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Forsidetekst: Foto Lykke

Andelsbeviser i Bisserup Forsamlingshus.

Holbergsvej 43
4293 Dianalund

Kai
FaberkanHansen
Bisserup
Forsamlingshus
også blive dit
MURERMESTER
ring blot til Lisbeth
Højgård, for hun er ekspedit.
Et andelsbevis du nemt erhverve kan,
for kun 500 kroner køber man.
Du får klækkelig rabat ved huset at leje,
Næstved Landevej 404
når du er med til stedet at eje.
- 4261
Dalmose
Så det synesOreby
vi, at du
skal gøre,
58 18 93 85
ring du blot på Telf.
20401443!
Bestyrelsen

Lift udlejes (20m)

Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen græn-

ser for alle
de aktivitetsmuI Bisserup
Forsamlingshus
ligheder, dette hus kan være
man
holder fest i sus og dus.
rammen om:
For skal du fejre fødselsdag,
så Generalforsamlinger
hejser du det danske flag,
Møder.
til møder,Kurser.
kurser, reception
Receptioner
så snart du inviterer no´n,
til fætter og kusinefest
ja, til hver en bryllupsgæst.
Den runde fødselsdag
Så Fætter/kusinefester
hvis du bare gi´r et ring,
Bryllupper og
det er så let som ingenting.
hvad deraf følger

