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Foto: Thor Jelen
Efterlysning
Har du et foto fra Bisserup, som du
synes kunne være ﬂot som bladets
forside, vil vi meget gerne høre fra
dig. Henvendelse til Lykke,
tlf. 55459638,
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ljen@worldonline.dk
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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
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Ernst Jensen ........................... 55 45 92 49
Nils Bak Pedersen .................. 55 45 94 26
Annette Andersen .................. 55 45 18 80
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................22978949
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918
Freddy Thomasen, Strædet 12,...........................................55451919
Lone Langkilde, Lodsstien 8...............................................55459182
Dan Sørensen, Vinkelvej.....................................................55451819
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207................................61286222

Suppleanter:

Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
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Bytingskalenderen
Søndag d. 15. marts kl. 14.00-16.00
Fernisering. Patchwork af Hanne
Wellendorph

Hold i øvrigt øje med plakater samt
bisserups hjemmeside:
www.bisserup.dk

Mandag d. 16. marts kl. 18.30-21.30
Croquistegning
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30
Chaplinklub
Onsdag d. 25. marts kl. 19.30
Viseaften.Tema: Forår

Fredag d. 20. marts er der Vinaften på
Lodskroen
og
Lørdag d. 25.april
spiller N´City Blues igen på Lodskroen
sammen med Hans Leonardo Petersen

Torsdag d. 26. marts kl. 19.30
Foredrag v. Michael Rasmussen om
den spanske arkitekt Gaudi
Torsdag d. 2. april kl. 14.00
Torsdagsklubbens generalforsamling
Fredag d. 3. april kl. 18.30
Fællesspisning
Torsdag d. 16. april kl. 19.30:
Generalforsamling i Forsamlingshusforeningen
Søndag d. 19. april kl. 10.00
Strandrensning
Vi mødes på legepladsen
Tirsdag d. 21. april kl. 18.30-21.30
Croquistegning
Tirsdag d. 21. april kl.19.00
Brugsens generalforsamling
Afholdes på Postgården i Skælskør

Fra
TORSDAGSKLUBBEN
Vi startede den 08. januar med
musikalsk underholdning, hvor vi havde fået Carl Olav Carlsen fra Agersø til
at komme og spille på klaver og harmonika. Det blev en rigtig god og
underholdende eftermiddag med 26
deltagere.
Den 22. januar fik vi besøg af historiker Ole Nielsen fra Slagelse, som
fortalte meget levende om de kongelige damer og herrer og kaldte foredraget ” De blide duer - stride fruer”,
det blev en meget spændende eftermiddag, hvor vi havde besøg af 36
deltagere.
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Den 5. februar fik vi besøg af Kurt
Rehder fra Korsør, som fortalte om og
viste billeder om ”Det borende X” det
blev en meget spændende eftermiddag med mange oplysninger om,
hvordan han skaffede penge til dagen
og vejen ved at tage fra dem, der havde for meget efter hans mening.
Den 19. februar havde vi Eva Severinsen fra Glumsø på besøg som fortalte om og viste billeder fra det gamle
København og Rosenborg slot som var
det foredraget handlede om. Der var
kun 21 der kom og fik en fantastisk
gennemgang af det danske kongehus
og fremvisning af et godt gennem arbejdet billedmateriale, det var en
god og spændende eftermiddag.
Den 5. marts skal vi have modeopvisning, hvor Senior mode kommer og
viser forårskollektionen.
Vi har 4 frivillige damer og en herre til
at vise de flotte rober frem.
Det er altid spændende, hvor mange
der kommer til vores arrangementer.
Det sidste program vi har planlagt er
den 19. marts, her kommer Søren
Bregendahl og Alice Wedel. De skal
spille og synge og måske fortælle lidt
historier, vi forventer os meget af
denne eftermiddag.
Den 02. april afholder vi generalforsamlinger. Der kommer indkaldelse
til alle vores medlemmer, samt opslag
i Brugsen. Her servere vi kaffe og
lagkage samt vi afholder vores berømte lotteri.
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Den 7. maj afholder vi vores løvspringstur, turen starter ved Bisserup
forsamlingshus kl. 9, vi kører til København, hvor vi skal besøge Rosenborg slot, der lige er blevet restaureret.
Derefter skal vi spise et sted vi ikke
har fundet endnu. Sammen med indkaldelse til generalforsamling til alle
medlemmer kommer der en udførlig
beskrivelse af turen med priser på
museum, mad o.s.v., samt opslag i
Brugsen.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Til motionsgymnastik for damer er der
30 deltagere, det er meget flot, at der
er så mange der ønsker at holde kroppen ved lige.
På holdet med slægtsforskning/ lokalhistorie er der 10 deltagere, det er dejligt interessen for fortiden er så stor.

