 18.30, og så må vi se, om der på et tidspunkt
er stemning for, at vi rykker tilbage til Skovkrogen.
Når vi har grillet det medbragte, spist og hygget i
et par timer, tænder vi fakler og går ned til pynten,
hvor der forhåbentlig ligger et flot bål – og forhåbentlig tillader vejret i år, at vi kan sende heksen
af sted på netop Skt. Hans aften.
Ved bålet vil der være musik ved Frank Guldagger
m.fl. og naturligvis fællessang. Båltalen holdes i år
af Jytte Bak Pedersen.
Vi håber, at den gode tradition med mange fremmødte holder igen i år, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.
Vel mødt
På Arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen
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Loppemarked
Bytingets loppemarked ved Strandes lade på Skafterupvej bliver i år lørdag
den 6. juli kl. 13-16 med auktion kl. 14.
Der er mange gode lopper i laden allerede, men selvfølgelig altid plads til
flere.
Som sædvanligt bliver der brug for mange hjælpere til at sætte telte op, til at sætte lopper op, til at sælge og til at rydde op efter alle løjerne. Vi håber, at rigtig mange igen i år vil give en hjælpende hånd,
og da vi har brug for at vide, hvem der vil deltage, bedes man senest
den 30. juni give undertegnede besked om, hvad man ønsker at hjælpe til med på tlf. 25565404 eller på mail thomasenjelen@gmail.com
Vi starter torsdag kl. 12 med at
sætte telte op.
Fredag kl. 12 sætter
vi lopper op.
Lørdag kl. 10 sætter
vi det sidste op, og kl. 12 mødes
alle sælgere og får den sidste info +
byttepenge.
Alle hjælpere er velkomne til at spise med lørdag aften efterloppemarkedet,
og man må meget gerne give besked, hvis man ønsker det.
Vi håber på godt vejr og godt salg
På vegne af Bytingets arbejdsudvalg Alice Jelen

Nyt fra Infrastruktur gruppen

Infrastrukturgruppen er en undergruppe i Bytingets arbejdsudvalg. Vi har gennem det sidste år arbejdet med en række konkrete forhold, og her er en status
over vores arbejde.

Parkering og adgang til stranden

I foråret er der på Kommunens budget blevet afsat 1 mio. kr. til at forbedre
badebroen, opholdsarealet og adgangsforholdene til stranden på den kommunale del af stranden i Bisserup. Bevillingen frigives gradvist over 3 år, og der
er afsat 300.000 kr. i 2019. De skal bruges til at forbedre parkeringspladsen
på Skafterupvej, så det bliver attraktivt for sommergæsterne at benytte den
fremfor at parkere på arealet foran sportspladsen.
Det skal med få skilte synliggøres, at det er på den store P-plads, man par-
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kerer, når man vil bade fra stranden, og adgangsvejen fra parkeringspladsen
til stranden skal være synlig og god at færdes på. Arbejdet med at renovere
”Lortestien” og stien langs multibanen påbegyndes i juni måned og varer ca.
en uge.
Entreprenørafdelingen arbejder på en løsning, så parkeringsområdet og gangstierne afvandes. En beplantning med 3 træer til forskønnelse og adskillelse af
busholdeplads og parkeringsplads tænkes opsat.
Vi har involveret Campingpladsforeningen, Forsamlingshusforeningen og beboerne i området.
Vi arbejder også på, at skiltningen på Voldstien bliver bedre. Idéen er at sætte
et indkørsel forbudt skilt op i bilist-øjenhøjde, inden man kører ind på Voldstien – det har vejdirektoratet gode erfaringer med. Derfor er det gamle skilt,
som stod inde på Voldstien, nu trukket frem, og vi har bedt om at få skiltet
sænket. Så ser vi i første omgang, om det virker, eller om vi senere skal have
et skilt op i den modsatte side af vejen.
Vi ønsker at undgå trafik/parkering fra Voldstien til/på strandengen, så det bliver sikkert for børn at gå til ishuset, legepladsen og toiletterne alene.
En idé er at etablere nogle fritstående strandhytter og evt. nogle strandaktiviteter som f.eks. en beachvolleybane – der arbejdes videre på idéplan.
På mødet med campingpladsforeningen og entreprenørservice var vores fælles ønske, at den sidste del af bevillingen kan blive brugt til at få en ny og
bredere badebro med gelænder, som hvert år kan blive sat op og nedtaget af
kommunens ansatte. Der arbejdes videre i løbende dialog med de involverede interessenter.
Poststien
Der er også arbejdet med at gøre forbindelsesstien (Poststien) mellem Havnevej og Skafterupvej mere farbar især i vintermånederne. Den kommunale sti
frem til poststien er blevet gjort bredere, og der er kommet ny stenmelsbelægning på, som med tiden bliver fast og god at gå på. Beplantningen er skåret
ned for at lysne stien. De nye bomme bliver justeret, så det bliver muligt at
trække igennem med en ladcykel. Vi havde modtaget et ønske om at få genetableret belysningen på Poststien, fordi den er meget hullet og mørk at gå på
i vintermånederne, dette ønske har vi bragt videre til Slagelse Kommune. Der
er også lavet beregninger på hvad det vil koste. Ønsket er blevet afvist med
henvisning til, at det er en privat fællesvej.
Asfalt på havnen
Som en del af arbejdet med parkeringsforholdene i Bisserup er vi gået i samarbejde med Bisserup Fiskeriforening og Bisserup Sejlklub om at få en bevilling
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til asfalt på havnen. Vi har sammen med de to foreninger deltaget i en række
møder med kommunens embedsfolk på alle niveauer, og vi har fået fin og god
opbakning af vore lokale politikere. Der er i maj måned bevilget 200.000 kr.
til at få asfalteret havnemolen og tilkørselsvejen til havnemolen. Arbejdet er
planlagt til at blive udført i september måned.
Oprydning på strandengen
Udvalget har holdt møde med Ulrich greve Holstein-Holsteinborg
Vi forholdt os til 4 spørgsmål.
1. Identifikation af bådvrag.
Der tages billeder af det, der ønskes fjernet. Hvis et bådvrag har et af Godsets
gule skilte, noteres nummeret på billedet, således at ejeren kan kontaktes.
Vi taler med Holsteinborg Gods om, hvad vi må fjerne og hvornår.
Det er kun det, som ligger på stranden, der er under Godsets område.
Det, der ligger i vandområdet, skal vi selv identificere ejerne på, således at vi
kan få tilladelse til at fjerne vragene.
Vi udarbejder en plakat og en pressemeddelelse, som skal oplyse om, at de
både og bådvrag, som ikke har Godsets gule skilt, fjernes på et tidspunkt aftalt
med Godset.
Pressemeddelelsen bringes i Skælskør Avis og i Bytingsbladet.
Plakaterne hænges op på strategiske steder i Bisserup.
2. Hvordan fjerner vi bådvrag og affald?
Vi vil i samarbejde med frivillige hjælpere (bl.a. dem med maskinkraft) fra
Bytinget fjerne affaldet.
3. Hvor skal bådvrag og affald deponeres?
Vi har undersøgt og fået bekræftet, at Slagelse Kommunes affaldspladser tager
imod affaldet, uden at vi skal skille det ad. De vil dog gerne adviseres i god
tid.
4. Er der noget, der er bevaringsværdigt på et museum?
Det, der er bevaringsværdigt eller indgår i den særlige Bisserup kultur, bliver
liggende.
Kirsten Møldrup

Kontakt til Slagelse Kommune

Hvis du har gode idéer og spørgsmål til Slagelse Kommune eller opdager ting
i de kommunale anlæg, der er i uorden, kan du henvende dig via internettet
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på hjemmesiden slagelse.dk/borger.
Du kan også benytte app’en: Giv et praj - Slagelse Kommune. App’en kan kun
hentes i App Store.

