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BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Indbetalingskort fås hos
kassereren (Lykke) eller man kan indsætte direkte på 
kontonr.: 6150 4378359

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af juni 2007.
stof til bladet bedes indleveret senest 1. juni.

REDAKTIONSGRUPPE
Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49
Niels Bak Pedersen ............... 55 45 94 26
Agnete Stage ......................... 55 45 91 51
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Toni Andersen: Strædet 14,................................................55451024
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Johanne Markus: Dyvekær 30,...........................................74576915
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Fernandy, Havnevej 85,..............................................55451585
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918

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

Billederne på bladets for- og bagside er af Harald Kruse, 
som er en aktiv, agtet og markant fisker i Bisserup.
Foto: Lykke Jensen
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BYTINGSKALENDER:

Onsdag d. 15. marts kl. 19.00
Filmklub. Generalforsamling og doku-
mentarfilm

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Vandværket

Onsdag d. 28. marts kl. 19.30:
Viseaften. Tema: Forår

Søndag d. 25. marts kl. 19.30:
Foredrag – Simon Rastén 
Den danske koloni Tranquebar og dag-
ligliv i Sydindien. Læs mere i bladet

Tirsdag d. 10. april kl. 19.00:
Brugsens generalforsamling i Sct. Ge-
orgsgården v/ Skælskørhallen

Torsdag d. 12. april kl. 14.00:
Generalforsamling i Torsdagsklubben 

Torsdag d. 12. april kl. 19.30:
Generalforsamling i Forsamlingshusfor-
eningen 

Fredag d. 13. april kl. 18.30
Fællesspisning

Søndag d. 15. april kl. 9.30
Strandrensning. Mødested Bisserup 
legeplads. Læs mere i bladet
 
Torsdag d. 26. april kl. 19.30
Flemming Fuglsang og co. i forsamlings-
huset. Entre 40 kr. Læs mere i bladet.

Mandag d. 7. maj kl. 15-17
Førstehjælp for børn i forsamlingshuset.

TAK

for de mange bidrag i indsamlingsbøtten 
i Brugsen samt på bytingets bankkonto. 
Pr. 3. marts. blev det til  3295,25  kr. incl. 
1000 kr fra fællesspisningskassen!. Dejligt 
at der er støtte til bladet. Vi har før prø-
vet at samle penge ind til bladet ved at 
lægge girokort i bladet, girokort koster 
penge og derfor har det ikke givet ret me-
get i kassen at bruge den måde at samle 
penge ind på. Det er ikke fordi det er 
blevet dyrere end før at lave bladet, men 
reklameindtægterne kan ikke dække ud-
gifterne alene, så bytingets hovedindtægt, 
loppemarkedet, supplerer med resten.  Vi 
vil sætte bøtten i brugsen med mellem-
rum og bankkontoen er altid modtagelig.
                              
Bytinget/Lykke Jensen

FØRSTEHJÆLP
Undervisning for Bisserup-børn
Mandag den 7. maj 2007 kl. 15-17 i Bisserup 
Forsamlingshus.

Er du mellem 8 og 14 år kan du lære:
Hvordan, hvornår, hvorfor ringer man 112?
Lidt om hjertestopbehandling.
Hvad skal jeg gøre, når nogen har skåret 
sig?
Hvad er Natostilling/aflåst sideleje?
Hvad skal jeg gøre, hvis nogen er ved at 
drukne?
Hvad skal jeg gøre, hvis det brænder?
Vi kan godt bruge nogle voksne til at 
holde ro på de små poder.

Tilmelding inden 1. maj på tlf. 74576915

Venlig hilsen
Yngve Christensen & Johanne Markus
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Jette Harder
fysiomassør siden 1993

Rolf Metoden
Afbalancering af

kroppens holdning
Effektiv symptom-

behandling
55 45 14 27

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

BISSERUP - DIGET OG DEN FORSVUNDNE 
STRAND 

I sidste nummer af Bytingsbladet blev 
der fortalt om diget på baggrund af høj-
vandet d.1.nov. 2006.  Den vejrsituation, 
der gav højvandet, var ifølge Danmarks 
Meteorologiske Institut så speciel, at 
det skulle være sjældnere end en gang
hvert hundrede år at den forekommer. 

Det gik hårdt ud over Diget ude ved Trold-
hætten, hvor der forsvandt 10 m forstrand 
og bølgerne begyndte at grave sig ind i 
selve diget. Men det var ikke kun Diget, 
det gik ud over. Bisserup Strand – fra Cam-
pingpladsen og ud til Troldhætten, blev 
der også spist et pænt stykke af og det der 
er tilbage er lidt af en stenørken at van-
dre rundt i. På stykket fra Troldhætten ud 
til Kristiansholmskoven kastede bølgerne 
også rundt med store og små sten, og 
det stykke har også helt ændret karakter.

Hvad kan vi så gøre ved det?

Ja, skaderne på diget er blevet udbedret og 
det er blevet forstærket med sten. Det måtte 
Digelaget sætte i værk hurtigt, for et svæk-
ket dige kunne hurtigt blive en katastrofe for 
byen hvis det satte ind med højvande igen.

Der har også været holdt flere møder med 
kommunen, for når vi oplever skader efter 
så ekstreme vejrsituationer som vi har været 
udsat for, mener vi også at Slagelse kommu-
ne må træde til med en hjælpende hånd. 