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

Med venlig hilsen Lise

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

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
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BISSERUP CAMPING

Åbent:
7.30-12.00 og 14.00-20.00

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

Bedre udnyttelse af parkeringspladsen
Ved borgermødet 16. marts 2008 var
nedenstående en af de ting, som det
blev vedtaget at gå videre med; men
ingen har ind til videre vist interesse
for sagen. Da pladsen ser mere og mere miserabel ud og er en gevaldig øjebæ i landskabet, kaldes interesserede
med ideer til arbejde! - Kontakt Finn
Svantesson på tlf. 6128 6222, så en
gruppe kan nedsættes til at arbejde
med sagen.
I særnummeret af bytingsbladet fra
borgermødet står:
4. Ændring af P-plads ved Forsamlingshus til område for friluftsaktiviteter.
Største delen af P-pladsen ønskes i
kommende kommuneplan henlagt til
rekreative formål og friluftsaktiviteter.
Det ønskes, at kommunen i samarbejde med byens borgere – især unge
– laver en plan over pladsens anvendelse, og at kommunen forsyner
udvalgte steder med skateboardvenlig
asfalt samt bord/bænke-sæt og læskur.
En del af pladsens nordlige ende skal
stadig fungere som p-plads for bl.a.
tunge køretøjer.
GRUPPENS IDÉKASSE:
skateboard/forhindringsbane, basketball, volleyball, tennis, klatrevæg,
graffitti, bordtennis, fester, filmklub,
musikrum, diskotek.
Finn Svantesson
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Trafiksanering i Bisserup.

og vil på baggrund af disse udarbejde
et nyt forslag til høring.

Der har i flere år været henvendelser
til Bytinget med ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger især
på Havnevej. Kommunen blev kontaktet fra Bytingets side, hvor problemet
blev forsøgt løst. Der manglede lys,
der manglede penge osv. Så lagde
Birger Jacobi fra Havnevej et stort
arbejde i at analysere og undersøge
problemet, og i samarbejde med bytinget udarbejdedes et forslag til Kommunen. Der blev afholdt et møde i december 2007, med desværre meget få
deltagere, og forslaget blev derefter
fremsendt til Kommunen. På den baggrund har kommunen bevilget
600.000 kr. til trafiksanering i Bisserup.
Ved det senere velbesøgte borgermøde om Bisserups fremtid i marts 2008
var det tydeligt, at trafikdebatten ikke
havde fundet sin afslutning!!!

Niels Bak var en konstruktiv ordstyrer
for den livlige debat.

De 600.000 kr. skal vi anvende bedst
muligt, så 3 repræsentanter fra afdelingen for Drift og Anlæg mødtes med
borgere fra Bisserup på et møde d.26.
jan. 2009. Ca. 100 borgere var mødt
op for at høre og kommentere Kommunens forslag. Det blev en ivrig og
følelsesladet debat med mange ændringsforslag samt stemning for begrænset indgriben i de eksisterende
forhold!!! Nogle var tilfredse med de
nuværende forhold bortset fra vandpytterne på Havnevej!!!!
Karsten Søndergård fra Kommunen
samlede bemærkningerne fra borgerne

Det er meget tydeligt, at der ikke kan
findes en løsning, der kan gøre alle
tilfredse. Bytinget, der udelukkende er
et demokratisk arbejdsudvalg, bestående af ganske almindelige frivilligt
arbejdende borgere i byen, håber på
en god løsning. – Og som jeg ser det,
er vi glade for, at det nu er Slagelse
Kommune, der har ”den varme
kartoffel”!!!
Vagn