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

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
Bisserupkalender
Lørdag
10-13
Tirsdagd.d.21.
24.december
marts kl.kl.19.00
Bis’koppen
serverer gløgg
og æbleskiver - musik
Generalforsamling
i Tennisklubben
Lørdag
d.
21.
december
kl.
18.00:
Torsdag d. 26. marts kl. 14.00-16.00
Solhvervsfest med fakkeloptog. Mødes ved Brugssen.
Torsdagsklubben. Foredrag - Emma Gad Takt og tone
Medbring suppetallerken, ske og evt. krus.
Søndagd.d.5.29.
marts
14-16
Søndag
januar
kl. kl.
14-16
Ferniseringmed
medmalergruppen
billedkunstneren
Fernisering
Valodiaog illustratoren Per O. Jørgensen
Tirsdagd.d.7.31.
marts
19.00
Tirsdag
januar
kl. kl.
10.00
Generalforsamling i vinterbaderforeningen
Gymnastik
Fredag d.
d.7.3.januar
april kl. 14.00
18.30
Tirsdag
Stolegymnastik
Fællesspisning
Tirsdag
kl. 16-17.30
Lørdag d.d.7.4.januar
april kl.
11.00
Billedklub
for
børn
Generalforsamling i BIS’koppen
Mandag
kl. 19.30
10,00
Tirsdag d.
d. 13.
14.januar
april kl.
IT kursus
Generalforsamling i Forsamlingshusforeningen
Torsdag d. 16. januar kl. 13.00
Søndag d. 19. april kl. 17
Bridge
Chaplinklub.
kl. 17
Mandag
d. 20. Maratonfilm
januar kl. 19.00
Torsdag d. 23. april
kl. 14-17
Generalforsamling
i Chaplinklubben
Torsdagsklubbens
Torsdag
d. 30. januargeneralforsamling
kl. 14.00
Foredrag
Stokholm.
Lørdag d.Med
25.Jens
april
kl. 10 Caminoen før og nu TK
Fredag
d. 7. februar
kl. 18.30
Standerhejsning
i Tennisklubben
Fællesspisning
Søndag d. 26. april kl. 10
Søndag
16. februarMødested;
kl. 14-16 legepladsen
StrandrensningFernisering
med
Gudrun
Elisabeth Kjær og Bente Bøgelund
Søndag d. 4. maj kl. 19.20
Tirsdag den 18. februar kl. 20.00
Arrangement ved FrihedsstenenFejring af 75 årsdagen
Chaplinklub
for Danmarks
befrielse
Torsdag
d. 27. februar
kl. 14.00
Torsdag
d.
14.
maj
kl. 8.30-ca.
Foredrag med Tom
Thomasen.
Bag 18.00
fængslets mure.TK
Torsdagsklubben.
Løvspringstur.
Læs program i bladet
Fredag d. 6. marts kl. 18.30
Onsdag d. 27. maj kl. 19.30.
Fællesspisning
Torsdag
d. 12. marts
kl. Næstved
19.30
Sommerkoncert
med
byorkester på
Foredrag
med
Jannik
Johansen.
Forsamlingshuset.
Entre 30 kr.
Camping-pladsen. Læs i bladet
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Brugsen vil i år introducere en ny Bisserupvin.
I den anledning vil vi udstede en konkurrence
om en ny etiket til Bisserupvinen.
Alle er velkomne til at give et bud på, hvordan
etiketten skal se ud.
Forslaget skal senest 15. april afleveres i den opsatte ”postkasse” i Brugsen.
Det er samtidig besluttet at genoptage en gammel tradition, hvor Brugsen sponserer 5,- kr. pr.
solgt flaske vin til et godt formål i Bisserup.
Den nye Bisserupvin vil blive afsløret med etikette i maj/juni måned.
Holsteinborg Dagli’Brugs
Per O i Bisserup
Billedkunstneren og illustratoren Per O. Jørgensen udstiller i Bisserup Forsamlingshus
med fernisering søndag den
29. marts, kl. 14-16.
Per O er især kendt som Harry Potter-maleren, idet han
lavede forsideillustrationerne
til den danske udgivelse af
Harry Potter og efterfølgende af internationale fans blev
kåret som den, der havde lavet de bedste illustrationer!
Han har siden 1986 lavet flere prisvindende forsideillustrationer inden
for fantasy og eventyr. Det er også Per O, der står bag sidste års julemærke! Per O er en seriøst arbejdende, professionel kunstner, hvis
udtryk ofte er dramatisk, hvad enten der er tale om malerier, portrætter,
illustrationer eller tegninger. Kunstneren vil være til stede under ferniseringen og fortælle om, hvad det er, der inspirerer ham til at male sine
billeder. Vel mødt til en spændende udstilling.
Knud Strandby
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Generalforsamling i Forsamlingshusforeningen finder sted tirsdag d. 14. april kl. 19.30 i
forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Alle andelshavere har stemmeret, så hvis du vil
være andelshaver så kontakt Lisbeth Højgård
tlf. 20401443.
P.b.v. Jacob Borello Carlsen, formand.
Loppemarked
Mon ikke det snart tid til at rydde op efter den regnvåde vinter! Loppeladen er klar til at modtage alle de dejlige lopper som trænger til
nye ejere.
Da der desværre igen er begyndt at forsvinde ting fra Loppeladen, har
vi set os nødsaget til at sætte lås på porten. Der vil blive låst op om
morgenen og låst igen sidst på dagen.Skulle det ske, at I kommer med
lopper til en låst port, kan I kontakte Alice på 25565404, eller Lone
på 29116245, eller Lillan på 53804408. Vi vil så - hvis vi er i byen komme og låse op.
Den første lørdag i juli afholder Bytinget det årlige loppemarked ud
for loppeladen på Skafterupvej. Overskuddet fra loppemarkedet går
bl.a. til aktiviteter, bytingsbladet mm.
