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De næste ﬁre numre vil vi følge årets gang fra samme plet
på den anden side af byskiltet på Holsteinborgvej
gennem skoven.
Foto Lykke Jensen
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BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Indbetalingskort fås hos
kassereren (Lykke) eller man kan indsætte direkte på
kontonr.: 6150 4378359
Næste nummer påregnes at udkomme i midten af juni. Stof til
bladet bedes indleveret senest 1 juni

REDAKTIONSGRUPPE
Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49
Niels Bak Pedersen ............... 55 45 94 26
Annette Andersen .................. 55 45 18 80
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

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

Suppleanter:
Freddy Thomasen, Strædet 12,............................55451919
Jens Andersen, Strædet 14,.................................55451024
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Bytingskalenderen
Onsdag d. 26. marts kl. 19.30
Viseaften. Tema: Forårssange

Onsdag d. 23. april
Fodboldklub

Tirsdag d. 1. april kl. 20.30
Fodboldklub

Tirsdag d. 29. april
Fodboldklub

Onsdag d. 2. april kl. 20.30
Fodboldklub

Onsdag d. 21. maj
Fodboldklub

Fredag d. 4. april kl. 18.30
Fællesspisning

Søndag d. 25. maj kl 13.00-17.00
Loppemarked for børn og unge i
forsamlingshuset

Mandag d. 7. april kl. 19.00-21.00
Filmaften for børn under 18 år
Tirsdag d. 8. april kl. 20.30
Fodboldklub
Tirsdag d. 8. april kl. 19.00
Brugsens generalforsamling på
Postgården i Skælskør

Søndag d. 1. juni kl. 11.00-17.00
Store legedag i forsamlingshuset
Hold i øvrigt øje med plakater samt
Bisserups hjemmeside:
www.bisserup.dk

Link: KALENDEREN

Onsdag d. 9. april kl. 20.30
Fodboldklub
Torsdag d. 10. april kl. 14.00
Torsdagsklubbens generalforsamling
Søndag d. 13. april kl. 10.00
Strandrensning
Tirsdag d. 15. april kl. 19.30:
Generalforsamling i Forsamlingshusforeningen
Onsdag d. 16. april kl. 20.00
Bossa Novaorkestret Blå Bossa.
Entre 50,Tirsdag d. 22. april
Fodboldklub

BLÅ BOSSA
Blå Bossa er et svensk band, som har
specialiseret sig i at spille bossa nova,
og gerne numre af de mest kendte
komponister, som f.eks. Antonio Carlos Jobim.
Repertoiret inkluderer dog også mere
traditionel jazz og soul musik. Blå Bossa’s sound er lidt specielt ”stripped
down”, uden hverken piano eller keyboard.
Det giver en ”luftig” sound, med
både trommer og percussion.
I forhold til den traditionelle bossa
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nova-stil fra 50’er og 60’erne, så er
der lidt mere funk og groove i Blå
Bossa.
Sangerinden Rebecca Lidén får som
regel stor opmærksomhed, dels pga.
sin stemme, dels fordi hun ofte synger
på originalsproget Portugisisk.
I Bisserup kan vi forvente at høre musik af Jobim, Sam Cook, Gerhswin,
Natalie Cole etc.
Poul Erik

Bisserup stedlige brandberedskab

Som følge af kommunesammenlægningen vil Bisserup fra 1. januar 2008
få brandudrykning fra Falck i Skælskør
og ikke som hidtil fra Fuglebjerg, idet
Fuglebjerg nu hører under Næstved.