I vedtægterne for Bisserup Byting står der bl.a.: Bytingets arbejdsudvalg fungerer som lokalråd for Bisserup og arbejdsudvalgets opgave er blandt andet at
være bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne.
Kirsten Møldrup fra arbejdsudvalget fungerer som tovholder på kontakten fra
Slagelse Kommune til Bytinget. Kirsten informerer videre til foreningerne i
Bisserup via e-mail og til Bytinget via Bisserup.dk og på Bisserup Bytings facebookside og hun sørger også for at vedligeholde og opbygge gode samarbejdsrelationer med medarbejderne i Slagelse kommunes forskellige afdelinger.
Hvis du har forhold du ønsker Bytingets arbejdsudvalg skal behandle og bringe videre til Slagelse kommune kan du kan skrive til Bytinget@bisserup.dk
eller du kan henvende dig til Bytingets kontaktperson Alice Jelen som blandt
mere laver dagsorden til Arbejdsudvalgets møder.
Kirsten Møldrup
Verden ifølge Knud:

”Jeg synes, det er for tidligt at binde sig!”
Videnskaben forsker i piller, så vi kan blive 200 år.
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“Musik ved Havnen”

Sidste år fravalgte Bytingets Arbejdsudvalg at arrangere byfest/havnefest.
Derfor fik en gruppe mennesker stablet et musikarrangement på benene, hvor
man kunne høre mange forskellige lokale musikere, 23 i alt,
spille i og omkring havnen i Bisserup.
Arrangementet blev blæst i gang af Bisharmonikerne som var deltagende musikere og andre der ellers havde lyst til at spille med på de omdelte sange.
Og så var der ellers musik på pladsen foran Lodskroen og på Legepladsen i Fiskebaren, Galleri Stalden og i Sejlklubbens klubhus på havnen, hvorfra solen
også blev spillet ned.
Det blev til i alt 13 koncerter.
Der var mange hjælpsomme Bisseruppere som var medvirkende til at lave
rammerne så det blev er god dag for alle de mange mennesker der mødte op
og var med.

Og —- fordi det blev sådan en god dag synes vi den fortjener en tur
til.
NEMLIG: Lørdag d. 10 august kl. 15.30 -23
Vi håber på godt vejr og lige så stor tilslutning fra by og opland som sidst i
2018.

I tilfælde af dagsregn bliver arrangementet aflyst
Annalisa Pedersen
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Nyt fra BIS’koppen
Der er sket det helt fantastiske, at købsbeløbet er nået, så Foreningen Bis’koppen kan købe missionshuset. I alt 335.000kr.!!
Vi har nu underskrevet købskontrakt pr. 1/6.
Lørdag d. 8. juni holdt vi housewarming med åbningstale og Lørdagsmusik
med trioen Albert Mette og Per.
Det gamle missionshus i Bisserup er nu købt af Foreningen BIS’koppen.
Så det er nu VORES hus, vores alle sammens hus!
Tak til alle, der har gjort denne dag mulig: medlemmer, gæster, frivillige, sponsorer, jer der har købt støttebeviser, kort sagt alle jer, der bakker op om projektet.
Dagen blev fejret af et pænt stykke over 100 mennesker, der kom og sang
med, og som lyttede til den dejlige musik fremført af Trio Guldagger, - samtidig med at de nød lidt kølig hvidvin, - og kaffe og te med hjemmebag. Tak for
godt fremmøde!

På foreningen BIS’koppens vegne siger vi stor tak for alle frivillige bidrag på
dagen. Hver krone vil fra nu af gå til renovering af det smukke gamle hus.
Venlig hilsen, Kirsten Lichtenberg
PS.: Bogcafeen holder som hidtil åbent hver tirsdag og torsdag kl 14-17 og
lørdag kl 10-13.
Foreningen blev stiftet 22/9 2018 med henblik på, at byens borgere kunne
købe, istandsætte og bruge det gamle missionshus. Det skulle ikke længere
fungere som missionshus, men gerne være et sted, hvor folk fra nær og fjern
kan samles for at dyrke forskellige interesser, og kan mødes til hyggeligt samvær. Men samtidig skal det bevaringsværdige hus stadig vidne om Bisserups
historie.
Husk at cafeen stadig er åben tirsdag og torsdag kl. 14-17 og lørdag kl. 10-13.
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Fremtiden:

Når huset er købt, begynder renoveringen. Men lige her og nu mangler vi stadig lidt penge. Slagelse kommunes byfornyelsesfond har bevilget os 435.000
kr. mod at vi selv skaffer 145.000 kr. Støtten er bevilget til den udvendige renovering:, Dræn, kloak, vand, tætning af tag, vinduer og døre, isolering samt
et handicaptoilet. (Krav fra kommunen).
Der er lavet udbudsmateriale til renovering af hele huset, men huset bliver
kun renoveret i takt med at midlerne hertil er skaffet.
Men når nu huset er købt, kan vi også gå i gang med at søge fonde til ombygning af resten af huset. De fleste fonde giver ikke noget, før man ejer huset.
Først herefter kan den indvendige ombygning begynde.
Vi har mange drømme. De koster jo ikke noget.
Vi har også fået udarbejdet skitseforslag til ombygningen, men det er
jo ikke det samme som, at sådan bliver det. Jeg kan nævne sådan noget som nyt gulv, ny belysning og nyt køkken (åbning ud mod cafeen).
Men drømmene stopper ikke her.
På loftet over cafeen kan der indrettes et dejligt, ca. 25 m2 lyst rum med
udvendig adgang via en brandtrappe. Rummet vil kunne bruges til alt fra hyggerum til rum for hjemmearbejdspladser eller måske E-sport for byens unge.
Hestestalden vil også kunne bruges, hvis den bliver sat i stand. Jeg har hørt,
at byens amatørmalere godt kunne tænke sig et rum, hvor de ikke hver gang
behøver rydde alt til side. Det kunne være et rum for alle de kreative mennesker, vi har her i byen. Det kunne også bruges som et lille reserve-minikøkken,
mens huset bliver renoveret indvendigt, og det andet køkken dermed ikke kan
bruges.
Hvis man skal i gang med et sådant stort arbejde, skal man kunne se muligheder i stedet for begrænsninger.
Hav en rigtig dejlig sommer!
Kirsten Lichtenberg