Vi fik ikke samme højvande til 1,80 m 
igen i januar 2007, men vi fik det, der 
næsten er værre: Højvande med stor-
mende kuling fra sydvest og vest. Det 
var som om det ikke rigtigt ville blive  
lavvande igen efter 1. nov. og d. 11. 
og 14 januar gik det galt, da vandet 
steg yderligere og bølgerne slog hårdt 
mod kysten langs Bisserup Strand. 
Vandstanden var kun oppe i 1,40 m 
og 1,60 m, men det er også rigeligt, 
når strømmen løber hårdt og bølger-
ne slår og graver hårdt mod kysten.
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ERIK KRISTENSEN
Tømmermester

Falkevej 1, 4250 Fuglebjerg
Telf. 55 45 43 61

Men vi er desværre ikke de ene-
ste i kommunen, der har mærket 
vinterens extreme vejrsituation.
Man kan sige, at kommunen ret 
ubarmhjertigt har fået demonstre-
ret, at det er en kystkommune med 
176 km kyst - og penge til kystsik-
ring og afhjælpning af højvandsska-
der er ikke noget, der er taget højde 
for i den nye kommunes budget.

Selve diget og reparationen af det er 
Digelagets ansvar, men da Bisserup 
Diget ikke kun er beskyttelse af nogle 
enkelte huse, men et helt bysamfund  
presser vi selvfølgelig på for at kom-
munen også tager sin del af ansvaret.

Anderledes ser det ud med Bisse-
rup Strand og kysten foran diget. Det 
er jo ikke kun byen neden for Skole-
bakken, der har glæde af den – det 
er jo noget der er af almen interesse 
til glæde for en større del af Slagelse 
Kommune. Bisserup Strand bliver jo 
også nævnt igen og igen i kommunens 
turistbeskrivelser, men lige nu er det 
jo absolut ikke noget at prale med.

I lov om Kystbeskyttelse fremgår det 
også klart, at der hvor der er tale om 
en strand eller kystlinie af almen in-
teresse kan kommunen beslutte at af-
holde udgifter helt eller delvist til kyst-
beskyttelse, kystfodring og lignende.

Gør Slagelse Kommune så det?
Ja, i første omgang må man nok sige, 
at kommunen træder lidt vande og 
har valgt en temmelig konservativ 
tolkning af kystbeskyttelsesloven, 
selv om det jo ikke er den partifarve, 
der dominerer kommunalbestyrelsen.

Men kommunen er jo også os, så 
borgerne i Bisserup må presse på for 
at kommunen både administrativt 
og politisk erkender, at havne, kyst-
linier og strande også er noget, der 
kan have almen interesse og derfor 
må beskyttes af kommunen - lige-
som man beskytter og vedligehol-
der torve, springvand, kastaniealleer, 
biblioteker og sportshaller.

Så der ligger en opgave forude for 
alle i byen - og byens foreninger må 
nok også forsøge at lægge et fæl-
les pres på kommunen, så den lever 
op til sit ansvar som kystkommune.

Bisserup Digelag
v. Lars Birger Nielsen 

LOKALRÅD

For at små samfund som Bisserup kan 
sikre sig indflydelse i den nye stor-
kommune er betingelsen, at der er 
et lokalråd. I vores tilfælde betrag-
ter vi Bytinget som vores lokalråd.
På Bytingets årsmøde eller ved møder 
i forsamlingshuset kan alle være med 
til at drøfte emner, der vedrører vores
lokalområde.
Kommunalbestyrelsen kan også sende 
forslag til høring eller bede om en ud-
talelse i aktuelle sager. Lokalrådene i 
Slagelse kommune har dannet en sam-
menslutning, der hedder ”Kontaktud-
valget for lokalråd i Slagelse kommune”. 
Dette udvalg skal varetage landdistrik-
ternes fælles problemer og interes-
ser overfor kommunen. På Bisserups 
hjemmeside er der et link, hvis du vil 
følge med i Kontaktudvalgets arbejde.
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Per Ahrensberg
Østengen 35, Bisserup
Telefon:
Dag:   51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18

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

Skov- og Landskabsentreprenør
Slagelse kommune giver et tilskud til 
de enkelte lokalråd, men det kræves, 
at rådet repræsenterer en afgrænset 
medlemsskare.
Ifølge Bytingets vedtægter betragtes 
alle fastboende i Bisserup og nærme-
ste omegn, der modtager bytingsbla-
det, som medlemmer. Der opkræves 
ikke kontingent. 
Ved at alle kan komme til orde i bla-
det 4 gange årligt, på årsmødet og til 
indkaldte møder i forsamlingshuset, 
mener vi at demokratiet er tilgodeset 
og at vi ikke bliver overset i den nye 
kommune.
Vi skal bruge mindst 50 familier/ hus-
stande, og det har vi nået, men det vil 
være godt at så mange som muligt skri-
ver sig på. For ikke at gå fra hus til hus 
med listen, hænger der en på Bytingets 
opslagstavle i Brugsen, hvor I har mu-
lighed for at skrive jeres husstand på. 

Ideen om at alle beboere er medlem-
mer af Bytinget - underskrift eller ej 
- gælder dog stadig.     
                                         Vagn Andersen

Så kom ideen om et genoptryk, hvilket 
dog ikke var så ligetil. Teksten trængte 
til fornyelse på visse punkter, og de 
fine tegninger vi fik af Mads Stage kun-
ne ikke bare bruges uden tilladelse. En 
sådan tilladelse fik vi dog med velvilje 
fra Agnete Stage. Ny tekst blev forfattet  

TURISTBROCHUREN OM BISSERUP
-SÅ ER DEN HER IGEN!