24

Bisserup stedlige Brandberedskab
havde derfor, da vi afholdt vor første
”nytårsparade” den 5. januar, inviteret
vores nye indsatsledere til at se vort
materiel og en snak om vort fremtidige samarbejde over en bid brød. 6
af indsatslederne kom (den 7. måtte
passe vagten), og vi ﬁk et meget positivt møde, hvor der bl.a. blev drøftet
materiel, evt. fællesøvelse med Falck,
uddannelse på Brandskolen i Korsør,
samt uddannelse for beboerne i Bisserup i forebyggelse af brand samt
brandbekæmpelse. Vi forsøger at kombinere dette med en gentagelse af et
hjertestarterkursus til en lørdag formiddag i maj, men nærmere herom vil
fremgå af opslag.
Yngve

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
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Tilbud til børn/unge og barnlige sjæle i Bisserup og omegn.
Filmaften.

Mandag den 7/4-08, klokken 19-21 i forsamlingshuset.

Der vil blive vist en hyggelig ﬁlm til alle aldre under 18 år. Der vil blive
serveret popcorn under forestillingen.
Pris: 20 kr.

Små børn skal have følgeskab af en voksen.

Loppemarked, for børn og unge.
forsamlingshuset.

Søndag den 25/5-08, klokken 13-17, i

Sælg og byt dit gamle legetøj, spil og hvad du ellers må have liggende til
noget ”nyt” og spændende.
Du kan købe en stand for 50 kroner, hvis du er mellem 0-18 år.
Små børn skal have medhjælp af en voksen.
Store legedag.

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

Søndag den 1/6-08, klokken 11-17 i forsamlingshuset.

Dette er dagen, hvor du kan tage dit yndlings spil med, og spille det med
en masse andre. Hvis vejret er godt, arrangerer vi også nogle lege udenfor.
Så tag gerne en frokostkurv med. Der vil være mulighed for at købe kage
og sodavand.
Alle tiders dag hvor barnlige voksne også er velkomne til at deltage.
Fælles for alle arrangementerne er at der vil komme mere information om
dem på bytingstavlen og på Bisserups hjemmeside, som tiden for dem
nærmer sig.
Vel mødt.
Toni og Gitte.
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Til Bisserup og omegen´s
juniorsejlere
Vi starter junior sejlads tirsdag d. 1 april.
Vi holder sommer ferie i uge 27 til og
med uge 31 og starter igen tirsdag
d. 5 august.
FEDTUR: bliver sidste
august d.22/23/24.

weekend

i

VIGTIG!! Rigtigt tøj til rigtig vejr, det
gælder også når vi sejler: det vil sige
sejlertøj,gummistøvlersamtredningsvest.
Vi vil samtidig høre om der er nogle
ﬂere forældre der vil være med om
tirsdagen og ha´ en hyggelig aften
sammen deres og andres børn?

Skov- og Landskabsentreprenør

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

Per Ahrensberg
Østengen 35, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18

På god sejler hilsen
Carsten, Brian, Flemming, Per,
Christian og Jann

PS! Vi søger nye annoncør!!!
Hjertesuk!!!!

Vi slutter sejlsæsonen d. 9. oktober
med en hyggeaften i klubhuset hvor
vi bl.a. kårer klubmestrene ud fra de
point hver sejler har samlet sammen i
løbet af sæsonen.
Vi sejler hver tirsdag med skippermøde kl.17.00 hvor vi aftaler dagens
sejladser.
En af de sidste tirsdage i juni vil vi bl.a.
træne kæntringsøvelser på vandet.

Der er rigtig mange i Bisserup som
har hund, det er også helt i orden hvis
man bare kan holde den i snor og ikke
mindst samle dens efterladenskaber
op.
Her på Dalstrøget har vi endda sat
skilte op, “Husk Posen” men det hjælper overhovedet ikke. Det er altså surt
når der ligger en rigtig stor lort foran
postkassen, men det er lige så surt og
ærgerligt når man går tur på stranden
eller i skoven og man kommer til at
vade i hundelort som ligger gemt i
græsset, vel at mærke på de områder
hvor alle kan gå. Det stinker forfædeligt
indtil
man
kommer
hjem og får vasket det af igen.
Kære hundeejere, så tag jer dog
sammen og samle jeres kæledyrs efterladenskaber
op.
Det er da ikke så besværligt at tage
en pose eller 2 med i lommen.
Med venlig hilsen
Lise Kreipke
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LÆS HER.