Bytinget
HVAD KAN MAN FÅ FOR EN FLAD TI ´ER.
En familie med et par voksne og et par børn/børnebørn kan ved at betale ca. kr. 10,-/snude om måneden i et år få mulighed for at betræde
vores smukt beliggende tennisbane hver dag hele året og lege med den
lille runde bold, få sjov og god motion, socialt samvær og masser af
frisk luft.
Her i vintersæsonen har der hver uge været 10 - 15 medlemmer nede
og hygget sig med lidt tennis, selvom de til tider har haft vejrmæssige
udfordringer.
Hvis du/I har brug for yderligere oplysninger - så se vores annonce i
bladet ellers så kig ned på banen
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LØRDAG DEN 25. APRIL 2020 KL. 10.00 til vores standerhejsning og
få en snak med nuværende medlemmer. Vi serverer vores dejlige morgenmadsbuffet.
Kalenderen siger forår, og lærken har allerede
været her et stykke tid.
Generalforsamling tirsdag d. 24. marts 19.00,
alle er velkomne.
Vi ses nede på banen.
Bisserup Tennisklub
Beretning fra Børnebissen
Børnebissen har afholdt ordinær generalforsamling den 26. februar
2020.
Det var en rar aften med god stemning, hvor personale, flere forældre
og flere af Børnebissens Venner var mødt op. Ved den lejlighed blev vi,
af Lars Birger, opfordret til at fortælle om, hvad der er sket i Børnebissen
i de seneste måneder, fordi der har gået rygter om personalemæssig uro
og økonomiske problemer.
Rygterne har skabt tvivl i forhold til, om Børnebissen, også i fremtiden,
er en del af Bisserup, hvor netop Børnebissen er et af de vigtige omdrejningspunkter.
Vi forstår den bekymring, og derfor vil vi
imødekomme opfordringen så godt, som
vi kan indenfor vores tavshedspligt. Vores
ønske har været og er at kommunikere ud
ang. status i Børnebissen, og vi har haft
vores overvejelser omkring, hvordan og
hvor vi kunne gøre dette. Det kan egentlig
siges ganske kort. Ja, der har været uro i
Børnebissen i de seneste måneder. Uro i
forhenværende bestyrelse, uro i tidligere
personalegruppe og uro i forældregruppen.
Vi er nu videre og dagligdagen i Børnebissen er igen præget af ro med
store og små glæder både udendørs og indendørs. Vi skal nu kigge
fremad og fokusere på børnene. Det handler alt sammen om dem, og
børnene har det godt i Børnebissen.
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Børnebissen har fået en ny, meget kompetent og erfaren leder og en håndfuld dygtige medarbejdere, som yder en flot indsats
for at skabe trivsel i hverdagen med gode
rytmer og vaner for børn og voksne.
Børnebissens nye leder hedder Jette Nielsen.
Jette er uddannet pædagog og er mor til 3
voksne børn og farmor til 1 lille pige. Jette
har mange års erfaring som både pædagog og leder og har dermed en solid erfaring med børn, forældresamarbejde og
personaleledelse. Velkommen til Jette.
Økonomiske fremtidsudsigter og aktivitet
Økonomien i Børnebissen er et fortsat stort omdrejningspunkt for bestyrelsen.
Den nye bestyrelse har haft fuldt fokus på at få vendt økonomien fra de
kedelige takter i 2019, og vi kan med stor glæde berette, at vi nu kigger
ind i et 2020, hvor resultatet forventes at gå i plus, samtidig med at vi
afsætter penge til vedligeholdelse af bygningerne og til opbygning af en
buffer til fremtiden.
På ventelisten er der stor aktivitet. Vi har pt. 6 nye børn på vej ind. Vi
kigger derfor ind i et 2020, hvor vi får fyldt alle pladser op.
Børnebissens profil og vision
Siden december 2019 har bestyrelsen også arbejdet på at styrke Børnebissens profil udadtil for herigennem at kunne skabe interesse om
institutionen og dens hverdag. Dette har vi gjort via øget aktivitet på
bl.a. sociale medier samt dialog med interessenter i og omkring lokalmiljøet. I samarbejde med Jette har vi etableret nye tiltag, der har skabt
en hverdag i institutionen med mere udeliv, mere forældreindragelse,
godt samarbejde mellem leder, forældre og bestyrelse, samt tydelighed
fra personalet og involvering igennem mere og alsidig leg og relationsarbejde. Vi ønsker også mere inddragelse af- og samarbejde med med
lokalsamfundet – privatpersoner som foreninger og andre initiativer.
Bestyrelsen er også meget glade for og stolte over det store arbejde, der
bliver lagt i det nystartede forældretiltag ’Børnebissens Venner’ samt
den store opbakning, der har været og er især fra lokalmiljøet med økonomisk støtte, involvering og tilkendegivelser. Tak til koordinatorerne
på Børnebissens Venner, til de opbakkende medlemmer, og tak til
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alle jer, der ønsker at støtte op omkring vores allesammens helt unikke
institution.
Med venlig hilsen Børnebissens bestyrelse:
Jakob, Carsten, Ida, Mette og Andres