Skov- og Landskabsentreprenør

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

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

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

Fisk med flag
100 års fødselsdag i
Bisserup
Torsdag d. 26. februar var der 100 års
fødselsdag i Bisserup! Fødselaren var
byens fiskeriforening, som holdt sit
stiftende møde d. 26. februar 1909.
Dagen blev markeret med en lille
sammenkomst for foreningens medlemmer i Fiskebaren.
Bytingsbladet ønsker Bisserup Fiskeriforening til lykke med de 100 år i
håbet om, at de senere års innovative
udvikling i fiskeriet i Bisserup vil sikre
erhvervets beståen i byen.
Annette
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Børnebissen har
fødselsdag,
hurra,hurra hurra!
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D. 3. april 2009 fejrer Børnebissen sin
15 års fødselsdag kl. 14.30 til 16.30.
I det forløbne år er Børnebissen blevet
sat i stand ude og inde, så vores lille
daginstitution er lys og dejlig. I øjeblikket har vi en ekstra normering, så
vi i alt er 14 skønne børn og 3 fuldtidsansatte voksne.
Vi glæder os meget til den store fødselsdag, som skal fejres i vores have forhåbentlig med indvielsen af et nyt
legehus.
Der er nedsat et udvalg, som tager sig
af den nærmere planlægning af dagen.
Det endelige program ligger endnu ikke fast, men der vil komme opslag i
Brugsen.
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Billede børnebissen over nederste
halvdel

Gæster er velkomne, særligt vil det
glæde os at se gamle børn og forældre
ligesom familie og venner til børn, der
går her nu, er meget velkomne.
På ønskesedlen står bl.a.:
Krukker til at plante i (gerne tilplantet)
Frugttræer
Flag med logo
Skilt med logo
Sommerfuglebuske
Store kridt til fliserne
Trælegetøj
Parasol
2 trip trap stole
Vi håber solen skinner og glæder os til
en dejlig dag.
Hilsen
bestyrelse og personale i Børnebissen.
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Brokkassen marts 2009.
Fra strandvaskerne.

Kæreste Maren. Redaktionen lover dig
hermed, at du til den tid kan hvile i
fred.

Der har fra offentligheden været stor
interesse for særlig de mandlige morgenbadernes
kolde
afvaskninger.
Nogle har kunnet se mere end andre,
og nogle mener, at der var ikke meget
at se.
Spørgsmålet er, om ikke situationen
kan udnyttes kommercielt? Hvad med
et modelbureau?
Krokkette-tegnerne i forsamlingshuset
må da nærmest tørste efter mandlige
modeller.

Harry Motor skriver:

Billetmærke 5545 Byting.

Fernisering i Bisserup Forsamlingshus.

Så til søs.
I anledning af den forestående strandrensning vælder minderne frem. Det
var en helt speciel oplevelse at se sin
elskede kajak fortæres af flammerne. I
den anledning opfordres alle, der har
deres båd kær, til at lægge den fra
land denne formiddag. Fra søsiden
kan man så følge vandalernes fremfærd for så at lægge til, når ølkassen
bæres frem. Vel mødt!
Søulken.
Fra Kæret.
Jeg forudser lange køer i Brugsen og
trafikkaos på både Strædet og Skafterupvej, når invasionen til det nye
boligområde går i gang. Hvor skal jeg
fx parkere rollatoren? Det blev der
ikke nævnt noget om på mødet.
Maren.

Jeg har intet mod fartdæmpende
foranstaltninger i Bisserup, når det blot
ikke forhindrer min fri udfoldelse som
bilist og heller ikke ændrer noget ved
det Bisserup, hvor min bedstefar
agede med stude, og min far kørte
hestevogn. Jeg ser frem til myndighedernes nye forslag.