Sidste sommer efterlyste flere her i 
byen samt turister en lille folder om 
vores by. Vi har tidligere haft en sådan,
men den er for længst ”udsolgt”.

af Annette Andersen: - dansk, engelsk 
og tysk, og sidst, men ikke mindst fik 
vi stor hjælp fra Jørgen Kristensen 
med trykning af brochuren. Den er 
nu færdig og vil blive lagt frem i Brug-
sen, hos vore handlende, på camping-
pladsen og på Skælskør Turistkontor.
Der rettes hermed en stor tak til oven-
nævnte for den store hjælp med 
brochuren.
Connie Jensen
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EN HJERTESAG

Så kører det. Nu må man håbe, der 
snart bliver brug for den. Nå ikke? Kan 
det overhovedet betale sig med alt 
det renderi, hvis først der er bud efter 
en? og har man mon ikke taget skade, 
så en opvågnen bliver en skuffelse - i 
det mindste for de nærmeste?

Således fuld af gustne tanker mødte vi 
op i forsamlingshuset en søndag efter-
middag, hvor  bl.a.  Johanne og Yngve 
stod for det makabre arrangement. På 
gulv og borde lå mindst tre afklædte lig 
uden underkrop. Oven på kroppene 
– foroverbøjet - lå eller sad der borge-
re, som under opmuntrende tilråb fra 
instruktørerne tilsyneladende søgte at 
presse den sidste luft ud af de afklæd-
te torsoer. To mænd og en dame. Jeg 
stillede mig i køen hos damen uden 
underkrop, hvor den elektriske hjerte-
starter også befandt sig. Der stod min 
kone samt naboen og hans kone, og 
pludselig gik der et lys op for mig, så jeg 
gav plads til, at de i det mindste kunne 
blive ordentligt instrueret. 
Elektriske lamper lyste, og stem-
mer fortalte dem, hvordan jeg skulle 
behandles.

Først skal de lægge mig på gulvet, kon-
statere at jeg ikke har puls, ringe 112 
og sende bud efter hjertestarteren. Så 
skal min overkrop blotlægges, hvoref-
ter jeg skal tilføjes et hårdt slag tre fin-
gerbredder over brystbenets kant lige 
mellem brystvorterne. Først nu har jeg 
forstået, hvorfor de er der. Så skal der - 
med det mellemrum i tid der går med at 
sige ”10 kasser øl” - trykkes så hårdt på 
slagstedet, at hjertet tømmes for blod. 
Det skal de fortsætte med til hjertestar-

teren har sat mit hjerte på selvkørsel 
eller til ambulancen kommer. Jeg kan 
kun sige, at det er særdeles anstren-
gende, men i en god sags tjeneste - 
og hvis det lykkes, skal der ikke være 
nogen smalle steder med hensyn til 
de 10 kasser øl.

Således tydeligt opmuntret lagde 
jeg hjemvejen omkring Brugsen og 
tænkte: 
Bare nu hærværksmænd og -kvinder 
kan lade apparatet være, til jeg får 
brug for det.
                                    Nils Bak Pedersen.

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET.

I forsamlingshusets bestyrelse har 
vi besluttet at købe en mobiltele-
fon for at lette arbejdsgangen m.h.t. 
udlejningen. Telefonen vil kunne 
flyttes rundt, hvis vores superudle-
jer Connie skulle være bortrejst for 
en kortere eller længere periode.
NUMMERET PÅ VORES UDLEJ-
NINGSTELEFON VIL FREMOVER 
VÆRE : 40 18 94 76.
Man vil også kunne finde numme-
ret på Bisserups hjemmeside, hvori-
mod det først kan findes i den lokale 
telefonbog i 2008 – udgaven.

Vi er også i færd med at følge op på et 
ønske om at anskaffe en mikrofon til 
forsamlingshuset, så ingen skal gå glip 
af de guldkorn, der måtte drysse ned 
fra foredragsholdere og andre, som 
underholder i vores forsamlingshus.

Forsamlingshusets generalforsamling 
vil i år finde sted :  torsdag d. 12. april 
kl. 19.30. Vi håber at se rigtig mange 
andelshavere.
                                       Vivi Guldagger
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SLÆGTSHISTORIE 
OVER ATLANTEN - FORTSAT

Uheldigvis var et afsnit i artiklen i sidste 
nummer af Bytingsbladet forsvundet 
under trykningen af bladet. Det bringes 
derfor her efter en lille introduktion.

familiemedlemmer. Han fik kontakt 
med Fjordside og de udvekslede fa-
milieoplysninger. Robert Creekmore 
sendte en spændende beretning til 
Bisserup om, hvordan tilværelsen 
havde formet sig for en ung dansker, 
der uden midler og uden forbindelser 
kom til South Carolina i sidste halv-
del af 1800tallet. (Se forrige nummer).

Mange af os har familiemedlemmer, 
der udvandrede til USA sidst i 1800tal-
let og først i 1900tallet, men de fær-
reste af os bliver i dag kontaktet af 
efterkommere af disse familiemed-
lemmer, sådan som Johannes Fjord-
side har oplevet det de sidste par år.
En brorsøn til Fjordsides farfar rejste al-
lerede i 1865 til USA. Han blev derovre, 
fik arbejde, blev gift og fik børn. Et af 
hans oldebørn, Robert Chreekmore, 
arbejder på at samle slægtens historie 
og efterlyste i den forbindelse danske

På billedet ses Johs. Fjordside, Alice Danielsen, hendes søn og sønnesøn.