Som noget nyt, har bestyrelsen for BISSERUP FORSAMLINGSHUS valgt
at spare på papiret og indkalde til generalforsamling via pressen, Derfor :

GENERALFORSAMLING I BISSERUP
FORSAMLINGSHUSFORENING
TIRSDAG D. 15. APRIL KL. 19.30.
Dagsorden i.ﬂg. vedtægterne.
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Dagsordener vil blive fremlagt i Brugsen
d. 1. april.
PÅ GENSYN.
Bestyrelsen
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Bisserup Camping
Frank Hansen har overtaget stillingen
som lejrchef, og sammen med Vivi
Hansen åbner han campingpladsens
kiosk og vil begynde at tilbyde morgenbrød. Kioskens lavsæson er fra 15.
marts til 22. juni 2008 Derefter fra 13.
august til 21. oktober.
Højsæsonen er fra 23. juni til 12.
august.
Velkommen til Bisserup til Vivi og
Frank!
Red.

Strandrensning
Bytinget har meldt sig til Danmarks
Naturfrednings kampagne for et renere Danmark. Vi havde en rigtig hyggelig og ”spændende” dag sidste år,
hvor vi var omkring 50 borgere som
ﬁk gjort områderne langs med vandet fantastisk ﬂot og rent. Det bliver
nok ikke helt så stort et arbejde i år,
men det er jo så dejligt at kunne vandre langs vandet uden det grimme
syn af affald og andre mærkelige
ting som ligger og ﬂyder. Så voksne
og børn lad os tage en tørn igen og
vedligeholde vores dejlige område.
Vi mødes ved det gamle bødehus på
strandengen kl. 10.00 den 13. april.
Bytinget

Nyt fra gruppen bag ”byen der
fotograferede sig selv”
Vi har – på mange opfordringer - i den
forløbne tid siden udstillingen sidste
år, arbejdet på at lave en bog med alle
billederne. Vi har i den anledning interviewet forskellige personer om livet
her i Bisserup. Citater fra disse interview vil blive gengivet i bogen. Bogen
vil også indeholde en dvd med billederne i fuld størrelse. Planen er at
bogen udkommer hen på efteråret
For at få et overblik over hvor mange
der er interesserede i at købe bogen
vil vi gerne have en bindende forhåndstilmelding i løbet af foråret. Vi
anslår at en bog kommer til at koste
ca. 200,- kr. Der vil komme oplysning
i Brugsen og på hjemmesiden om
hvordan man kan melde sig til at købe
bogen.
Vi skal søge fondsmidler til at dække
udgifterne i forbindelse med trykningen og udgivelsen, og det ville være
dejligt, hvis der meldte sig lokale
sponsorer. Evt. sponsorer vil blive
nævnt i bogen. Vi vil blive meget glade
for
at
blive
kontaktet.
Venlig hilsen
Annette Andersen, Jørgen Fallesen,
Vivi Guldagger, Anne-Charlotte Harhoff og Lykke Jensen
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Bisserup Sejlklub – Modernise-ringsplaner
Bestyrelsen for Bisserup Sejlklub har
på baggrund af henvendelse fra Slagelse kommune forår 2007 udarbejdet
forslag til moderniseringsplaner og visioner for Bisserup Sejlklub og området omkring havnen.
Tidspunktet er gunstigt nu på grund
af Slagelse politisk har meldt ud at
man vil lave maritimt knudepunkt på
det sydvestlige hjørne af Sjælland og
Landudvikling Slagelse har en pose
penge til at støtte lokale initiativer.
Men alt det kan man læse meget mere
om i aviserne, her nedenfor er kort
skitseret hvilke ideer Bisserup Sejlklub
har til fremtiden.
Det er helt oplagt at Bisserup med sin
lille havn og idylliske beliggenhed har
mulighed for at tilpasse og udvikle sig
og bevare sit liv, medens mange omegnsbyer oplever at butikker lukker
og står tilbage med triste tomme facader. Tænk hvis Brugsen måtte lukke og
hvem ved, måske kroen kan få omsætning nok til at have åbent hele året i
stedet for at ende op som lejligheder,
hvis der gøres en aktiv indsats for at
styre udviklingen i en hensigtsmæssig
retning.
Der afholdes møde – et ideværksted –
den 27. Marts kl. 17 i Sejlklubbens
klubhus på havnen hvor der vil være
indbudt deltagere fra Bytinget, ﬁskerne, sejlklubben – herunder slæbestedsbrugere, kano- og kajak-interesserede
samt Slagelse kommune og en repræsentant fra Landudvikling Slagelse.
Hvis der er andre end de nævnte interessegrupper, som ønsker at deltage,