Missionen i Bisserup
”Det hellige land”
Den betegnelse hæftede Sjællands biskop, J. P. Mynster (1775-1854) i
1830erne på egnen omkring Bisserup og Venslev, og den var ikke positivt

10
ment fra biskoppens side.
Baggrunden for betegnelsen var, at Bisserup-Venslev i det tiår var centrum for
en folkelig religiøs vækkelse, der fra Fyn havde bredt sig til først Sydvestsjælland og senere også til Nordvestsjælland og Sydøstsjælland. Den nye bevægelsen ville gøre op med tidens vanekristendom og krævede fromhed og et
inderligere gudsforhold. Kristendommen var en personlig sag for den enkelte.
Den fromme erkendelse af egne synder og oplevelsen af at være et Guds barn
skulle føre til et liv i forsagelse og næstekærlighed.
Vækkelserne sigtede i deres kerne mod en helt ny identitet for den vakte.
Mange kunne ligefrem sætte dato og klokkeslæt på, hvornår de blev et nyt
menneske gennem omvendelse. Den omvendte levede derefter videre i helliggørelse, d.v.s. afholdt sig fra verdslige fornøjelser som dans, kortspil og
alkohol, var arbejdsom og flittig.
I 1829 havde fynboen Rasmus Ottesen fæstet en gård i Venslev. Rasmus Ottesen havde holdt forsamlinger på Fyn og fem uger efter, han var flyttet
til Venslev, holdt han den første forsamling her. Til stede var han selv, hans
husstand samt et par mænd fra Bisserup og præstens fynske karl. Da Rasmus
Ottesen den næste søndag holdt forsamling deltog yderligere to mænd fra
Bisserup.
Rammerne for forsamlingerne blev reguleret af en forordning fra 1741, Konventikelplakaten, som påbød, at den stedlige præst skulle informeres om forsamlingerne. Det var deltagerne tilladt at tale, men ikke at diskutere. Forsamlingerne skulle foregå om dagen, og der måtte ikke være flere til stede, end en
bondestue kunne rumme.
Derfor begyndte forsamlingerne ved 2-3 tiden om eftermiddagen og sluttede
inden kl. 18.
En forsamling indledtes med salmesang. Der blev som regel brugt Brorsons
salmebog, Troens rare Klenodie, som var blevet udgivet af pastor Holm (17971861), sognepræst i Holsteinborg-Venslev sogn. Derpå læste en af de tilstedeværende en prædiken af Luthers postille. Bagefter talte deltagerne om det
læste.
Det særlige ved forsamlingerne var, at mødet lededes af en lægmand ikke en
præst. Det var en provokation, fordi det antastede gejstlighedens monopol på
det religiøse. At de foregik i hjemmet var noget nyt og særligt.
Fordi det foregik i hjemmene var også kvinderne til stede. Det var også noget
nyt og anderledes.
Myndighederne havde grund til at være betænkelig. Møderne var et udtryk
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for, at landbefolkningen var begyndt at forkaste gamle normer og autoriteter
Rasmus Sørensen, lærer i Venslev, deltog også i forsamlingerne og blev hurtigt bevægelsens frontfigur. Han og Rasmus Ottesen overskred gang på gang
Konventikelplakatens bestemmelser, men, grev F. A. Holstein og pastor J. A.
L. Holm forsøgte vedvarende at overtale ham og Rasmus Ottesen til at prøve
at undgå myndighedernes opmærksomhed. I takt med at de gudelige forsamlinger udviklede sig fra at være husandagter til store folkelige møder med
taler af lederne og med emner, der lå langt fra det opbyggelige såsom sognebåndsløsning, værdien af præsteordinationen og barnedåbens gyldighed, var
det ikke mulig at forhindre sammenstød mellem myndighederne og de vakte
lægfolk. Anden halvdel af 1830erne var præget af disse sammenstød og efterfølgende retssager og bødepålæg.
I 1840erne forlod både Rasmus Sørensen og Rasmus Ottesen Venslev og gik
ind i politisk arbejde, og herefter kom bevægelsens tyngdepunkt til at ligge i
Bisserup.
Her boede flere af de mænd, som blev bevægelsens talsmænd:

Jacob Fisker (1802-1883),
Jens Christiansen (Jens Væver, 1800-1886), Kristian Larsen (1804-1881, Holsteinborgvej 215), Hans Larsen (1819-1892, Byvej 2) og Hans Danielsen
(1819 -1894, Holsteinborgvej 213, afdøde Johs. Fjordsides farfar).
Kristian Larsen var en velstående husmand og ålefisker, der støttede bevægelsen økonomisk og hos hvem, der holdtes forsamlinger. Hans Larsen var
sandgraver og i hans hjem holdtes også jævnlig forsamling, men han tog
sjældent selv ordet.
Jens Væver var som Rasmus Ottesen fynbo og kom med sin familie til Bisserup
1831, hvor han fæstede et hus i det nuværende Strædet. (Matrikel 23, eksisterer ikke i dag). Han blev en af bevægelsens trofaste støtter og talsmænd. En
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søster til hans kone blev i 1845 gift med Jacob Fisker, efter at dennes første
kone var død 1841.
Jacob Fisker var en af de mænd fra Bisserup, der deltog i Rasmus Ottesens
første forsamlinger, og snart blev der afholdt forsamling hver anden søndag i
Venslev og hver anden søndag i Bisserup. Jacob Fisker daterede selv senere
sin religiøse vækkelse til en forsamling i Bisserup i påsken 1830. Han følte
herefter også et kald til selv at gå ud og vidne for andre og begyndte efterhånden at holde forsamlinger. Han fiskede ikke om søndagen, så når han om lørdagen havde røgtet sine garn, gik han ud, hvor man bad ham komme og holde
møde. Det forløb ikke altid fredeligt. Når det rygtedes, at der skulle holdes
forsamling, samledes en del unge mennesker ofte uden for det pågældende
hus for at lave sjov med forsamlingsfolkene, ”de hellige”, og undertiden forulempede de også taleren på vejen hjem.
Jacob Fisker fulgte Rasmus Ottesen og Rasmus Sørensen i disse år og måtte
som de stille i retten for sin deltagelse i ulovlige forsamlinger. Da Rasmus
Ottesen og Rasmus Sørensen forlod egnen, blev Jacob Fisker tilbage og holdt
fast ved forsamlingernes oprindeligt opbyggelige formål. Det blev Jacob Fisker, der førte forsamlingsbevægelsen videre mod øst. Først til Karrebækstorp
og senere til Rønnede, Fakse og Højrup. De lange rejser foretog Jacob Fisker
om søndagen - som regel til fods – og så tilbage til Bisserup natten til mandag,
så han kunne passe sit fiskeri i ugens løb. Ofte var han på sine rejser ledsaget
af Jens Væver og senere den unge, veltalende skrædder og husmand Hans
Danielsen.
Efterhånden blev der i mange sogne indsat yngre præster, som stillede sig i
spidsen for bevægelsen, som efter Indre Missions stiftelse i 1853 og 1861 delte sig i en grundtvigsk og indre missionsk retning.
Forsamlingsfolkene i Bisserup sluttede sig til Indre Mission, og Jacob Fisker
holdt indtil kort før sin død møder i sit hjem den første søndag i hver måned.
Hans plejesøn, Jacob Frederik Rasmussen (1851-1899) og dennes søn Jacob
Rasmussen (1877-1945) blev også missionsfolk, og det samme gjorde Jens
Væver (1800-1886) og dennes store familie.