Bisserup Bytings kunstgruppe sørger
for, at Bisserup Forsamlingshus altid
har løbende udstillinger. Der er året
igennem udstilling af kunst på væggene, så forsamlingshuset altid er en
fornøjelse at besøge.
Den næste kunstner der udstiller, er
Hanne Wellendorph, Korsør, som arbejder med patchwork og quilting.
Hun har gennem mange år arrangeret
kurser og skrevet flere bøger.
Hanne fortæller om sig selv:
Jeg har været på stoffer siden 1970 …
og tror aldrig, at det stopper.
Min hverdag er fyldt med smukke
farver, spændende design, unikke flader, naturoplevelser, masser af frisk
luft og finurlige design, som min
krøllede hjerne udtænker og fingrene
fremstiller. Variationen i farverne

Absalon Cykler Aps
Vi har det største udvalg af klargjorte cykler i regionen over 120 forskellige modeller.
vi fører Centurion, Winther, Giant, GT og Schwinn. Altid et godt tilbud,
kundevenlige åbningstider tirsdag til fredag 16-19 lørdag 10-13 mandag lukket.

Udlejning af cykler - værksted - 15 års erfaring i cykelbranchen
service der er værd at køre efter.
John Andersen
Absalon Cykler Aps
Skovridergårdsvej 3
4262 Sandved
Tlf. +45 23 42 22 34
Fax +45 38 80 11 99

Laserakkupunktur
Stol- og afspændingsmassage
samt bindevævsmassage
Holsteinborgvej 216

55451077/mobil 28451077
Sports- og afspændingsmassør Henrik Christensen & Annette Aagren

8
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Billede hanne

kommer helt af sig selv… privilegeret
som jeg er; at være dansker og opleve
de 4 årstider. Foråret lurer om hjørnet
og automatisk bliver de forårsfriske
farver fundet frem. Jeg er begyndt at
lave billeder … efter hundredvis af
design i tidens løb og 12 bøger … det
er det rene flødeskum!
Kom og se mine billeder i Bisserup
Forsamlingshus søndag d. 15. marts
kl. 14.00, hvor der er fernisering.

Nyt fra Bytingets Lokalplangruppe
Lokalplangruppen har nu afsluttet sit
arbejde. I de foregående Bytingsblade
har vi beskrevet, hvor langt vi var
kommet. Nu er arbejdet sluttet af med
et borgermøde i Forsamlingshuset
torsdag d. 5/2, hvor næsten 100 interesserede beboere deltog.
Aftenen forløb sådan, at byplanlægger
Jørgen Pedersen, Slagelse Kommune

fortalte lidt om Kommuneplanen, der
er ved at blive udarbejdet og om Lokalplaner. Derefter fortalte Vagn Andersen og Jacob Borello Carlsen om
arbejdsgruppens arbejde, som førte
frem til et 3-siders dokument, som beskrev vores holdning til, hvordan en
fremtidig bebyggelse i Bisserup-nord
kunne se ud.
Dette dokument har været grundlag
for arkitekt Ulla Falcks arbejde med
en Helhedsplan for Bæredygtige Boliger i Bisserup. Denne plan fremlagde
Ulla Falck på borgermødet med tilhørende kort over området. Planen er
meget spændende og visionær og blev
efter pausen, med Vagn Andersen som
ordstyrer, debatteret grundigt.
Der var mange positive tilkendegivelser og ros til planen. Men selvføgelig var der også ting, nogle mente
burde være anderledes og ting, der
burde tages hensyn til.
På et efterfølgende møde blev Bytingets Lokalplangruppe enige om, at de
forskellige indlæg på borgermødet ikke gav anledning til at revidere selve
planen, men et par bemærkninger var
så vægtige, at de bør følge planen
med i den videre proces:
I det nordøstlige hjørne ligger bebyggelsen for tæt og for massivt op mod
de eksisterende huse ved Skafterupvej.
Der bør arbejdes med en måde, så
bebyggelsen kan etapedeles. På den
måde kan man tilgodese den erhvervsmæssige udnyttelse af området, indtil
arealet er fuldt bebygget.
Problematikken om at have et 2strenget vandforsyningssystem bør undersøges økonomisk og i praksis.
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Disse bemærkninger er vedhæftet planen, som nu er fremsendt til Slagelse
Kommune, så den kan indgå i Kommuneplandebatten og med henblik på
at undersøge, om Slagelse Kommune
sammen med forskellige fonde kunne
være interesseret i at gennemføre et
sådan spændende energiprojekt.

2009 er året hvor alle spår at krisen vil
kradse i det danske land – og selvom
Bisserup er et særligt sted, kan det være krisen også når til vores breddegrad. På sådanne tidspunkter er det
vel altid sundt at fokusere på de positive ting, der omgiver os i hverdagen.