så venligst kontakt Per Stenbøg tlf.
55458048 for at tilmelde.
Mødet skulle gerne munde ud i en
plan, der kan støttes lokalt og give et
godt afsæt for det videre samarbejde.
Forslaget fra Bisserup Sejlklub :
•
Nye ﬂydebroer pga. Høj- og
lavvande - Feddet og dæmningen til Glænø
•

Renovering af ﬁskerihavnen
med det sidste stykke spunsvæg og slidlag på havnekajen

•

Flere og bedre fordeling af
bådepladser

•

Høfde af granitblokke vil afværge tilsanding, da strømmen vil blive ført uden om.
Naturlig rende vil blive skabt
udvendig på høfde. Uddybning vil blive minimeret til
sejlrenden.

•

Ekstra slæbested giver
dobbelt så stor kapacitet på
varme sommerdage og bedre
forhold for juniorafdelingen,
som også benytter slæbested
til isætning af joller

•

Udvidelse af Havnens aktiviteter til også at omfatte
Kano- og Kajak afdeling. Flydebro til isætning af Kano- og
Kajak samt indretning af
hus/skur til opbevaring af
Kanoer og Kajakker. Shelter i
Pølsekrogen for overnatning.
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Mad til den store fest

J. B. Diner
v/Jens Becker
på Gammeltorv 3 i Skælskør

•

Udvidelse med Kano- og
kajak-afdeling = ﬂere om vedligeholdelse og ﬁnansiering af
modernisering

•

Renovering af offentlige toiletter vil komme alle gæster af
Bisserup til gode

Traﬁkregulering ved havnen. Supplerende parkeringspladser til gæster og
besøgende i Bisserup.
Per Stenbøg

Nys hjemkommet

fra den store verden får jeg at vide, at
hærværk, brand og ødelæggelse har
hærget dele af det smørhul, der hedder Danmark.
En af de mange fordele ved at bo i et
lille land - og for vores vedkommende
i et lille samfund - er, at vi stort set har
samme interesse i at tingene fungerer,
og at klasseforskellene her er væsentlig mindre iøjnefaldende end i store
dele af verden.

Hærværk er derfor i høj grad et ”nytårsfænomen”, som vi måske oven i
købet er ved at få styr på ved at tage
ansvar for vores by og for hinanden.
I den forbindelse vil jeg nævne, at der
i ﬂere tilfælde af ”drengestreger” i det
forløbne år, har været en glædelig tendens. Forskellige beboere har forfulgt
sagerne. Forældre og børn har taget
ansvar for det skete og rettet op på det
ødelagte.
”Selvfedme” er et nyere slangord for
at være for glad for sig selv. Det lider
vi jo nok af ind i mellem, når vi sjæler
på Bisserupvisen. Men det er nu skønt
at bo et sted, der ikke blot er en samling boliger, men også et menneskeligt
fællesskab, hvor rigtig mange ønsker
at give en hånd med.
Dejligt at vende hjem og blive modtaget af naboer og venner, der har passet hus og høns og oven i købet siger,
at de har savnet os.
Nils Bak Pedersen.