Besøg i Bisserup fra USA

Robert Creekmore deler sin interesse 
for slægtens historie med flere af sine 
amerikanske slægtninge. En af dem, 
Alice Danielsen, 76 år, et barnebarn af 
udvandreren, kom i sommeren 2006 til 
Danmark. Det havde længe været hen-
des store ønske at besøge Danmark og 
opspore familiens rødder. Hun var på 
rejsen ledsaget af sin søn og sønnesøn. 
Hendes søn hedder Daniel efter sin 
tipoldefar Daniel Nielsen, Menstrup.
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Som baptist ønskede hun også at se 
den kirke, hvor hendes bedstefar var 
blevet døbt. En søndag i juni mødtes 
hun og hendes ledsagere med Fjordsi-
de i St. Mortens kirke i Næstved, hvor 
især døbefonten blev fotograferet. Fra 
Næstved gik turen til Menstrup, hvor 
Fjordside i kraft af det gamle matrikel-
kort, som blev omtalt i forrige artikel, 
havde fundet den fælles forfader Dani-
el Nielsens ejendom. Her kunne Fjord-
side  og gæsterne fra USA sammen se 
det hus og den jord, hvor familien har 
sine rødder. Det blev en bevægende 
oplevelse for dem alle. For Fjordside 
var det også første gang, han så stedet. 
Efter frokost på Menstrup kro kørte 
selskabet til Marvede kirkegård, hvor 
Daniel Nielsen blev begravet i 1840. 
Hans gravsted findes ikke længere, 
men på kirkegården står en minde-
sten for provst Monrad. Den præst 
der begravede Daniel Nielsen, og 
hvis ligprædiken er delvist gengivet 
i slægtsbogen (omtalt i forrige num-
mer). Alice Danielsen havde fra USA 
medbragt tørrede rosenblade til Da-
niel Nielsens gravsted, nu blev de i 
stedet drysset ud over provst Monrads 
mindesten. Herefter gik turen videre 
til Holsteinborgvej i Bisserup, hvor 
Fjordsides børn ventede med kaffe 
og dansk lagkage. Da Alice Danielsen 
forlod Bisserup, havde hun en bu-
ket  pæoner med fra Fjordsides have 
på Holsteinborgvej. Den skulle med 
hjem til USA og omhyggeligt tørres.
                                    
 Annette Andersen 

KOMMUNYT MARTS 2007

De fleste fødsler er svære, og Slagelse 
Kommunes ”genfødsel” har været 
– og er – svær.
Som vi, der holder det lokale dagblad,  

ofte kan læse, er der masser af pro-
blemer med at komme igennem på 
telefon, hvis man skal have fat i en 
forvaltning eller person. Det er så 
småt ved at løse sig nu. Der er heller 
ingen tvivl om, at mange sager fra de 
gamle kommuner er blevet lagt lidt til 
side, afgørelser er blevet udskudt lidt, 
bunker af løbende sager skal samles 
op af forvaltningen – også sager fra 
amtet – så der er ikke noget at sige 
til, hvis de stakkels travle mennesker 
i forvaltningerne, er overbebyrdede. 
Så vi må tage det lidt roligt, hvis vi 
ikke kan få svar her og nu på en eller 
anden given sag.

Men der foregår mange spændende 
ting f. eks. har udvalget for Demokrati 
og Politisk Udvikling gang i en større 
undersøgelse, som skal forsøge at 
klarlægge, hvordan borgerne bedst 
inddrages og lokaldemokratiet kan 
fungere. Udvalgets tanke er at få nye 
idéer til udvikling af demokratiet. I alt 
100 borgere vil blive ringet op og får 
gennem et interview mulighed for at 
fortælle om deres holdning til demo-
kratiet. 2500 spørgeskemaer vil blive 
sendt ud, og der vil blive gennemført 
5 gruppeinterviews, hvor repræsen-
tanter for erhvervsliv, foreningsliv, bru-
gerstyrelser, lokalråd m.m. kan for-
tælle om deres forventninger og idéer.
Udvalget vil drøfte resultaterne og 
samle det til en strategi, som vil dan-
ne rammen for det fremtidige ar-
bejde med borgerinddragelse og lo-
kaldemokrati i Slagelse Kommune.
Her kan vi fra Bisserup være vågne 
og se, om vi kan komme med f.eks. 
i ét af gruppeinterviewene. Der vil 
sikkert komme mere om denne 
sag i dagspressen og ugebladene.

En stor sag, der optager i hvert fald en 
del i Bisserup, er de store skader, som
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diget har fået ude ved Troldhætten. Di-
gelaget har været på dupperne og rea-
geret fantastisk hurtigt og er allerede 
i gang med at få udbedret skaderne. 
Men sagen er jo ikke helt gjort med 
det, for digelaget siger jo helt rigtigt, at 
hvis diget skal holde til den næste store 
storm, ja, så skal der lægges noget for-
an diget, som bryder bølgernes hårde 
slag på diget. Altså der skal kystsikres. 

Digelaget har været rigtig gode til at 
få pressens bevågenhed om proble-
met – det har både været i dagspres-
sen og TV – og samtidig har de fået 
en rigtig god dialog i gang med mil-
jøforvaltningen i kommunen, som 
nu er placeret på Dahlsvej i Korsør.

En generel orientering om problemets 
omfang for hele Slagelse Kommune 
har været på dagsordenen i Udvalget 
for Natur og Miljø. Her blev ikke ta-
get stilling til evt. kommunale tilskud. 
De konkrete ansøgninger vil komme 
på dagsordenen på næste møde. 