Børnebissen har fået venner
D. 31/12-19 blev et nyt tiltag iværksat - Børnebissens Venner.
Børnebissens Venner er et forældreinitiativ, der skal styrke lokalsamfundets samt forældres og bedsteforældres mulighed for at yde bidrag
til Børnebissen. Børnebissens Venner har til formål at skabe gode oplevelser og rammer omkring et rigt og spændende børne(have)liv i Bisserup og omegn. Aktiviteterne er målrettet både Børnebissens familier
og andre lokale børnefamilier, der søger fællesskaber og børnecentrerede aktiviteter. Overskud genereret af Børnebissens Venner går til at
efterkomme ønsker, der ligger ud over det elementært nødvendige. Det
kunne for eksempel være nyt legetøj, større ting til legepladsen, ture
ud af huset, et æbletræ eller andet, der får børnelivet til at blomstre. Vi
håber, at vi sammen kan gøre det både lidt nemmere og lidt sjovere at
støtte op om et godt børne(have)liv i lokalområdet, og med de mange fantastiske forældre, bedsteforældre og lokale, der allerede tilbyder
deres hjælp, er vi allerede godt i gang. I perioden 1/1-20 frem til nu,
runder Børnebissens Venner lige godt 90 medlemsskaber.
Organisering
Børnebissens Venner hører under Børnebissens vedtægter, men har sin
egen selvstændige økonomi, sine egne opgaver og sine egne personer
tilknyttet. Børnebissens Venner har derfor fået sin egen formålsbeskrivelse med nærmere beskrivelse af koordinatorgruppen, økonomi og
beslutningsprocesser. Til næste generalforsamling skrives Børnebissens
Venner ind i vedtægterne med henvisning til formålsbeskrivelsen som
gældende regelsæt. Formålsbeskrivelsen er at finde på Børnebissens
hjemmeside.
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Medlemskab og tilmelding
Som medlem får du nyhedsbreve med invitationer til begivenheder i
Børnebissen, fx havedag, arbejdsdag, bag for en sag, sommerarrangement m.m. Datoer for vores kommende arrangementer i Børnebissens
Venner vil snarest være at finde på bisserup.dk, på Børnebissens hjemmeside samt på vores facebookside.
Som firma kan du også blive medlem eller bidrage med en donation.
Vi kvitterer gerne med logosynlighed og/eller omtale i forbindelse med
bidraget. Find os på facebook ’Børnebissens Venner’, hvor du kan følge
os og læse mere.
Hos os er der plads til alle! Send os meget gerne en mail, og fortæl at du ønsker
medlemskab efterfulgt af navn, adresse
og telefonnummer til: boernebissensvenner@gmail.com
Med venlig hilsen og på gensyn – Børnebissens Venner
Bisserup om 10 år??
Denne overskrift har været brugt før, da vi inden Bytingets sidste årsmøde i november havde arrangeret en lille udstilling i Biskoppen med de
fakta om vores område, som Kommunen har fundet frem. De oplysninger førte til en meget livlig debat om de muligheder, der er i Bisserup
for at sikre, at det fortsat er netop her, vi gerne vil bo – og ikke mindst
en debat om, hvordan vi kan sikre, at der er nye tilflyttere, der også får
øjnene op for Bisserups herligheder.
På Bytingets årsmøde fortsatte debatten med et konkret udgangspunkt
i en pæn portion penge, som Kommunen har afsat til opgradering af
Bisserups strandområde, og vi mindede her bl.a. hinanden om, at det
at tænke over Bisserups fremtid jo ikke er noget nyt – det er der tradition for, og det er måske derfor, at vi har det fællesskab og de mange
aktiviteter, som vi har.
Sidste gang alle borgere i byen fik lejlighed til at tænke sammen over
byens fremtid var i 2008, hvor de fælles ideer efter et borgermøde blev
samlet i et særnummer af Bytingsbladet. Mange af de ideer, der den-
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gang kom på bordet, er i dag blevet gennemført – eks. multibanen og et
medborgerhus – og nogle af ideerne skal måske gentænkes og revideres
samtidig med, at der i dag er udfordringer for byen, som man ikke så
for 12 år siden.
Som en naturlig forlængelse af den måde, som Bisserup igennem tiden
har udviklet sig, vil Bytingets arbejdsudvalg igen sætte gang i en proces,
hvor vi sammen kan udpege de mest presserende områder, hvor det vil
være vigtigt, at der er fokus.
En af de store udfordringer er jo uden tvivl Bisserups aldersgennemsnit.
Da de fleste af os ikke ønsker at flytte fra byen, bliver vi naturligvis boende – ofte i nogle huse, der egentlig har en størrelse og er indrettet til
vores tidligere liv, hvor der skulle være plads og rum til børn. En del af
os oplever, at det bliver besværligt både at holde hus og have, og selvom det er dejligt, at der er plads, når børn og børnebørn kommer hjem,
så kunne vi i dagligdagen godt ønske os nogle færre kvadratmeter.
Den situation, at vi ”gamle” bliver boende samtidig med, at byen også
har brug for yngre tilflyttere for at kunne opretholde et aktivitetsniveau,
som vi kender det, en skole og en butik, er lidt af en knude, hvor
det kan være svært at se de tovender, der skal til for at løse den op.
I Bytingets arbejdsudvalg har vi i flere omgange drøftet mulige temaer
til et kommende borgermøde, og vi er foreløbigt nået frem til følgende
5 i uprioriteret rækkefølge, da de alle 5 på forskellig vis griber ind i
hinanden.
Bosætning
– herunder bl.a. muligheden for et seniorbofællesskab, der kunne
frigøre nogle af byens boliger til nye familier
Skolen
- herunder bl.a. mulighederne for at vi i lokalområdet kan bakke op
om Kirkeskovsskolen, så vi fortsat har en levende skole
Infrastrukturen
- herunder bl.a. mulighederne for sikker færdsel i lokalområdet, bevarelse af en form for kollektiv trafik, og en god og sikker digital dækning
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Natur og landskab
- herunder bl.a. mulighederne for at bevare den helt unikke natur, som
vi har, samtidig med at den er en vigtig del af vores dagligdag
Bisserup strand
- herunder bl.a. mulighederne for at tage imod Kommunens tilbud om
en opgradering af området uden at vi mister den ”naturlighed,” som
stranden har i dag.
Listen er ikke nødvendigvis udtømmende. Hvis der dukker andre temaer op, som byens borgere kunne ønske at få sat fokus på, vil der også
være mulighed for det.
Vi planlægger at afholde et borgermøde i løbet af foråret/forsommeren,
og der vil snarest komme yderligere informationer.
Vi håber, at rigtig mange af byens borgere vil deltage og bidrage med
holdninger, input og i sidste ende måske arbejdskraft, så Bisserup fortsat kan forblive det dejlige sted, som vi trives på.
På arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen
Skal vi køre sammen?
Slagelse Kommune har indgået et 2-årigt
forsøgssamarbejde med firmaet NaboGO –
et firma, der har udviklet en app, der kan
gøre det lettere for de, der kører med tomme sæder og de, der gerne vil have et lift
at finde hinanden under på forhånd aftalte
vilkår. I app`en er der oprettet lokale mødesteder, der er fastlagt en kilometerpris, og
den er integreret med Rejseplanen, så man
som passager fra starten kan få et overblik
over hele sin tur. Læs mere på nabogo.com.
Slagelse Kommune vil gerne hjælpe denne samkørselsordning i gang i
landområderne, og Bisserup er sammen med Dalmose/Flakkebjerg og
Omø blevet tilbudt at være med fra starten. I slutningen af marts deltager repræsentanter fra Bytingets arbejdsudvalg i et møde med kommunen og firmaet, og herefter vil vi informere mere om de nye muligheder.
På arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen
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Verden ifølge Knud