Skal
maden
være i top
så ring os op
Bestil den store brochure
med alt i
spændende buffet’er, varm mad og
masser af inspiration til netop din fest.
venlig hilsen
Jens Becker, Bisserup Byvej 6

Tlf. 39 68 02 03
20 21 08 53
J. B. Diner, v/Jens Becker, Gammeltor v 3, Skælskør, Tlf. 39 68 02 03 - 20 21 08 53
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Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

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

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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Nyhedsbrevservice
Er du interesseret i at få et kort mail
når der kommer nyt på bisserups
hjemmeside så gå ind på www.bisserup.dk hvor du kan melde dig til.
Lykke

Redaktionen har skiftet arbejdskraft. Agnete Stage har andre ting at
gøre og Annette Andersen har
sagt ja til at være arbejdsbi.
Tak for din indsats Agnete og
velkommen Annette.
Red.

KOMMUnyt. Marts 2008.
Det er en rigtig spændende tid vi rent
kommunalt lever i. Det ønske, vi fra
politikkernes side har haft, helt fra
Slagelse Kommunes fødsel, om at den
enkelte medarbejder skulle have en
udstrakt kompetence og selvstændighed til at træffe beslutning, er nu ved
at lykkes – håber jeg. Her i sidste uge
blev der ansat 4 helt nye direktører,
som ikke er traditionelle fagdirektører, men i kraft af deres uddannelse og
indstilling er klædt helt på til at uddelegere ansvar til deres medarbejdere. I
stillingsopslagene blev der lagt op til,
at Slagelse Kommune nu skal gå fra
at være sammenlægningskommune
til at være en udviklingskommune. Så
lad os nu håbe, at de 4 har visioner og
tilstrækkelig gennemslagskraft, så de
kan få vores kommune til at udvikle
sig i en positiv retning.