Det springende punkt er om Slagelse 
Kommune vil give et kontant tilskud til 
Bisserup digelag. Digelaget står selvføl-
gelig selv for vedligeholdelse af selve 
diget d.v.s at de 110 beboelser selv beta-
ler dette. Kommunen ejer en god del af 
strandengen inden for diget samt den 
store parkeringsplads. Desuden må 
der være en almen interesse i at beva-
re selve den offentlige strand – for ikke 
at tale om de ca. 110 beboelser, der er 
inden for diget. Så mit udgangspunkt 
er, at når vi taler om kystsikring bør Sla-
gelse Kommune yde økonomisk støtte. 
                                           
Jacob Borello.

GENERALFORSAMLIG 
I BISSERUPSEJLKLUB

Generalforsamling blev avhold i Bis-
serup Forsamlingshus den 4. marts 
2007 kl. 10.00
Formand Jørgen Sørensen fremlagde
formandsberetningen om en god 
sejler sæson. Kasserer Ole Nielsen 
fremlagde regnskabet. Der var ingen 
bemærkninger og regnskabet blev 
godkendt af generalforsamlingen. 
En automatisk bom kom til diskus-
sion. Der var flere forslag, bl.a. en 
kæde med lås i system som til slæ-
bestedet. Manuel bom med lås – så 
nøglen ikke kan fjernes uden at låse 
bommen. Der blev stillet spørgsmål 
til indkørselen ved Amerika-kajen, 
om denne skal forsynes med kæde. 
Fastsættelse af kontingent.
Ole Nielsen orienterede om besty-
relsens forslag til forhøjelse af be-
taling for ikke udført pligtarbejde. 
Prisen hæves til 8 timer af kr. 250 
for at tilskynde til større indsats på 
dette område. Prislisten blev god-
kendt. Bestyrelsen orienterer om 
kommende sæsons arbejdsopgaver.
Der blev  fremlagt  lister med arbejds-
opgaver i forbindelse med pligtarbej-
de. Medlemmerne blev bed om at  skri-
ve sig på listerne med telefonnummer, 
så sjakbajs kan samle og koordinere 
arbejdsindsatsen Arbejdsopgaverne 
er følgende: 
Udskiftning af Hammeren (toppen af 
molen på Amerika-kajen), Reparation 
af pæle og broer. Oprydning plads
Oprydning masteskur – indv. ma-
learbejde i kontor/toiletter. Klub-
hus – ombygning. Fliseterrasse ved 
klubhus. Afmærkning af rende (op-
gaverne lægges også på hjemmesi-
den, med navn på kontaktperson)  

Per Stenbøg
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NYT FRA BRUGSEN.

Lørdag d. 17. februar var der tøndeslag-
ning foran Brugsen. Poul Erik fra Skole-
bakken hængte tønder op, og  Knud 
og jeg stod ved tønderne og hjalp med 
køller, afstand  m.v. Det var rigtig sjovt. 
Der var 11 børn på den store tønde og 
8 på den lille. Da tønderne var slået 
ned og karamellerne samlet sammen, 
kunne Annette uddeler kåre konger, 
dronninger og bedst udklædte. Hos 
de store blev William konge og Jeppe 
dronning. Hos de små ankom kongen 
til kåringen i karet eller var det barne-
vogn. Det var Viktor. Dronning hos de 
små blev Ada fra Norge, som er på ferie 
i Bisserup. Som bedst udklædte blev 
valgt kosakken Niels og klovnen Emil, 
men der var også andre godt udklædte. 
Alt i alt blev det en hyggelig times tid med 
kakao, kaffe, fastelavnsboller og slik til 
alle, og så var vi heldige med vejret..
Det var alt for denne gang, men vi ses 
vel i Brugsen.
                                  Svend Kongstad

GANG I DEN I FORSAMLINGSHUSET

Flemming Fuglsang, Frank Guldagger 
og Peter Olsen spiller, synger og får 
salen til at gynge d. 26. april. Med stor 
musikalitet og varm humor diverterer 
de med smukke viser om parforhol-
dets svære kunst, om gode oplevel-
ser i naturen og andre fine tekster 
om menneskelig følsomhed. F.eks. 
om parret, der efter kludder i parfor-
holdet bliver enige om en tur til Kina 
via Glumsø. Man kan synge med på 
omkvæd og fællessange. Musikerne 
er vidt berømte i Bisserup og selv-
følgelig også andre steder,  men Bis-
serup er jo verdens navle. Kom og få 
en fantastisk aften. Alle er velkomne. 
Entre 40 kr.                                
                                                    Bytinget

BILLEDKUNST I FORSAMLINGSHUSET

Nu hvor foråret så småt er på vej, er 
det tid for kunstgruppen at mødes 
for at planlægge næste års udstil-
linger i forsamlingshuset. Heldigvis 
bliver det næppe nogen svær op-
gave at løse. Flere og flere kunstnere 
kontakter os nemlig med ønske om 
at få deres arbejder udstillet. Det er 
vi naturligvis glade for. Årsagen skal 
sikkert bl.a findes i en forbedret pres-
sedækning og vel også i et stigende 
fremmøde ved ferniseringerne at
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Ring efter nærmere in formation - træffes bedst mellem 18 - 20 

 Woodpecker‘n
* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg 
   (bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af 
   trai lermonteret brændefl ækker
* Fuld forsikret

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug lebjerg
55 45 49 12
40 13 17 40
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PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
�  Her og nu PC-reparation