”Det må nogen snart gøre noget ved!”

Markering af 75-året for befrielsen.
Den 5. maj i år er det som bekendt 75 år siden, at Danmark blev befriet
fra den tyske besættelsesmagt.
I Bisserup markerede man 5 år efter befrielsen den skelsættende begivenhed med opsættelsen af en befrielsessten ved gadekæret, og i årene
efter mødtes byens borgere ved stenen den 4. eller 5. maj for at mindes,
hvad der havde været på spil. Sidste gang, der var en samling ved stenen ved gadekæret, var i 1995, hvor 50-året blev markeret.

I Bytingets arbejdsudvalg er vi enige om, at vi i år også gerne vil markere denne ganske særlige dato.
Byen vil derfor blive inviteret til et lille arrangement ved stenen den 4.
maj.
Mere information følger, når vi nærmer os.
Alice Jelen
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Strandrensning
Søndag den 26. april 2020 er Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamlingsdag.
I Bisserup har vi en god tradition for at vi på denne dag har strandrensning. De sidste par år, har vi også samlet affald op langs indfartsvejene
til Bisserup og i Bisserups gader.
I år udvider vi aktiviteten til også at omfatte strandengen fra havnen og
ned til Skovkrogen. Her samler vi på Annalisas og Lones anvisning stort
ejerløst affald sammen.
Slagelse Kommune deltager i indsamling ved at stille snappere til rådighed og ved at køre affaldet bort om mandagen.
Vi mødes alle sammen på legepladsen ved Henning Drejers skulptur
(Voldstien 4) kl. 10.00. Når indsamlingen er færdig omkring kl 12.00
vil der være pølser og brød og en tår at drikke til alle indsamlere.
Vel mødt Kirsten Møldrup
Sommerkoncert i Bisserup

Bytinget har i samarbejde med campingpladsen engageret Næstved
Byorkester til en times koncert på campingpladsen onsdag d. 27. maj
kl. 19.30.
Vi er ca 25 i orkesteret og spiller et bredt repertoire fra lettere klassisk
til kendte musicalmelodier. Noget for enhver smag.
Medbring evt en stol eller et siddeunderlag. Koncerten er gratis. Vel
mødt.
Jytte Bak Pedersen
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Nytårsskyderi
Bisserup er en by med mange stråtækte huse, som er med til at give
byen dens hyggelige præg. For husenes beboere er nytårsaften imidlertid lidt af et mareridt som følge af frygten for en vildfaren raket i
stråtaget, og denne nytårsaften oplevede flere, at der blev fyret meget
og meget kraftigt fyrværkeri af. Høflige henstillinger om at vise hensyn
til stråtagene blev ignoreret.
Heldigvis har der ikke endnu været en brand som følge af fyrværkeri,
men Bisserup har i nyeste tid oplevet to brande i stråtækte huse. Ikke
forårsaget af vildfarne raketter, men af lynnedslag. I 1979 var det Pilehusets stuehus (Holsteinborgvej 206), der brændte ned. Den nuværende beboelse er indrettet i kostalden. I 2002 var det det tidl. ”Pension
Musse” på Byvejen, der brændte, og kun naboers hurtige indsats sikrede, at ilden blev opdaget og ikke bredte sig til nabohusene. Det kan
blive meget voldsomt, hvis der går ild i et stråtag, så det skal undgås. I
bladets december nummer vil vi bringe en artikel om regler for brug af
fyrværkeri i forhold til huse med stråtag.
Annette Andersen
Bisserup billedklub er nu slut for i år. Det har været et godt forløb med
9 børn og unge, som har arbejdet med flere forskellige emner og materialer.
Som afslutning lavede to af eleverne tegninger af Bisserup Forsamlingshus. En af dem bringer vi her i Bytingsbladet.
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Lilly og Mille, som lavede tegningerne er i øvrigt blevet optaget i
Kunstklassen på Skælskør Skole. Stort tillykke herfra.
Birgitte og Vivi.
ViseVært nyt
På den seneste viseaften i november annoncerede vi en viseaften i
marts. Desværre valgte vores harmonikaspiller kort efter at udtræde af
ViseVærterne, og vi måtte derfor udskyde vores viseaften, til vi havde
fundet en afløser.
Vi tror, at det nu er lykkedes, og vi håber at vende stærkt tilbage til
efteråret med en viseaften i oktober.
På gensyn og genhør.
ViseVærterne (Peer)