Det andet større politiske tema har i
den forgangne måned været, om vi
også skulle lave den politiske struktur
om her i løbet af 2008. I budgetaftalen
sidste år havde forligspartierne lovet,
at det ville man. Betænkelighederne er
kommet undervejs. Nogle af os syntes,
at man ikke både skulle lave om på
den administrative og den politiske
struktur samtidig. Det ville give for
megen turbulens. Desuden synes
mange af os politikere, at de mange
politiske udvalg (11 stk.) også har
været meget positivt, idet der er blevet
sat focus på områder, som man kunne
have frygtet ville være glemt lidt i al uroen omkring sammenlægningen. Jeg
tænker især på Udvalget for Demokrati og Politisk Udvikling (DPU), som
jo har sat gang i alle lokalrådene og
sat nærdemokrati og indﬂydelse på
dagsordenen. At vi har et selvstændigt
Udvalg for Plan og Erhverv (PEU)– og
ikke som vanligt hvor planlægning og
erhvervsudvikling er en del af Økonomiudvalgets arbejde – har gjort at der
er rigtig fart på udviklingen. Der er nu
indgået en politisk aftale mellem budgetforligspartierne A, F, NA, C samt
Borgerlisten om at vente med at lave
udvalgsstrukturen om til den nye valgperiode starter d. 1. januar 2010.
Her den 1. marts havde PEU indkaldt
alle de nedsatte projektgrupper, der
skal følge kommuneplanarbejdet tæt,
til en introduktionsdag. Her fra Bisserup deltog Johanne Marcus fra Bytinget. Desuden afholder Bytingets
Udviklingsgruppe temadag i forsamlingshuset Palmesøndag, hvor vi håber
at mange har lyst til at være med til at
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tænke tanker om Bisserups fremtid. Vh. Jacob Borello Carlsen, byrådsDer er delt indbydelser ud til alle hus- medlem.
stande, og man kan tilmelde sig i en
postkasse i Brugsen, pr. telefon eller Nyt fra Brugsen.
mail (se på www.bisserup.dk). Det Jeg er så heldig at skulle på vinterferie
bliver spændende.
i slutningen af februar og begyndelsen
af marts. Indlægget her er derfor skreOg så lige et par lokale sager, som vet midt i februar på en dag, hvor fugogså har været omtalt i Sjællandske. lene kvidrer, og der er ved at være forSagerne er alle fra Gl. Skælskør Kom- år i luften.
munes tid.
Først Mirabellestien. Lokalplanen, der Vi slog allerede katten af tønden i år
skaber mulighed for genskabelse af lørdag d. 2. februar. Frits hængte de 2
Mirabellestien, er blevet vedtaget. tønder op, Toni sørgede for kaffe og
Dette kan ske ved en ekspropriation, kage med videre, og jeg forsøgte at
og det vil der blive taget politisk initia- gøre mig lidt nyttig hist og pist. Der
tiv til snarest. Med lidt optimisme kan mødte 4 drenge op til de stores tønde.
stien nok blive klar her i efteråret.
De var klædt ud i bedste hverdags
Den anden sag har været bredden af dress og ﬁk hurtigt deres tønde slået
Gl. Strandvej hvor den går langs van- ned. Nicki blev konge, og Simon blev
det. Grundejerforeningen Gl. Strand- dronning. Kongen og dronningen blev
vej har vundet sagen, som oprindeligt bagefter foreviget med deres kroner.
var kædet sammen med en sag om Ved de smås tønde var der mødt 7
vendepladsen ud for Bisseruplejren. børn op. De havde gjort en del ud af
Dommeren har skilt de 2 sager ad, for- udklædningen, og Toni kunne kåre
di sagen om vendepladsen mere er en skorstensfejeren og tigeren som de
sag om offentlighedens adgang og bedst udklædte. Bag maskeringerhævd, hvor den anden sag kun dre- ne gemte sig henholdsvis Viktor og
jede sig om vejbredden. Der forventes Mathias. Med Frits som ”tøndeholder”
en afgørelse på vendepladssagen i gik de små med ildhu til opgaven med
løbet af en måneds tid.
at slå tønden ned. Det lykkedes til
Jeg vil meget gerne have reaktioner på sidst uden ”hjælp” at kåre Emil som
en evt. nedlæggelse af vendepladsen, konge og Andreas som dronning.
som jeg mener har været der i mands Det blev en hyggelig time foran Brugminde, og som for mig at se tjener et sen, hvor der var fastelavnsboller til
både traﬁkalt og rekreativt formål. alle, kaffe til de voksne og sodavand
Den kan nemlig godt reddes endnu, til børnene.
selv om retssagen skulle ende med en Så nærmer vi os den årlige
nedlæggelse.
generalforsamling, som ﬁnder sted i
begyndelsen af april, nemlig tirsdag d.
Skriv til jborelloc@post.tele.dk eller
8 kl. 19.00. I år bliver generalforsamring 55451075.
lingen henlagt til hotel Postgårdens
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Malerarbejde tilbydes til rimilige priser.
Kontakt venligst MJ Service
ved
Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01

hassolsen
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PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
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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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store sal. Der vil blive skiltet med dato Christina vil også gerne fortsætte som
suppleant. Denne post er på valg hvert
og tidspunkt som sædvanlig.
år.

Her serverer vi kaffe og lagkage samt
vi afholder vores berømte lotteri.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

Den 8. maj afholder vi vores løvspringstur, turen starter ved Bisserup forsamlingshus kl. 9, vi kører til
Holbæk museum, efter besøget her,
kører vi til Hørby kro hvor vi kan få 2
retter mad, (dampet laks med asparges
samt
krydderurtecreme
og
helstegt kalveculotte med kartoﬂer,
garniture og ﬂødesovs).

Turen koster 320,-kr. for medlemmer
og 420,-kr. for ikke medlemmer.

Herfra kører vi til Maglesø traktørsted
hvor vi får en kop kaffe med lagkage.
Hvis vi har tid og vejret tillader det vil
det nok være rart at gå en lille tur
rundt i det skønne landskab.