�  Fjernelse af virus

�  Hardwarefejlfi nding, og test  

�  Udskiftning af reservedele

�  Antivirus/spyware

�  Opsætning af internet og e-mail

dømme ud fra de tømte vinflasker (ha!). 
Også den fine afsætning på kunstlod-
derne vidner om stor interesse og god 
opbakning. Det er vi naturligvis glade 
for! Ros også til Bisserups hjemmeside, 
som igen og igen har bragt tekster og 
smagsprøver for at vække appetitten. 
Endelig betyder vores store, lyse rum 
med dets hvide vægge, at næsten alle 
billeder har gjort sig godt. 
Vi regner med inden længe at være 
oppe på hele 8 medlemmer i kunst-
gruppen, idet fotograf Jørgen Fal-
lesen gerne vil være med fremover. 
Det glæder vi os til. Da vi er et ret 
omkringfarende folkefærd her i 
Bisserup, er det rart at have nogle 
stykker at trække på. 
Lige nu og frem til midt i april hænger 
der billeder af Præstømaleren Jytte 
Buhl Jyde, og efter den tid er det så, 
at vi alle sammen skal ”op at hænge”, 
idet sommerudstillingen i år består af 
fotos af byens indbyggere. Det bliver 
en spændende fornyelse. 
                                             
 Ole Nielsen 

DEN DANSKE KOLINI I TRANQUEBAR 
OG DAGLIGLIV I SYDINDIEN

Simon Rastén boede sidste år 10 måne-
der i Sydindien, hvor han var ud-sendt 
for Nationalmuseet. Han fortæller 
om dagliglivet i millionbyen Chennai 
(Madras), i et hus med både katolik-
ker og muslimer, og om den tidligere 
danske koloni Tranquebar. Fra 1620 til 
1845 hørte kolonien til Danmark og i 
dag er den danske forbindelse stadig 
tydelig. Nationalmuseets Tranquebar 
Initiativ har igangsat flere projekter 
og arbejder bl.a. med restaurering og 
bevaring af bygninger fra kolonitiden.
Der vises både historiske billeder og 
egne fotografier.
                                                     Bytinget

FOTOPROJEKT BISSERUP
FERNISERING

Efter generalforsamlingen i forsam-
lingshusforeningen i 2005  blev vi 
enige om, at vi ville arbejde på at rea-
lisere en drøm om at fotografere alle i 
Bisserup, både børn og voksne. Vi var 
spændte på, om vi ville kunne gen-
nemføre projektet, og hvor lang tid det 
ville tage. Heldigvis er det gået over 
al forventning. Vi er blevet mødt med 
stor imødekommenhed, og det har 
været hyggeligt at komme rundt at fo-
tografere. Selvom ingen rigtig kan lide 
at blive fotograferet, er alle beredvilligt 
stillet op, og derfor kan vi nu invitere 
til fernisering  Onsdag den 18. april kl. 
16 - 20. Omkring 290 flotte billeder er 
det blevet til. Borgmester Lis Tribler 
har givet foreløbigt tilsagn om at åbne 
udstillingen. 
Kan I ikke komme onsdag d. 18., er 
udstillingen også åben torsdag d. 19. 
april kl. 16 - 20.

Venlig hilsen og på gensyn
fotogruppen
Anne Charlotte Harhoff, Lykke Jensen, 
Vivi Guldagger og Annette Andersen
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STRANDRENSNING
Efter den sidste stormflod er det helt 
galt mht. skidt og skrammel på hele 
strækningen fra Holmen til skovkro-
gen, ydermere er der små og større 
joller som ligger hulter til bulter, 
mange som vrag. Et udvalg under 
bytinget har holdt et møde d. 27. fe-
bruar, hvor vi har snakket om, hvad 
der kan gøres for at rense området 
både for småskrammel og vrag/ både.
Det er så heldigt, at Danmarks Na-
turfredningsforening også i år laver 
en landsindsamling SØNDAG D. 15. 
APRIL, som bytinget vil melde sig til. 
DN udleverer så en indsamlingspakke 
bestående af affaldssække, veste etc. 

Vi håber rigtig mange vil være med!. 
Det er alt det der ligger og flyder, vi 
samler ind denne dag. Mht. til vrag/
både som også ligger og flyder på 
området er bytinget i gang med at 
undersøge hvordan det problem kan 
løses. Vi har før afholdt strandrens-
ning, det plejer at være rigtig hyg-
geligt, man får nogle gode snakke 
undervejs og det er altid rart at lave 
noget sammen. I år er det også rigtig 
nødvendigt, og det bliver dejligt  at 
kunne nyde at gå en tur uden alt det 
skrammel, der ligger og flyder. Så mød 
op på legepladsen ved ishuset kl. 9.30, 
søndag d. 25. april!.                              
                                                    Bytinget

BISSERUPS HJEMMESIDE. 
Jeg vil gerne gøre lidt ”reklame” for 
Bisserups fantastiske hjemmeside, 
som Lykke med stort talent redigerer.
Prøv at klikke ind på   www.bisserup.dk  
- og du vil opdage, hvor mange informa-
tioner der er til  rådighed,- om sejlklub-
ben, om Torsdagsklubben, om Forsam-
lingshuset og priser, og meget meget 
mere, - og så selvfølgelig dato´er for alle 
de mange kommende arrangementer.      
God fornøjelse.              
                                          Agnete Stage