Det helt primære formål er fortsat at få
området nord for Bisserup med i
kommuneplanen, så der kan bygges.
En rolig udvidelse af vores by vil være
med til at sikre, at vores Brugs stadig
vil bestå.
Jacob Borello
Lokalplangruppen

En af de ting vi kan glæde os over, er
at man i Bisserup stadig har mulighed
for at købe kaffen, som pludselig
mangles, fordi der kommer uventede
gæster. En værdi man måske først opdager, den dag muligheden ikke længere eksisterer. Brugsen giver os let
adgang til dagligvarer, sikrer lokale
arbejdspladser og bidrager til at værdien på vores ejendomme fastholdes i
den gode ende.

Brugsen
2008!

fik

overskud

i

Tusinde tak for en fantastisk opbakning til Fastelavn. Der var mange flotte udklædte børn, som kæmpede om
retten til at blive Konge og Dronning.
Tak til alle de forældre, som gav sig
tid til at besøge Brugsen.
2008 blev året hvor Brugsen i Bisserup
vendte den negative trend. På trods for
et lavere dækningsbidrag betød den
lille stigning i omsætningen (index
102) at underskuddet fra 2007 blev
vendt til et lille overskud. Det er især
sommermånederne, som har bidraget
godt til det positive resultat, mens
omsætningen i julen lå væsentlig
under julen 2007.

Som de fleste forretninger, skal Brugsen også præstere et overskud for at
overleve – og gerne et overskud større
end 2008. At forøge omsætningen i en
lokal dagligvare forretning er en svær
opgave. Vi ser flere og flere af de små
lokale forretninger lukke i takt med, at
de større kæder åbner. Skal vi klare
udfordringerne, må vi blive bedre til at
lægge vores dagligvare indkøb lokalt.
Til gengæld skal Brugsen skabe en
konkurrencedygtig forretning, som leverer den kvalitet der efterspørges.
Mit håb for 2009 er, at flere borgere i
Bisserup finder vej til Brugsen, køber
lidt ind, og fortæller os hvis noget bør
gøres anderledes. Gennem dialog,
samarbejde og lokal opbakning understøttes Brugsens overlevelse. ”Walk

Ala Carte i sommer halvåret
Selskaber hele året
- Og meget mere.....

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

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

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

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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the Talk” – Handel lokalt – brug
Brugsen
i
maksimalt
omfang.
Vi håber så mange medlemmer har
lyst til at deltage i Generalforsamlingen, hvor Brugsens årsresultat vil
blive præsenteret.

Rågerne fouragerer i åbent land, på
marker af forskellig slags. Føden
spænder vidt og er nogenlunde ligeligt
fordelt mellem dyriske og vegetabilske
emner: insekter, regnorme, snegle,
korn, kartofler, rødder mm.

Generalforsamlingen afholdes den 21.
april 2009 kl. 19.00 på Postgården i
Skælskør.
På glædelig gensyn.
Med venlig hilsen
Christina Duch, Bestyrelsesmedlem i
Brugsen

Billede råge

Fugle i og omkring
Bisserup

Ifølge Gyldendals Fuglebog samler
rågerne sig i vinterhalvåret hen under
aften på marker nær en fælles soveplads. Herfra drager de i skumringen,
ofte i store flokke og i selskab med alliker og krager, til overnatning i toppen af høje træer.
I denne vinter har et overnatningssted
ofte været nogle høje birketræer i
sommerhusområdet.
Rågerne yngler i let synlige kolonier i
mindre skove eller i udkanten af større, samt i trægrupper og parker, som
regel ud til åbent, dyrket land. På
ynglepladsen og i hele tilværelsen er
rågerne både let synlige og meget
støjende.