Indre Mission

Med Vilsen Sørensens udnævnelse i 1889 til sognepræst for Hyllested, Holsteinborg og Venslev sogne gik en ny vækkelse over egnen. Den blev i høj
grad præget af, at Holsteinborgs besidder, grev F. C. C. C. Holstein-Holsteinborg (1856-1924), oplevede en religiøs omvendelse, blev aktiv missionær,
arrangerede store missionsmøder i Fyrendal skov og i 1897 indtrådte i Indre
Missions bestyrelse.
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Også godsinspektøren på Holsteinborg, Johs. Krarup, var aktiv missionsmand.
I 1901 blev der i Rude bygget missionshus og der blev oprettet et søndagshvilende mejeri, ”missionsmejeriet”. Greven stillede grund til rådighed til byggeriet. Mejeriet lukkede i 1957.
Også i 1901 blev badehotellet i Bisserup lukket og bygningen, den tidligere
købmandsgård mellem Børnebissen og Lodskroen, blev revet ned.
Allerede i 1892/94 havde lensgreven lukket kroen i Bisserup (Havnevej 66).
Nogle værelser i den blev lejet ud og i den sydlige del blev indrettet en missionssal.
Fra 1916 til 1934 boede Philip Beck, sognepræst i Stenlille og søn af Vilhelm
Beck, i den midterste del af den gamle kro om sommeren. Philip Becks søn,
læge Axel Beck, var så glad for somrene i Bisserup, så han i 1955 købte en
grund på Gl. Strandvej og byggede sommerhuset Sainak.
En datter af greven, Estrid Bech (1887-1976), fortæller i 1947 i bogen Danske
Hjem ved Århundredskiftet, at grevens tilslutning til Indre Mission ”satte et
mærkeligt tungt Præg paa det tidligere glade Herregaardsliv”. Der var ikke
længere nogen fester, ingen baller, der blev ikke danset, ”og det var synd for
de unge Døtre, som havde inderlig lyst dertil”, men datteren gav udtryk for,
at greveparrets livsførelse var beundringsværdig. Deres tilværelse måtte have
været ”fuld af selvfornægtelse” (side 176 -178).
Grevinden holdt søndagsskole for de lokale børn. Harald Jensen (1899-?),
bror til Musse, Pension Musse), fortalte i 1987 til Carin Naae (Bytingsbladet
marts 1987), om at gå i søndagsskole på Holsteinborg, som for børnene var et
drømmeslot. Det var ikke kedeligt, grevinden var en sød og interessant dame,
og til jul inviterede hun børnene til juletræ i slottes havestue, og alle fik en
gave.
I 1920 skænkede greven Indre Mission en grund på Holsteinborgvej i Bisserup til et missionshus. Den lokale kreds stod selv for byggeriet samme år, og i
1949 skænkede den huset til Indre Mission.
Med grevens død i 1924 sluttede den missionske æra på Holsteinborg. Hans
søn og efterfølger Bent Holstein-Holsteinborg (1881-1945) delte ikke faderens
religiøse overbevisning, og Johs. Krarup forlod derfor godset i 1925, men på
egnen var Indre Mission fortsat en dominerede faktor i de næste årtier.
I 1929 blev den unge nyuddannede og nygifte præst Gunnar Berg-Sørensen
ansat som kapellan i Hyllested, Holsteinborg og Venslev sogne med bopæl i
kapellanboligen Bisserup Havnevej 18. Som pensionist har Berg-Sørensen på
sin families opfordring skrevet om sine oplevelser og erfaringer fra årene i Bis-
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serup, indtil han og hans familie flyttede til Reerslev-Vindinge nær Roskilde
i 1941.
Berg-Sørensen tilhørte ingen bestemt kirkelig retning. Han blev indstillet til
embedet af 16 af de 18 menighedsrådsmedlemmer. To missionsfolk undlod at
stemme for at vise, at det ikke var Indre Mission, der indstillede. Sognepræsten i Hyllested tilhørte Indre Mission.
Berg-Sørensen lægger ikke skjul på, at det var vanskeligt at arbejde i sogne,
hvor Indre Mission stod stærkt, og der var en skillelinie mellem vakte og ikke-vakte. En linie som gik lige tilbage til forsamlingsbevægelsen i det forrige
århundrede. Missionsfolkene lagde stor vægt på omvendelsen. Berg-Sørensen
fortæller om en rudebo, der stod frem og sagde, at han var blevet ”ganske og
aldeles rigtig omvendt”.
I missionshusene holdt Indre Mission ungdomsmøder, missionsuger og vækkelsesmøder, og disse holdt andre sig fra, men juletræsfesterne i missionshusene, som var med traktement, tale, oplæsning og leg, var rene folkefester.
Berg-Sørensen holdt bibellæsninger i Brugsens sal* i Bisserup, og her kom
folk uanset kirkeligt tilhørsforhold, og salen var fyldt. Jacob Rasmussen og
Indre Mission i Bisserup var lidt utilfreds med, at han ikke gjorde det i missionshuset, og derfor lagde han engang en bibellæsningsrække i missionshuset,
men der deltog kun missionsfolk, alle de andre kom ikke.

Gunnar Berg Sørensen med konfirmander, efterår 1930
I arbejdet i menighedsråd og skolekommission blev der i stor stil bagt
rævekager, og Berg-Sørensen følte sig flere gange kørt over i sager
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om ansættelse af præst eller skolelærer. Særlig forløbet forud for lærer Greves ansættelse ved Bisserup skole vakte Berg-Sørensens harme.
Stillingen var i nogle år blevet besat af en vikar, men efter en ny skolelov
i 1937, der krævede undervisning i flere fag i landsbyskolerne, besluttede
sognerådet at opslå to lærerstillinger i Bisserup, der hidtil kun havde haft en
enelærer. Der kom flere ansøgere til stillingen som førstelærer, men lærer
Greve blev enstemmigt indstillet blandt 20 ansøgere og ansat, men der blev
ikke ansat en andenlærer. En dag kom lærer Greve til Berg-Sørensen, der var
formand for skolekommissionen og sagde, at han følte, han var blevet snydt.
Berg-Sørensen kunne kun give ham ret, for der var sket det, at sognerådet
havde ombestemt sig og opgivet planen om en andenlærer!!!
Berg-Sørensen havde påtalt det for sognerådsformanden, som blot havde svaret, at Berg-Sørensen kunne have ladet være med at opslå stillingen!!! Et par
år senere blev problemet løst ved, at pogeskolen (Havnevej 9) blev nedlagt,
fru Kargo Petersen blev ansat som lærerinde til at undervise de små klasser, og
pogeskolen blev lærerindebolig, men da var Berg-Sørensen rejst fra Bisserup.
En sag for sig var kapellanboligen i Bisserup. Inden indflytningen havde
Berg-Sørensen og hans kone sammen med Jacob Rasmussen set på boligen.