KØRSELSKALENDER
Forureningen – bl.a. fra biler – er 
mærkbart stigende. Bilernes ka-
pacitet udnyttes ikke optimalt; 
ofte sidder der kun 1-2 personer i 
hver bil; det er hverken rumligt el-
ler økonomisk særlig fornuftigt.
Det er tit ret kedeligt at sidde der i 
bilen på landevejen helt alene. – Bis-
serup ligger jo langt fra alfarvej (læs 
upraktisk i forhold til koordine-
ringen af den offentlige transport 
– der savnes ”sammenhængskraft”).
Denne kraft kunne skabes:
-ved at mindske forurenin-
gen, og det kan gøres ved at 
udnytte bilernes ydeevne,
- ved at mindske kørselsudgifterne 
(flere deles om dem),
- ved at erstatte kedsomheden med 
det hyggelige der er ved at køre sam-
men, måske også med personer man 
ikke møder så ofte og 
- ved at formindske generne der 
trods alt er ved at bo så fjernt fra 
offentlige transportmidler som vi 
gør. (Andre end os har som be-
kendt ønsket at forlade Paradis
nu og da!)
Vi ville måske kunne gøre en forskel 
ved at bruge en KØRSELSKALENDER, 
hvorpå man tilbyder sig og sin bil 
med en tur til Næstved, Slagelse, Kø-
benhavn el. lign. (eller omvendt søger 
kørelejlighed.) Herefter kan interes-
serede henvende sig til chaufføren/
”ansøgeren” for nærmere aftale.
En sådan kørselskalender kunne fx 
ophænges i Brugsen og kunne have 
en rubrik med ”Jeg tilbyder kørelejlig-
hed” og så med oplysning om navn og 
telefonnummer, dato og tidspunkt for 
hen- og hjemrejse samt antal ledige 
pladser.
En lignende rubrik kunne så hedde 
”Jeg søger kørelejlighed”.
                                            
                                            Myrna Olsen

Den 8. marts får vi besøg af Susanne 
Hansen fra Jylland. Hun kommer 
og fortæller historien om Jacob Fi-
sker som kom til Bisserup for mange 
år siden. Hvorfor kom han her, og 
hvad udrettede han her? Det bli-
ver meget spændende at høre om.
 
Den 22. marts kommer sangkoret 
fra Skælskør. Vi regner med, at der 
kommer omkring 30 sangere, hvis I 
kan lide god musik og høre på dette 
dygtige kor, som ledes af Kaj Groth 
Rasmussen, så kom i forsamlingshu-
set og deltag på denne eftermiddag.
Husk! Alle er velkomne, med-
bring venligst en kaffekurv.
 
Den 12. april afholder vi general-
forsamling. Der kommer indkal-
delse til alle vores medlemmer.
Vi serverer kaffe og lagkage og vi af-
holder lotteri med pæne præmier.

Den 10. maj afholder vi den år-
lige løvspringstur, som i år skal 
gå til Malergården i Odsherred.
Da vi ikke i skrivende stund har fun-
det det rigtige sted at spise, kan jeg 
ikke sætte pris på turen, men det 
kommer sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen, hvor man 
også kan tilmelde sig fra denne dag.

OM FÆLLESSPISNING.

Når jeg engang imellem kommer uden 
for Bisserups grænser, og møder folk 
derude, - ja så fortæller jeg jo, -som 
mange andre måske , - om Bisserups 
lyksaligheder !!  - Og når jeg så begyn-
der at fortælle om ”fællesspisning”, 
den første fredag i hver måned , ja så 
bliver de helt tavse, og dybt betagede!
Det har de aldrig hørt om fra andre 
steder!  (måske overdriver jeg lidt! ).
Mit budskab her er at fortælle nye 
og gamle bisseruppere, at det arran-
gement  giver så gode muligheder 
for at møde  dejlige mennesker, nye 
og gamle og kendte og ukendte i et 
afslappet og hyggeligt samvær.- Og 
så er det selvfølgelig en hel ”gave” at 
få lov at være med på et madhold!.
Det var bare det, jeg ville sige !            
                                             

Agnete Stage

Motionsgymnastik kører derudad 
for damerne, Jytte har nye øvel-
ser til hver gang, og det er jo dejligt 
at få rørt alle musklerne også dem 
der giver en god latter. Der er hel-
digvis god tilslutning hver gang. 
 
Slægstforskning har også gang i 
nogle gode projekter, så det er rig-
tig dejligt når tingene kører godt. 
                    
 Med hilsen fra Lise Kreipke
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LOPPEMARKED
Bytinget vil stadig gerne have effek-
ter til loppemarkedet, som afhol-
des første lørdag i juli måned. Afle-
veringen kan ske i Fjordsides lade, 
Holsteinborgvej 213, hvor der altid 
er åbent. Vi har fået klager over at 
ting forsvandt og vi har været ved at 
drukne i genstande, der ikke kunne 
sælges.
For at råde bod på dette, er der den 
sidste lørdag i hver måned fra kl. 10 til 
12 repræsentanter fra Bytinget i laden. 
Her vil vi sortere og tage vare på det, der 
skal på auktion. Her kan der også ske en 
personlig aflevering eller træffes aftale 
om afhentning.
Det er loppemarkedet, der hovedsa-
geligt financierer Bytingets aktiviteter, 
herunder bytingsbladet.
Vi er taknemmelige for, at Fjordside 
har stillet sin lade til rådighed og at 
der er fri adgang. Vi håber at folk vil 
være ansvarlige og ikke betragte la-
den som en byttecentral, men et sted 
hvor brugbare og salgbare effekter 
kan afleveres.
                                         Vagn Andersen

 VISEAFTEN D. 28. FEBRUAR

70 glade bisseruppere & venner var 
mødt op for at høre ”viseværterne” 
spille skotske og irske viser.
De havde sat et varieret program sam-
men til os, krydret med skotske vittig-
heder: ”Hvorfor tager skotterne aldrig 
deres kvinder på barmen? .- Det er fordi 
de er bange for at blive rundhåndede”.