Når dette læses har vi forhåbentligt fået den endelige igangsætningstilladelse til resten af renoveringen af det tidligere missionshus.
Vores tålmodighed er blevet sat på prøve, men nu skulle det lysne.
Det er et stort ønske, at vi kan holde cafeen og hvad dertil hører af aktiviteter åbent hele tiden, - også under renoveringen.
Så hvis ellers det bliver godkendt, bliver den tidligere ”hestestald” renoveret først. Den er ca. 20 m2, omtrent samme størrelse som den
nuværende cafe.
De blændede døre skal erstattes af glasvinduer og glasdør, så rummet bliver lyst og venligt, og selvfølgelig skal der males og lægges nyt gulv. Der
skal også indsættes et lille køkken, der bl.a. kan bruges til cafekøkken.
Når hestestalden er fin og istandsat, flytter cafeen derover, mens huset
inkl. 1. sal bliver renoveret. Vi håber meget, at hyggen og den gode
stemning flytter med over i hestestalden i renoveringsperioden. Det
kan godt tage nogle måneder. Så vi når nok hen på sommeren, før det
hele er færdigt.
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Siden sidst har vi haft et par større arrangementer. Før jul var der hyggelig juleafslutning med musik, gløgg og æbleskiver. Tak til alle de søde
mennesker, der støttede op om det!
Søndag d. 26. januar var der brunch for børnefamilier. Som noget nyt
fik vi prøvet et samarbejde med en anden af byens foreninger, nemlig
foreningen ”Børnebissens Venner”. Hvor var det skønt at se alle disse
herlige unger og deres forældre/bedsteforældre. Stor tak til de friske ”tøser”, der gav et godt nap med arbejdet. Det tegner godt for fremtiden.