Tilmelding: Lise Kreipke 55 45 97 99
og Kisser Jensen 55 45 97 08.
Motionsgymnastik for damer er vældigt populært med rigtig mange deltagere, men hvis der er ﬂere der trænger til motion, har vi stadig ledige
pladser, det foregår hver onsdag
formiddag kl. 10 i Bisserup forsamlingshus.
Med venlig hilsen Lise

For Bisserups vedkommende er det en
lidt speciel situation i år, idet Frits
falder for aldersgrænsen og går ud af
bestyrelsen. Jeg synes, der er al mulig
grund til at sige tak til dig, Frits, for
mange års arbejde i bestyrelsen.
Personligt vil jeg også sige tak for
vores samarbejde under skiftende
uddelere.
I år sidder Toni, Frits og jeg selv i
bestyrelsen, og Christina er suppleant.
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at ”slanke” bestyrelsen med et
par medlemmer ved naturlig afgang.
Toni blev valgt for 2 år sidste år og er
således ikke på valg. Jeg selv er på
valg og har sagt ja til at genopstille, da
jeg fortsat synes, arbejdet er spændende. Medlemmerne kan jo have en
anden mening, og så er det i sidste ende demokratiet, der bestemmer.

Jeg synes, det er vigtigt, at Bisserup
bevarer sin repræsentation i bestyrelsen, og derfor kan jeg kun opfordre
så mange som overhovedet muligt til
at deltage i generalforsamlingen. Det
er jo bestyrelsen, der drøfter alle større
forhold om såvel Superbrugsen som
om vores egen Bisserup brugs.

VEL MØDT TIL ÅRETS
GENERALFORSAMLING.
PS. Annette har ikke yderligere nyt
denne gang.
Mange hilsener Svend Kongstad

Kristensens kunst.

Søndag d. 2. marts var der igen fernisering i Bisserup Forsamlingshus.
Kunstneren Tommy Bjørn Kristensen
havde ophængt to meget forskellige
typer billeder i det dejlige lyse lokale.
Udstillingen havde fået overskriften:
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Reﬂeksioner og abstraktioner. Det første udtrykt gennem fotospejlinger, som
på hver deres måde viser menneskelivets mange, mange gentagelser.
Vi ser de samme tv-udsendelser, læser
de samme bøger osv., hvilket gradvis
fjerner os fra barndommens kreativitet
og originalitet. Kun de skabende mennesker vil kunne bringe samfundet
videre. Udvikling kræver nytænkning
og vovemod. Ikke ensretning og underdanighed. Kunstnerens egen kreativitet udtrykker han gennem udstillingens nonﬁgurative malerier, som
ikke kan undgå at sætte beskuerens
fantasi i gang. Alt i alt en spændende
og anderledes udstilling, som blev set
af ganske mange fra både Bisserup og
den øvrige del af Slagelse kommune.
Udstillingen vil blive hængende de
næste par måneder til glæde for de
mange, der besøger forsamlingshuset.
Ole N.

ved Havnevej og Bygaden. Navnlig
skolebørn og fodgængere krydser uden omtanke. Hvorfor opstiller den elendige kommune ikke et lyssignal?

Brokkassen.

Kære Karl Børge,

For en ny selvbestaltet brevkasseredaktør er det jo noget deprimerende ikke at have modtaget et eneste
indlæg. Jeg er meget ked af det.
Nærmest gået i sort. Er der dog ikke
en læser, der vil afgive lidt brok? –
for min skyld.
Den gamle redaktør.

En ændring/justering af lyddæmpningen i Forsamlingshuset vil næppe forbedre din dårlige hørelse. I den yderste konsekvens, vil du ikke kunne høre
en pind. Mit private forslag til dig er:
Anskaf dig et fornuftigt høreforstærkende udstyr. Men dette forstærker jo
også støj. Så - hvis nogen prøver at råbe dig op, kan du anmode alle andre i
dit samvær om at stoppe den støj, de
laver. En ﬁks løsning er, at vifte med et
lille ”Støj Forbudt” skilt på en pind.