Pastor Petri med familie foran kapellanboligen (præstegården) i Bisserup.
Ca. 1910.
Det var en dejlig bolig med udsigt over vand, eng og skov og en herlig have,
men skriver Berg-Sørensen” menighedsrådet gjorde næsten intet for at gøre
den istand til os – et sted hang noget tapet ned, man tænkte, ”der kommer
nok til at stå et skab til at holde det oppe!” Præsteparret bekostede så selv at
få tapetseret. Kakkelovnene var dårlige, Berg-Sørensens far købte nogle andre – brugte, men gode. ”Så gik rygtet, at vi slet ikke behøvede nogen løn.”
Der var ”das” i udhuset, men familien var blevet lovet badeværelse og wc i
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1937. I 1937 døde sognepræsten i Hyllested lige pludselig, og præstegården
i Hyllested skulle derfor sættes i stand til efterfølgeren, så Berg-Sørensen blev
bedt om at vente til 1938. I det år vedtog man så en ombygning i Hyllested
og udsatte det lovede badeværelse i Bisserup nok et år. Berg-Sørensen protesterede, men ”var godt klar over, at Indre Mission stod bag - formanden for
menighedsrådet i Hyllested var IM, Jacob Rasmussen fra Bisserup, som også
var IM, støttede ombygningen i Hyllested og ”svigtede vor præstebolig, så vi
først i 1939 fik toilet – de sidste to år vi var i Bisserup.”
For Bisserup betød Indre Missions stærke position i landsbyen, at den vendte
ryggen til andre ideer og strømninger. Resultatet var en stor sårbarhed, da den
almindelige samfundsudvikling fra midt i 1960erne medførte, at byens unge
rejste væk, og de tilflyttere, der rykkede ind i de nye parcelhuse, ikke sluttede
sig til Indre Mission. Nu blev Indre Mission en minoritet , og det meget lukkede samfund forstod slet ikke tilflytterne og deres mange initiativer. Først i 2015
blev der med etableringen af BISkoppen indledt et samarbejde mellem Indre
Mission og tilflytterne med det lykkelige resultat, at foreningen BISkoppen pr.
1. juni 2019 har købt missionshuset.
Annette Andersen

* Ved en udvidelse af Brugsen i 1904 blev der bygget en fløj mod vest med
bolig til uddeleren og en sal. I 1944 blev salen inddraget til statslager for brødkorn. Bønderne skulle over hele landet aflevere deres høst af rug og hvede,
som så blev opbevaret i brugserne eller hos købmændene, som solgte kornet
videre efter nærmere retningslinier. Brugsen har ikke siden haft en sal.

Litteratur

Knud Banning: De sjællandske vækkelser. 1961.
Povl Bagge (red.): Danske Hjem ved Aarhundredskiftet, 1947
Gunnar Berg Sørensen: Præst i Bisserup 1929-1941. 1976 og ny udgave 1983.
(Bisserup Lokalarkiv)
Aage Lambert Jensen: Den gudelige Bevægelse i Sydvestsjælland i Årbog for
Historisk Samfund for Sorø Amt XXXI, 1943 og XXXII 1944
Arkivalieronline: Fæsteprotokol 1700-1925 Holsteinborg gods og Realregister anden række Hborg – Venslev 1834-1955
79111315

Beretning ved Forsamlingshusets generalforsamling tirsdag
d. 9/4 2019.
Først hjerteligt velkommen til alle hver især, nu forårstiden kommer, vi har den alle
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kær. Så er det tid at mødes i denne lille kreds, for nu skal vi jo høre om, om I er
godt tilfreds.
Nu skal jeg her berette om, hvordan at året gik er der mon grund til glæde, er der
mon vild panik. Se vi har lejet huset ud lidt færre gang´ end sidst, det vil vi gøre
noget ved og ikke være trist.
Tilgængelig vi være skal, det pønser vi da på, så ny profil på Bisserup.dk nok snart
vi få. En fin reklame har vi haft i bio`n i Skælskør,hvor mange af jer har set den, jeg
nu vil alle spø´r. Vi overvejer netop nu, om kontrakten skal fornys,for noget skal vi
jo gøre hvis vi skal udenbys, for det er, det vi lever af, at huset lejes ud, så vi skal
være helt parat med alle nye skud.
På huset har vi taget fat og på dets inventar, vi overvejet har om stolene kassable
var. Vi så på stole nye og os` med armlæn på ja de var polstrede med stof og de
grå og blå, men det var rigtigt dyrt det var, godt 100.000 spir så vi hurtigt enig´ om,
så meget ej vi gir:
De stole, som vi stadig har, blev sprøjtemalet blåt og hvis I nu vil spørge os, så syns
vi de er flot! Men alle ben sku skrues af, det gjord vi osse selv. Til alle i bestyrelsen:
Det gjor´ I rigtig vel!Så nu kan huset pyntes op og stolene er ens,
af glæde kan vi hoppe rundt, hvis vi er let til bens.
Vort gulv det var jo meget slidt. Det var, sag´ Leo, rigtig skidt. den billigste vi valgte
jo. Det gamle gulv det skulle op, så vi tog fat i samlet trop:
ophug med brækjern og med sav, skabe flytted, ej op vi gav. Erik var tømrer han
lagde gulv på bambus man ej gør kål! Det mægtig solidt være skal, nu kan det
holde - os´ til bal!
Ja malet vi fik af Mogens solidt, og det er i grunden ikke så skidt. Nu skabene
de er atter på plads og oprydning gik jo rigtig kalas. Nu mangler vi nu blot et
vindu at byt i gavlen mod P-plads, der ska et nyt, så Erik han kommer meget
snart, og sætter det i, jo det bliver rart.
Vi planlægger os´ at få malet blåt, for vindur udvendig trænger så småt. De
gamle borde de er meget slidt, så dem ska vi også se at få skift. Vi også har talt
om varmpump at få, så det går vi rundt og regner lidt på.
Vi havebord indkøbt har, nu står der 6, som helt er klar, så man kan nyde udesol og kaffen i en havestol.
Til alle udgifter vi sådan har, søgte Holsteinborgfond, den var da klar, Slagelse-tilskud til forsamlingshus til vedligehold - det gav ej en snus!
Genbrugsstationen på P-plads er væk, så vi har fundet en løsning så kæk:
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Container til glas og flasker her står, så nu kan man drikke en større tår!
Se udstillingsgruppen har et arbejde gjort: Med kunstnerne de aftaler om småt
og stort. Så nu har vi tilbudt, et bidrag de får, og vi har forlods lovet dem næste
år. Men én ting mangler det ej vi kan:
Forsikring af billeder, tyveri og brand. Men det vil være dyrt for os at lave, så
udstillerne må selvforsikring have.
Kommunen har sendt godt tilbud herud:
De vil betale halvt for kulturtilbud. Af aktiviteter som for´drag, musik. Jo, det
er skam alvor og ej komik! Vi derfor har skrevet til forvaltning straks og venter
svar, de er ej så vaks. Vi håber, at dette kan blive noget godt, vi tror på foredrag
og musik så hot.
Her stadig en masse i huset sker:
Ja, Bridge og Torsdagklub med meget mer, de laver så mange spændende ting,
hvis du vil med, så til Kirsten du ring. I Chaplinklubben går det godt,
de viser film, så meld dig blot. Og Jytte gir motion så god for damerne på
lette fod. Viceværternes gode spil, det ska man jo da synge til! Og gymnastik
ved stoleryg, det er for mang´ den rene lyk`. Lykke IT mandag til 12, der er et
trofast damehold. Og mange de har deres hys Med at træne hos Mette Fys.
Forening hold jeres møder her, campister, digelag, mange fler, og skal du holde rigtig fest, ja, så er huset her det bedst!
Vi tænker på til Fastelavn for børnene at gøre gavn, vi håber, du er med som
gæst. Bestyrelsen jeg takke vil, I lægger altid ryggen til, og knokler hårdt, det
gør I tit helt uden løn ja kvit og frit. Så mange tak det ska I ha, for Jan han penge styre ka´, og Lisbeth lejer ud så godt, I alle arbejder rigtig flot!
Jacob Borello