Vi sang om sødmefuld længsel ef-
ter kærligheden, om svig og bedrag, 
om at vandre ad to ruter der slynger 
sig om hinanden, gennem de lyse-
grønne enge med tidsler i lilla far-
ver, for aldrig at mødes, så sorgfuld, 
så længselsfuld, den kjærlighed, den 
kjærlighed.
Helle- og Bente Viuff kom og spil-
lede på sækkepibe og tromme og for-
talte om instrumenterne. De mødte 
op i skotske nationaldragter og spil-
lede, så vi fik lyst til at marchere med 
op ad fjeldene, ned i dalene, og da 
Amazing Grace tonede ud gennem 
sækkepiben, så rørte det sjælenes 
harpestrenge, ja så var det lige før tå-
rekanalen måtte lække en lille tåre.
Vi sang med hver sin stemme, lidt 
falsk måske men af et godt hjerte, for 
minderne ruller, når man synger sit 
fædrelands og andre landes vemodige 
sange.
Så blev der sluttet af med den mest sør-
gelige sang, der findes: ”Skuld gammel 
venskab rent forgå” – og det gør den jo, 
for nogen er der ikke mere. Men det er 
godt at mindes, at huske det som ikke 
er, at tænke på dem, som ikke er mere. 
Hele meningen med folkesange er jo 
at fortælle den samme historie igen og 
igen, for at minde os om, hvor vi står, 
som et produkt af dem, som var før os. 
Når vi synger de gamle danske sange gør 
vi det med hver sin stemme – med hver 
vores minder, men det er fedt at gøre 
det i venners lag.
Så ros og roser og tak for en dejlig 
viseaften!
Jeg skal hilse mange gange fra land-
betjenten: Det var dejligt at I alle cyk-
lede hjem, for salget af Irish Coffee 
gik rigtig fint!
                                     Johanne Markus

TORSDAGSKLUBBEN MEDDELER

Vi startede den 11. januar med pro-
grammet: Jytte og Niels fra Bisserup, 
”Seniorer på arbejde med Mellemfol-
keligt Samvirke”. De kom og fortalte 
om deres oplevelser i det nordlige 
Indien.
Det var der rigtig mange, der gerne 
ville høre om, så der var 65-70 perso-
ner der kom og jeg tør godt sige, at 
alle fik en god oplevelse med hjem.
 
Jytte og Niels havde taget nogle meget 
gode billeder, hvor man kunne opleve 
hverdagen i de områder, hvor de hav-
de været. De havde en rigtig god måde 
at fortælle om de ting de havde ople-
vet, bl. a. med den skønne udsigt til 
Himalaya bjergene hver dag. Storbyen 
Delhi var et stort kulturchok for dem 
på vejen ud, men da de var på vej hjem, 
var det bare en naturlig ting for dem, 
sådan foregår tingene i Indien. De 
børn der skulle undervises, var meget 
lydhøre overfor de nye ting de kunne 
lege med og bygge med Legoklodser, 
medbragt fra Danmark, så med alle 
de forskellige ting de har oplevet, har 
det også været en rejse der har været 
meget anderledes end de andre rej-
ser, Jytte og Niels har været ude på.

Det var en stor oplevelse for os alle at 
deltage i jeres tur. Tak for jeres bidrag 
til vores program.
 
Den 25. januar havde vi besøg af Lisa og 
Stig Thorup. De kunne underholde med 
forskellig musik og sang samt fortælle 
gode historier, der blev også lejlighed 
til at synge med på nogle af sangene.
Der kom 31 og deltog i denne 
eftermiddag.

8. februar kom Anne Eversby fra Skæl-
skør og holdt foredrag om ”Livskva-
litet med forhindringer”. Når man 
bliver ramt af Sklerose, må man sige 
der bliver skruet lidt ned for be-
vægeapparatet så man må lære at 
leve med de ændringer der er sket 
rent fysisk. Men jeg må sige, at An-
ne Eversby har ikke i sinde at skrue 
ned for blusset, hun kæmper sine 
kampe med at få dagligdagen til at 
fungere og hun holder foredrag og 
skriver bøger. Hun har været med i 
byrådsarbejde i 12 år, og er medlem af 
handicaprådet i Slagelse kommune. 
Hun er en dame der ikke lader sig 
kue af den situation, hun er hav-
net i.  Der kom kun 26 og hørte på 
denne livsbekræftende historie.
 
22. februar havde vi besøg af Lis Trib
ler, vores borgmester.
Hun startede med at fortælle om sin 
opvækst i Korsør, blev skolelærer og 
leder af en skole og de sidste 14 år 
borgmester i Slagelse.
Vi fik en god redegørelse for den 
store opgave kommunen er kom-
met i efter reformen skulle gen-
nemføres. Alt skal starte fra bunden, 
man har ikke taget noget fra nogle af 
kommunerne og fortsat med. Man 
har for nuværende løst mange af de 
opgaver, men der er stadig meget at 
gøre før det hele er på plads og kan 
fungere optimalt.
Hvis der er nogle ting man er 
i tvivl om, kan man henvende 
sig i Borgerbutikken i Skælskør. 
Der skal man også henvende sig, 
når pas og kørekort skal fornys.
Efter denne redegørelse og en kop 
kaffe var det tid til spørgsmål. Der 
kom en del forskellige emner på ba-
nen og Lis Tribler besvarede dem alle.
Der kom 42, og der var meget stor inte-
resse for alle de nye tiltag i kommunen.
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