Skulle andre af byens foreninger få lyst til et fælles arrangement, så kom
frit frem. Vi er meget modtagelige for alle gode ideer.
Der er stadig god gang i bogudlån og i strikkecafeen. Der er bøger af
god kvalitet, og det koster kun en 5-er at bytte.
Strikkecafeen prøver vi at holde ca. en gang om måneden. Her kan
man udveksle ideer og opskrifter, og man kan bytte strikkegarn.
Alle er velkomne, både rutinerede og begyndere. Vi hjælper gerne
hinanden.
Foreløbig er der strikkecafe torsdage en gang om måneden kl. 12-14.
Vi arbejder med planer om også at
kunne tilbyde strikkecafe nogle aftener og vil være glade for tilbagemeldinger fra interesserede.
Når huset er færdigrenoveret, håber vi, at vi kan få gang i mange flere
aktiviteter. Det er ikke ønsker og ideer, der mangler.
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Det betyder uendelig meget, at vi kan fastholde, at vi er en forening
med stor lokal opbakning. Medlemsskaber kan stadig tegnes for 100 kr
årligt på Mobilepay 55 60 50 eller bank 5355 0245711. Husk at opgive navn, adresse og mail.
Vi er også blevet spurgt, om vi stadig sælger støttebeviser. – Det gør vi
skam!
Ved at indbetale min. 300 kr. (husk navn og adresse!) på samme konto,
får man tilsendt et smukt billede af Henning Dreyer.
Til sidst vil vi bede jer allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag d. 4/4
kl 11. Der holder vi generalforsamling. Foreningen er vært ved kaffe/te
m. brød.
Efter generalforsamlingen vil der blive lagt op til, at man i mindre grupper kan komme med ideer til indretning og til aktiviteter fremover.
Kirsten Lichtenberg
Bisserup vinterbadere
Det er en regnfuld og blæsende søndag, hvor jeg sidder glad og veltilpas og gør status på arbejdet i Bisserup Vinterbadere. Glad og veltilpas
fordi denne uges Saunaevent på Bisserup Havn er veloverstået og fordi
jeg nu ved, at vi får vores egen sauna til efteråret.
Her er lidt tal for uge 7
Saunaen var åben 2 gange om dagen i 8 dage i tilsammen 25 timer.
Det blev til 101 saunabesøg.
Foretaget af 31 medlemmer og 16 gæster.
Foreningen fik i løbet af ugen og op til ugen 12 nye medlemmer og vi
er nu 70 medlemmer.
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Vi var 7 personer som passede saunaen og lavede kaffe i Sejlklubbens
klubhus.
2 medlemmer transporterede saunaen fra og til København. Og vi fik
brænde doneret til at holde gang i saunaen hele ugen.
Mens jeg som formand har været optaget af saunaeventen, har en gruppe medlemmer, som hver dag bader fra trapperne vedholdt denne daglige glæde ved en svømmetur i det kolde vand.
Vores egen sauna
Vores egen sauna er nu bestilt og vi forventer den bliver leveret til oktober. Det er en mobilsauna på 6 meter. Den kan tages i brug når bådene
bliver taget op af vandet.
Der kommer meget mere nyt om arbejdet med at skaffe midler og tilladelser til saunaen på generalforsamlingen, som holdes i Bisserup Forsamlingshus tirsdag den 31. marts kl 19.00.
Kirsten Møldrup
Lokalhistorie
I sommermånederne overførte Lykke lokalhistoriestoffet fra den gamle
hjemmeside til den nye. I efteråret har vi gennemset det og rettet det til ,
og nu har vi lagt det lille hæfte om Bisserup skole fra 2003 på hjemmesiden sammen med fire gamle skolebilleder. Der er tale om billeder fra
1920, 1925, 1933 og 1942, og der er sat navn på temmelig mange af
eleverne på billederne. Billedet fra 1925 er af den yngste klasse, de tre
andre af hele skolen. På billedet fra 1942 er nulevende bisseruppere.
Annette Andersen
Kommunyt
I Slagelse Kommune har flertallet med det smalleste flertal - med 16
stemmer (A, F, Ø og I) mod 15 stemmer (V, O og B) - i byrådet valgt at
i igangsætte det største projekt efter kommunesammenlægningen i år
2006. Det drejer sig om en ændring af hele organisationen i Slagelse
Kommune. Medarbejderne i kommunen hørte første gang om projektet
i august måned, og der har siden været afholdt mange møder om det
hen over efteråret. Den næste markante udmelding kom i december
måned, hvor et flertal bestående af A, F, I og Ø valgte at nedlægge tre
direktørstillinger. I april måned skulle der gerne komme et bud på en ny
organisering, som efterfølgende skal i høring mv. Det har skabt meget
uro hos mange medarbejdere, at der på nuværende tidspunkt er blevet
afskediget to direktører, mens tre centerchefer og en del virksomhedsog mellemledere er rejst til andre stillinger. Alene i afdelingen for Børn
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og Unge har ni socialrådgivere og to mellemledere opsagt deres stillinger i løbet af december og januar måned. Det bliver derfor meget spændende at følge udviklingen og se, hvad de formentlig store ændringer
får på dagligdagen for borgerne, medarbejderne og virksomhederne.
Naturparkplanen ligger pt. lidt i “venteposition”, da der bruges mange
medarbejderressourcer på forslag vedrørende højvandsikring i blandt
andet Skælskør og Korsør.
Tæt på stationen i Slagelse bygger Absalon deres nye campus, som nu
begynder at tage form. Det bliver spændende når dagligdagen kommer
med over 2000 unge i området.
Lige nu arbejdes der flere steder i kommunen på projekter med nye
boliger i seniorfællesskaber. Det er allerede opført i Vemmelev, i Svenstrup er der noget på vej, ligesom både Dalmose og Boeslunde arbejder
på noget. Lad os håbe et mindre projekt også kan nå Bisserup. Det ved
jeg, at der arbejdes på.
Holbæk, Kalundborg og Slagelse Kommune er gået sammen om at søge
nogle penge, der er blevet bevilliget som led i et forsøgsprojekt med
samkørsel gennem “Nabogo”. Projektet starter i april måned. Jeg ved,
at Bisserup er blevet tilbudt at blive et af de 3 lokalområder i kommunen, hvor projektet skal startes op. Det bliver spændende at følge, som
i helt sikkert kommer til at hører mere om.
Afslutningsvis er det nu besluttet at hjælpe vinterbaderne i Bisserup
med et lån på 100.000 kr. til mellemfinansiering i forbindelse med opførsel af en sauna.
Knud Vincents
Stolegymnastik
Jeg er meget glad for den store tilslutning til Gymnastik tirsdag eftermiddag, Hvor vi både laver Stolegymnastik, bensving med støtte på stolen,
knæbøjning med støtte på stoleryggen
arme og benøvelser til god musik.
Nu har vi et kvik hoved som kalder det
SPRING FOR LIVET som kan betyde mange ting. Det er en god ting at holde sig i
form som kan forlænge livet.
Lise Kreipke
FRA TORSDAGSKLUBBEN
Torsdagsklubben har i begyndelsen af året haft 2 gode arrangementer i
Bisserup Forsamlingshus.
I januar havde vi besøg af Jens Stokholm, som fortalte og viste billeder
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dels om egne oplevelser som pilgrim på Caminoen og dels om nogle
mere almene oplevelser og om pilgrimsbevægelser rundt omkring i verdenen i dag samt historien om disse bevægelser. Jens Stokholm er læge
og har i mange år kommet i Bisserup, bl.a. i kraft af sit sommerhus.
I februar fik vi besøg af historiefortæller og tidligere fængselsbetjent
Tom Thomasen, der både alvorsfuld men også humoristisk fortalte om
sit mangeårige arbejde som fængselsbetjent, det daglige liv i fængslet,
udvikling i fængselssystemet, fangernes oplevelser mm. Det er bestemt
ikke for tøsedrenge at være fængselsbetjent og hvis man kan sige det:
heller ikke at være indsat.
Den 1. marts er dagen allerede tiltaget med 3 timer og 44 minutter.
Når der er pause i regn og blæst kan man mærke forårslyset og fuglene
synger og er forårskåde.
Torsdagsklubbens kommende arrangementer begynder:
Torsdag den 26. marts, hvor Allan
Høier i form af et foredrag og forestilling vi ”lære os lidt om takt og tone”
fra den bog, vi alle har en menig om
uden at have læst bogen.