Til Bisserups beboere.
Tak for en rolig nytårsaften,
Mor Karen.
Nu er det nok. Flere gange har jeg
måttet nedsætte hastigheden ved
Brugsen på grund af krydsende traﬁk

Harry Motor.
Og mens vi er ved det. 3-4 parkeringsbåse foran Carins Hus. Tak!
Brokkassen ser frem til indlæg fra
beboere. Deadline 1-6-08.
Af seneste ”Brokkasse” fremgår bla.:
”Hvad skal vi gøre for at få bedre forhold for dårligt hørende i Forsamlingshuset? Er der nogen, der har forstand
på lyddæmpning? Hvad med at få et
tilbud?
KarlBørge.
Svar: Du skal melde dig ind i forsamlingshusforeningen og prøve at få ørenlyd på generalforsamlingen. Red.

Hvis der gennemføres en effektiv
lyddæmpning, får du en læsesal (-50).
Så kommer der klager fra dem, der
hører normalt, og som har ønsker om

rumklang som i en koncertsal (+50).
Hvis klagere over akustik har dårlig
og/eller reduceret hørelse eller ønsker
enten en koncertsal eller en læsesal,
vil klagen være berettiget. En normal
fordeling (Gauss) viser imidlertid, at
disse klagere udgør et klart mindretal
med modstridende interesser, som de
yderste politiske ﬂøje.
Et forsamlingshus bør hverken være en
koncertsal eller en læsesal. Et forsamlingshus skal tilfredstille det brede ﬂertal af brugere.
Så - kære Karl Børge: Hjælp dig selv så sparer du andres kostbare tid. Det
er da dig ovre fra Ormø, ikk?
Mvh
Ib-Bo Skarv

Nyt fra Torsdagsklubben
Vi startede den 10. januar med musikalsk underholdning, hvor vi havde fået Villy Jensen fra Skælskør og
Carl Olav Carlsen fra Agersø til at
komme og spille og synge. Det blev
en rigtig god og underholdende eftermiddag med 33 deltagere.
Den 24. januar ﬁk vi besøg af
forhenværende præst fra Korsør som
fortalte meget levende om Gustav
Wied, det blev en meget spændende
eftermiddag hvor vi havde besøg af 33
deltagere.
Den 7. februar ﬁk vi præsten fra
Nyvangskirken i Slagelse, Poul Berg
Sundgaard, til at fortælle om ”Min tid

som præst i Canada”. Poul havde været udstationeret som sømandspræst i
Toronto, det blev en meget spændende eftermiddag med mange oplysninger om hvor mange ting man skal
tage vare på i den stilling.
Den 21. februar havde vi Senior
Mode på besøg, her blev det sidste
nye forårstøj vist frem på en meget
elegant måde. Vi havde 4 frivillige damer og en herre til at vise de ﬂotte
rober frem. Kirsten Bjørnvad, Alice
Vedel, Anne Kopp, Kisser Jensen og
Kaj Larsen var bare så gode til at vise
det tøj frem som Heidi Christensen
havde valgt til dem.
I skal alle have en meget stor tak for
jeres indsats, 35 deltagere til denne
eftermiddag.
Det sidste program vi kan få med i
dette blad er den 27. marts, her
kommer Lirekassemanden og hans
frue, de spiller de gamle melodier fra
dengang morfar var ung og de kan
fortælle mange gode historier fra
gamle dage. Det vil helt sikkert blive
en rigtig hyggelig eftermiddag, så hvis
du/I kan afse tid, så kom til musikalsk
underholdning.
Den 10. april afholder vi generalforsamling, i sidste nummer af dette
blad, havde der indsneget sig en fejl, i
stedet for den 4. april, er det altså den
10. april. Der kommer indkaldelse til
alle vores medlemmer.
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