Info Bisserups Brandberedskab
Bisserup Brandberedskab har holdt forårsøvelse på havnen, hvor materiellet
blev gennemgået og afprøvet for såvel nye som gamle medlemmer.
Det er ikke billigt at drive et frivilligt brandberedskab med egen brandbil, og
der er heldigvis rigtig mange Bisserupborgere, der har valgt at betale et årligt
støttebeløb på 50 kr., som der var lagt op til i vores henvendelse til alle bisseruppere - stor tak til alle!
Vejlaug og beboerforeninger i Bisserup er blevet opfordret til at støtte med et
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årligt beløb. Der er endnu ikke afholdt generalforsamling i alle foreninger,
men vi håber selvfølgelig, at alle vælger at støtte.

Hvis du har betalt et støttebeløb er du velkommen til at hente et BB klister
mærke i Biskoppen. Klistermærket kan f.eks. anbringes på postkassen eller på
bilen.
Det kan synliggøre og virke som opfordring til
andre om også at støtte.
Mærkerne kan fortsat købes kontant og via mobilpay i Biskoppen eller via Konto: 6150 4378359.
På arbejdsudvalgets og brandberedskabets vegne Kristen Møldrup og Kurt Hejlesen

Nyt fra bestyrelsen, Bisserup Vinterbadere

Den18 april kl. 7.30 holdt vi en festlig og hyggelig sæsonafslutning under
devisen: ”Vi tager vinterhatten af og forårshatten på.” Knud Strandby spillede
Evert Taubes ”Nudistpolka” på sin harmonika, mens vinterbadere både med
og uden badetøj og stråhatte valsede ud af den festligt forårsudsmykkede bådebro. Efter badet var der morgenbord i Bisserup Sejlklubs lokaler med lækkert hjemmebag, kaffe-te og akvavit. Vores formand, Kirsten Møldrup, kårede
ÅRETS HAVMAND for hans stabile fremmøde og altid gode morgenhumør.
Badetrapperne blev taget op dagen efter, og de ligger nu trygt på land indtil
vinterbadningen fra Bisserup Havn starter igen i slutningen af oktober, så snart
bådene er taget op. Til den tid er det spændende at se, om der står en sauna
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på kajen, for arbejdet med fondansøgninger og tilladelser til en mobil sauna
går planmæssigt. I skrivende stund er det er lykkedes at få 2/3 af det ansøgte
beløb. Vi håber og tror at vi i næste nummer af bladet kan melde om at en
mobil sauna er blevet en realitet.

Vi fortsætter vores morgengys fra stranden sommeren over.
Lillan Garby og Birgitte Breuning
Verden ifølge Knud:

”Er den ikke stærkere, end den plejer at være?”
”Det er af hensyn til klimaet, hr.!”
Alt tæller i forsøget på at reducere flyenes vægt og dermed udslippet af CO2.
Nu er flyselskaberne begyndt at lave huller i isterningerne til drinks!

Bisserup Byvej 24
Bladet er blevet opfordret til at bringe små historier om de bevaringsværdige
huse og deres efterkommere. Vi efterkommer gerne opfordringen og begynder
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med Bisserup Byvej 24
Huset blev handlet i december 2018, og fra januar 2019 har håndværkere haft
travlt både inde og ude. Den nye ejer, Helle Mylund Jacobsen, har foretaget
en omfattende restaurering af huset. Hun vil selv i et senere nummer af Bytingsbladet fortælle om baggrunden for, at hun valgte netop dette hus og om
restaureringsarbejdet.

Bisserup Byvej 24 6. juni 2019

Maleri år ?

Der har ligget et hus på grunden langt tilbage i tiden. Et husmandshus uden
jord under Holsteinborg. Den først kendte fæster er Søren Pedersen fra Nyrup,
der fæstede det i 1770. Han, der ifølge kirkebogen blev kaldt "Stump", druknede i brønden i 1807, 68 år gammel. Præsten skriver i kirkebogen, at det var
uvist, om det var med eller mod vilje.!
På matrikelkortet fra 1806 er der tegnet et hus på stedet, men ikke nødvendigvis det hus som ligger der i dag.
Op gennem 1800tallet boede tre forskellige familier i huset, indtil smed N.
P. Christensen i 1891 kom til Bisserup fra Roholte, Præstø amt, og flyttede
ind i nummer 24, for dog allerede i 1894 at flytte ned til havnen. Han vendte
imidlertid tilbage til Byvejen i 1898, men denne gang til nummer 33 og med
en nyopført smedie på grunden til Byvej 24.
J
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Smeden flyttede i 1923 til Byvej 32,
som var nabo til nummer 24, hvor
smedien lå.

Niels Peter Christensen, smed

Jacob Jacobsen, kendt som Jacob Skovmand, var i 1894 flyttet ind i huset ef
ter smeden, og det var i hans have, der blev bygget en smedie. 10 år senere
flyttede Jacob Skovmand til Holsteinborgvej 203, og i stedet flyttede Lars og
Sofie Nielsen ind i huset på Byvejen med datteren Marie og tvillingerne Helga
og Niels Peter.
Helga giftede sig i 1925 med fisker, senere tromlefører Alfred Kristensen, søn
af smed N. P. Christensen, og de købte året efter huset, hvor deres fem sønner
Helge, Erik, Georg, Egon og Preben voksede op.