Torsdag den 23, april afholdes generalforsamling i forsamlingshuset.
Bestyrelsen serverer kaffe og lagkage og der vil blive afholdt lotteri med
pæne præmier.
Torsdag den 14. maj tager vi med bus på Løvspringstur Vestsjælland. Vi skal besøge Dyrehøj
Vingård på Røsnæs, spise frokost på Bromølle
Kro og fortsætte til Vestsjællands Bilmuseum,
hvor vi inden turen går hjem drikker eftermiddagskaffe.
Alle er velkomne til Torsdagsklubbens arrangementer og udflugter – Kom og vær med.
pbv Kirsten Thinggaard
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BISSERUP TENNISKLUB
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Kan du li`at lege?

ø
c
n

Kan du li`at lege med en tennisbold?

så kig forbi Bisserup Tennisklub og få en prøvetime.

o
n
n

Vi har åbent hver dag hele året.

A

Vi ligger ved Multibanen tæt ved Bisserup Forsamlingshus/Campingpladsen

OBS! Lukket alle tirsdage.

For yderligere oplysninger: www.bisserup.dk/foreninger/tennisklub
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Bisserup Vinterbadere

Bisserup Vinterbadere

Bliv en del af vinterbademiljøet på Bisserup Havn.

Bad sikkert og sjovt fra badetrapperne på Bisserup Havn.
Fordele ved vinterbadning og sauna
styrket
Bad omimmunforsvar
morgenen og vær klædt på til en god dag eller
smukkere og sundere hud og hår
klar hjernen efter en lang arbejdsdag.
hurtigere restitution
lavere blodtryk
Badetrapperne
udløser
endorfinerer i vandet fra november til april.
Badetrapperne
i vandet
november til april.
Fordele ved er
det
koldefragys
Saunaen bliver opstillet i løbet af sæsonen
 styrket immunforsvar
Følg os på Facebook/ Bisserupvinterbadere og på www.Bisserup.dk

 smukkere og sundere hud og hår
 hurtigere restitution
Medlemskab
100 kr. 
forlavere
støtte medlemmer
blodtryk
650 kr. for saunabrugere
 udløser
MobilPay:
473586 endorfiner

Formand Kirsten
Møldrup kan tegnes ved henvendelse til
Medlemskab
kirstenmoeldrup@gmail.com
formand Kirsten Møldrup
mobil 30350246

kirstenmoeldrup@gmail.com
mobil
30350246
Anlægget er
etableret
med støtte fra Kvik-puljen, LAG-midlerne, VELUX
FONDEN, Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Anlægget er etableret med støtte fra Kvik-puljen.
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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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Vi leverer en bred vifte af professionelle tjenester, der
imødekommer dine behov. Vi lover at give enhver
service et smil og til dit højeste niveau af tilfredshed.

BESKÆRING

HAVEARBEJDE

Vi tilbyder beskæring af
buske, hæk og træer,
flishugning på stedet
udføres eller vi kan
bortskaffelse af
grenaffald i stedet for.

Hækklipning, plantning
af buske, hæk og træer,
anlægning af græsplæne,
nedrivning, oprydning,
maleopgaver og meget
andet.

KONTAKT OS

TRÆFÆLDNING

Hvis ik' du kan, så ring til
Dan han er nemlig
havemand, eller du kan
sms til mig, så vender jeg
tilbage hurtigt muligt.

Træfældning, Vi kan
skære ud til brænd og
laver resten til flis,
træstubbe kan vi også
fræse ned til ca. 15 cm
under jorderoverfladen.

50 67 60 06

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup
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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
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Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.
Kontakt venligst

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01

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

55 45 11 20
www.lauritzminde.dk

FysMette

v/ fysioterapeut Mette Jørgensen
Bisserup Havnevej 52-56, Bisserup, 4243 Rude
Jeg tilbyder:
Yoga og pilates hold i Bisserup (mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag)
Fysiurgisk massage/ velvære massage
Fysioterapeutisk træning/ genoptræning/vejledning
Fodtræning
Yoga i hvile (restorativ yoga) workshops
Fysioterapeut, yoga lærer (Dansk Yoga), fysio-pilatesog mindfulness instruktør
For yderligere info, venligst send SMS eller ring 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

VARMEBUDGETTET
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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

Benificeret Advokat

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

Skov- og Landskabsentreprenør

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

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

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

33

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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tlf. 55459791

tlf. 28579793
www.cliniccareforyou.dk

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
eller
23849627
25708415
Østengen
44,Kjeld
Bisserup
Vivvi
eller
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Fredag 10.00
17.00&&Lørdag
Lørdag9.00
9.00--12.00
12.00
Fredag
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.lbclean.dk
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 Juni
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Juni
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
Ellen M. Kyhn Rasmussen. Bisserup Havnevej 49..... 61691973
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

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