Helga og Alfred Christensen i haven hos sønnen
Erik på Skovvænget
Lars og Sofie Nielsen blev boende i huset hos datteren og svigersønnen til
deres død i henholdsvis 1938 og 1932.
Alfred Kristensen døde i 1979, Helga Kristensen i 1981.
Barnebarnet Jette Kristensen, datter af deres søn Helge, overtog herefter
huset.
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Efter Jettes død i 2010 overtog nevøen Mark Denholt huset, som han i december 2018 solgte til Helle Mylund Jacobsen.
Annette Andersen

Kommune-nyt
Efter en kold maj, så ser det ud til, at juni starter med sommer og varme.
Alle i kommunen er i disse dage travlt optaget med afholdelse af de to valg.
Det netop afholdte EP-valg fik heldigvis en højere valgdeltagelse end tidligere
EP-valg.
Grundlovsdag sammensætter vælgerne det nye folketing, som befolkningen
ønsker. Lad os igen håbe på en høj valgdeltagelse samt glæde os over, at vi
har demokrati i Danmark.
På byrådsmødet her sidst i maj afsatte vi midler til vores dejlige område. Vi
besluttede at frigive 200.000 kr. til asfaltering og udlægning af nyt slidlag på
havnen i Bisserup samt tilkørselsvejen. Projekterne skal konkretiseres i samarbejde med jer lokale.
Vi besluttede ligeledes at frigive 300.000 kr. De skal bruges til forbedring af
opholds- og adgangsforhold til stranden. Der skal arbejdes med stiforbindelsen til stranden, parkeringsmuligheder og omklædningsmuligheder, eventuelt
i form af små midlertidige badehuse, som Bisserup kan blive kendt for. Stien
fra parkeringspladsen ved Skafterupvej langs parkeringspladsen til stranden er
i meget dårlig forfatning. Den trænger til en gennemgribende istandsættelse.
Samtidig kan parkeringsforholdene ved Skafterupvej forbedres. Med forbehold for at en involvering af interessenterne ved Bisserup Strand kan tage lidt
tid, vil det rent praktisk være muligt at gennemføre en istandsættelse af sti og
parkeringsplads først på sommeren.
Økonomien i Slagelse Kommune er udfordret på driften i 2019. Seneste budgetopfølgning viste et væsentligt større merforbrug end forventet. Udfordringer med merforbrug ligger bl.a. på følgende områder: Handicap og Psykiatri
(ca. -19,0 mio. kr.) Specialundervisning (ca. -3,8 mio. kr.) Børn og Unge (ca.
-7,0 mio. kr.) • Beskæftigelsesområdet (ca. -8,7 mio. kr.) Det svarer til et samlet merforbrug på -38,5 mio. kr. Vi skal havde styr på de udfordringer vores
kommune har på disse vigtige områder. Det bliver et langt og sejt træk, som
kalder på brede løsninger.
God sommer Knud Vincents
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FRA TORSDAGSKLUBBEN
Sommeren er så småt på vej. Når dette Bytingsbladet er omdelt til alle Bisserupborgere, er det ved at være Skt. Hans, og det er ifølge kalenderen her
sommeren begynder og myggene vil sværme.
I marts havde vi en fornøjelig eftermiddag med Modeshow, hvor der med
hjælp fra Bisserups øvede mannequiner blev vist forårs- og sommertøj mm. fra
Damernes Butik v/Bente Pilgaard Larsen. Der var mange fristelser, så der blev
prøvet tøj og handlet i stor stil.

Generalforsamlingen i april blev indledt med hyggeligt samvær, hvor der som
vanligt blev drukket kaffe og spist lagkage. Selve generalforsamlingen forløb i
god ro og orden. Der var genvalg over hele linjen. Herefter blev der med stor
begejstring spillet banko.
Torsdagsklubbens bestyrelsen er:
Kirsten Thinggaard, formand
Nina Hoffmann, næstformand
Lykke Jensen, kasserer
Else-Margrethe Marker, sekretær
Korna Kristensen, medlem

tlf. 2874 3113
tlf. 9795 9391
tlf. 5359 9638
lf. 4093 6918
tlf. 6067 961825
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EKSTRANYT FRA TORSDAGSKLUBBEN
Redaktionsgruppen har meddelt, at omtalen af Torsdagsklubbens Løvspringstur kunne nå at komme med i Bytingsbladet inden det gik i trykken.
Vores Løvspringstur med bus gik i år til Københavns Vestegn. Første holdt var
Restaurant Albertrossen på Brøndby Havn, hvor vi fik en meget veltillavet
frokostbuffet.
Inden vil skulle køre videre til Vallensbæk, var der mulighed for i dejlig solskin
at bese havnen eller slå mave på en skyggeplet.
Vi kørte videre til Vallensbæk kirkerne, som består af to kirker. En meget gammel landsbykirke – Vallensbæk Kirke – der kan føres helt tilbage til årene
1150-1200 opført i kridtblokke og munkesten, og en næsten ny og imponerende rundkirke i glas og sten fra 2012 - Helligtrekongers Kirke.

Vi blev budt velkommen i rundkirken af sanger Lise Nees og organist Lars
Jørgensen, som leverede en dejlig og smuk koncert med bla danske sange og
sange fra kendte musicals.
Inden turen gik hjemad, fik vi en guidet rundtur i kirkerne af organisten og
formanden for meninghedsrådet.
pbv Kirsten Thinggaard
Bestyrelsen er nu godt i gang med at forberede møder og arrangementer for
2. halvår 2019 og kan allerede nu løfte sløret for datoerne i 2019:
29. august
9. september
10. september
5. september
10. oktober
21. november
12. december

Løvfaldstur til Ostebørsen i Vemmelev
Opstart IT-kursus
Opstart gymnastik og stolegymnastik
Opstart Bridge
Arrangement
Arrangement
Juleafslutning

Husk at booke i kalenderen.
Alle er velkomne til alle arrangementer og udflugter – Kom og vær med.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.
pbv Kirsten Thinggaard
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Konsultationer, sygebesøg, vaccination eller det sidste farvel – i hjemmet
hos jer. Slip for kørsel, dyrlægeangst og
utrygge omgivelser.
Ring gerne og få en snak om hvad jeg
kan tilbyde. Mobil hjemmedyrlæge
– på dyrenes præmisser.
Vest, Midt– og Sydsjælland.

DYRLÆGE SIGNE HARTVIG,
tilbyder rolige og nærværende
dyrlægebesøg for hunde, katte
og heste i deres vante omgivelser.

Tlf: 29 12 12 63
hjemmedyrlaegen@gmail.com
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BISSERUP CAMPING KIOSK

Et lille bitte stykke af paradis!"
Åbne/lukke tider se: Kiosken + Hjemmeside.
( begrænset vareudvalg).

Bisserup camping
Skafterupvej 182 4243 Rude
Tlf.: 24647841 E-mail: post@bisserupcamping.dk
facebook: bisserup campingplads
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Mindre opgaver/reparationer udføres
Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thomasenjelen@gmail.com
thormasenjelen@gmail.com

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.
Kontakt venligst

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01
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Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42
Tlf. 22262727
Danmarks næststørste Bogantikvariat
www.bogkompagniet.com
Find selv en bog for 20 kr - gælder også børnebøger
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Møllebakkevej 110 . 4243 Rude

Tlf. 26 42 65 07 • 58 19 65 84
Fax 55 45 80 24
www.gardinerogmarkiser.dk

www.lauritzminde.dk
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FysMette

V/ fysioterapeut Mette Jørgensen
Bisserup Havnevej 52, Bisserup, 4243 Rude
Ved forskellige smertetilstande (f.eks. knæ, hofter ryg, skuldre,
hovedpine, fødder), ubalancer i kroppen f.eks. med spændte muskler,
svage muskler, overbelastning, ændret kropsholdning eller nedsat
balance.
Tilbydes:
•
Fysiurgisk massage/ velvære massage
•
Fysioterapeutisk træning/ genoptræning
•
Undervisning ( pilates, fodtræning, bækkenbunds træning for
mænd og kvinder, mindfulness)
Åbent efter aftale, venligst ring eller send sms på tlf 22 87 77 70

hassolsen
- din IT-partner

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

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER

34

NÆSTVED GOLFBANE og RESTAURANT
Karrebækvej 461,4700 Næstved

restauranten åben for alle - selskaber - mad ud af huset
med udsigt til banen
og lækkert til ganen
et veldækket bord
ved Karrebæk Fjord

18 hullers golfbane - dejlig par 3 bane
den herligste vane
er golf på vor bane
det' fritid der dur
i dejlig natur
Kontor: +4555733344. Restaurant: +4555733686
info@naestvedgolf.dk. restauranten@naestvedgolf.dk
For yderligere information se www.naestvedgolf.dk
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ADVOKATHJØRNET
Klosterbanken 1
4200 Slagelse

Møderet for højesteret

s
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Benificeret Advokat

ø
c
n

Advokat Roger Kopp Pedersen
Tlf.40404078.
Fax.58531853.
mail@advokathj.dk
www.advokathjørnet.dk

Autoriseret Bobestyrer

Skov- og Landskabsentreprenør

A

Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon: 51 20 27 82

OBS! Lukket alle tirsdage.

o
n
n

Topkapning
Træfældning
Beskæring
Plantning
Flishugning
Stødfræsning
Bjælkehytter
Plankeskæring
Have- og flisearbejde
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POUL CHRISTENSEN
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

TØMRERMESTER
LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95

D e j lig lok alt t il d ag lig

- den er nærliggende
Åbent: Hverdage.............kl. 9,00 - 18,00

Åbent:Lørd./Sønd.
Alle dage
fra 8,00
kl.8- -19
.........kl.
14,00

Dankort
Dankort
Foto
Medicin
Fotokopier
Opslagstavle
Medicin
Opslagstavle
Tips+lotto
Posthus
Telefon:
Tips+lotto
Telefon:
55
45 90 16
55 45 90 16
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Børnene har det bedst i Børnebissen.

Vinkelvej 2, Bisserup, tlf. 23915545
www.boernebissen.dk
Børnebissen er en privat daginstitution for børn 0-6 år. Vi holder til i
moderne faciliteter med masser af plads, og kun 200 meter til stranden. Vi
er en grøn institution med en normering til 18 børn. Vi har stor glæde af, at
sponsorer hjælper os med varer og tjeneste ydelser. Mange tak til:
Dagli' Brugsen

De Holsteinborgske fonde

Nordskov VVS Dalmose

BISSERUP FISK

EDC Martin Mortensen

Flügger farve Næstved

XL BYG Skælskør

Bo Bendix Rasmussen

Administration og Regnskab v/ Vivvi Advokat Jens Iversen Advodan
Ejendomsmægler Per Brimer

Hass Olsen
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ÅBNINGSTIDER
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG





LUKKET
LUKKET
9 - 19
9 - 17
9 - 18
8 - 15



Bogføring og regnskab
Bogføring
og regnskab
og snedker arbejde
Tømrer

Bogføring
og snedker
regnskab
arbejde
Tømrer og
Tømrer og
Stortsnedker
som småt arbejde
Så småt
ring du blot
Stort som
Så ring du blot
Til
Stort som småt
Til
Vivvi eller Kjeld
Så ring du blot

Vivvi eller
Kjeldeller 23849627
25708415

Til Østengen
Bisserup
25708415
ELLER44,51721601
25708415
eller
23849627
Østengen
44,Kjeld
Bisserup
Vivvi
eller


25708415 eller 23849627
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Fredag 10.00
17.00&&Lørdag
Lørdag9.00
9.00--12.00
12.00
9.00 - -17.00
Røget, råt og altid friskt
Skrubber, spætter, sild og rejer
Torsk, tunger, tun og hajer
Hornfisk, ål og blanke makreller
svømmer i dammen eller spræller på disken
Vi har det meste og skaffer resten

Lars Birger Nielsen 55 45 92 19
Butik 21 92 97 19

Bedre

ANSPÆNDT OG ØM?

Livskvalitet
Ring på
5545 1427

Je
r
tte Harde

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
www.jetteharder.dk

Behandler siden 1993

Har din hund det godt?

SIT HUND
Ring på
5545 1427

Jette Harder

Træt af behandlinger, der ikke virker?
Få enkelte behandlinger eller
Ida P. Rolf Metode
ALT (ansigts løftnings teknik)

Rastløs, aggressiv, afvisende eller bare
stiv, træt. Har du en fornemmelse af,
at din hund har smerter.
Jeg har sammen med Dyrlæge Bente Iversen
udviklet SIT hund. Jeg underviser i SIT hund.
Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved,
www.jetteharder.dk
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Ren luft er
Sund
fornuft
også indendørs

v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Tilbyder: Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

For et sundere indeklima
Til private, kontorer og institutioner
Tilmeldt hjemmeservice-ordningen
Ring og få et tilbud.

55 45 17 32
21 74 97 32

www.ibclean.dk

Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

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

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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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. Kan indsættes direkte på
kontonr.: 6150 4378359, Sparekassen Sjælland.
Næste nummer påregnes at udkomme i midten af September
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 September
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE
Lykke Jensen ....................... 53 59 96 38/41lykke@gmail.com
Annette Andersen ..... 24 48 48 46/annette300345@gmail.com
Ernst Jensen……….....…….. 22642451/ernstj2017@gmail.com
Knud Strandby…….……………. 23457169/knudst@gmail.com

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 …...……….……….22519179
Alice Jelen, Strædet 12 ………………..……………… 25565404
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16 ...…......………….... 30350246
Lillan Garby, Strædet 24 ……………...….............…. 53804408
Annalisa L. Pedersen, Bisserup Havnevej, 62 .......….55459214
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50 ……….……….23743849
Lone Langkilde, Voldstien 8 ...……….................….. 29116245
Kirsten Simonsen, Dalstrøget ........................................60187460
Jens Andersen, Strædet 14 ............................................60375445
Knud Kronborg, Fjordbakken 19 ..................................30209617
Johanne Markus Dyvekær 30 ..................................41680798

Suppleanter
Jens Christian Eskjær Jensen, Strædet 29 .......................20802459
Bente Holmgren, Fjordbakken 50 .................................23479545