For tredje gang har der været foretaget
en vinterfugletælling. I perioden 10.
januar - 8. februar er fuglene på
foderbrættet blevet talt.
Resultatet af tællingen viser, at
skovspurven er den mest talrige fugl i
de danske vinterhaver efterfulgt af
musvit, solsort og grønirisk. De to
foregående år var grønirisken nummer
to, men er altså i år faldet ned på 4.
pladsen.
På min foderplads har der været
omkring 20 forskellige arter. Mest
interessant (for mig) har været kernebider, stillids, silkehaler, flagspætter –
og så de daglige besøg af spurvehøgen, som kommer i en vældig fart.
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Med foråret, som nærmer sig hastigt,
er de første trækfugle på vej til
Danmark igen. De første lærker og
viber er i skrivende stund (1. marts) set
og hørt flere steder, ligesom den første
fuglesang fra mejser, bogfinker, solsorte, grønirisk mm. er i fuld gang.
Ejvind

Kommunyt marts 2009
Siden sidste bytingsblad er der sket
det, set med lokale øjne, at der har
været afholdt åstedsforretning d. 10.
februar på Mirabellestien. Ved en
åstedsforretning bliver der altid afleveret et forligstilbud fra kommunen.
Efterfølgende kan lodsejeren komme
med indsigelse. Tidligst 4 uger efter
kan sagen behandles i byrådet med
henblik på at vedtage ekspropriation.
Sagen kommer så nok på byrådsmøde
i marts. Derefter kan erstatningsbeløbet ankes til en taksationskommission
og evt. til overtaksationskommissionen.
Der kan altså gå lang tid før sagen er
afklaret, men efter byrådets evt. vedtagelse af en ekspropriation har en
klage over erstatning ikke opsættende
virkning. Så vi må se hvordan tingene
udvikler sig.
Bytingets lokalplangruppe har sendt
forslaget, der blev diskuteret på borgermødet d. 5. februar med næsten
100 deltagere, videre til Plan- og Erhvervsudvalget med ønske om, at om-
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rådet nord for Bisserup kommer med i
den kommende Kommuneplan. Samtidig har man opfordret til, at Slagelse
Kommune bør gå aktivt ind i det konkrete projekt med energirigtige boliger
og bæredygtighed. Det er spændende,
hvordan det vil blive modtaget politisk.
Efter borgermødet i januar om trafiksanering i Bisserup er embedsmændene gået hjem for at revidere planerne, så der kan blive forelagt et nyt forslag på et borgermøde. Der er ikke sat
nogen tid på dette.
Den i pressen meget omtalte nedlagte
jernbane mellem Slagelse – Skælskør
– Næstved er blevet overtaget af Skovog Naturstyrelsen og Nordea fonden
har givet 36 mill. kr. Dertil kommer 6
mill. kr. fra Skov- og Naturstyrelsen og
3 mill. kr fra både Slagelse og Næstved kommuner, altså i alt 48 mill.kr.
Hensigten er at få etableret en gangog cykelsti på den nedlagte bane.
Rigtige motionsglade, hundeejere og
naturelskere her fra Bisserup kan også
få glæde af en sådan sti, som undervejs vil byde på primitive overnatningsmuligheder og forskellige folkesundhedspladser med mulighed for
styrke- og balancetræning. Langs stien
vil der også blive etableret naturlegepladser for hunde. Strækningen på
godt 41 km fra Næstved til Slagelse
kunne også inspirere til et årligt maratonløb.
Rigtigt spændende.
Jacob Borello Carlsen
byrådsmedlem

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

BISSERUP FORSAMLINGSHUSFORENING.
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
TORSDAG D.16. APRIL KL.19.30
Dagsorden i.flg. vedtægterne.
På valg til bestyrelsen er:
Kasserer Flemming Buur. Ønsker ikke genvalg.
Udlejer Connie Jensen. Villig til genvalg.
Suppleant Lisbet Thomassen. Villig til genvalg.
Suppleant Lisbeth Højgård Olsen. Villig til genvalg.
Der vil blive serveret kaffe og kringle – og øl.
På gensyn, Bestyrelsen.

Henvendelse tlf. 35380136/ 27941837 Ring gerne for yderligere oplysninger

Erik Hansen
VOGNMAND
Olstrupvej 31 •4243 Rude

Tlf. 55 45 94 75

Biltlf. 40 45 94 75 •Fax 55 45 96 73

Udlejning af
containere
Levering af grus, sten og muldjord
Anlæg af veje og gårdspladser

OPSKRIFT PÅ VAFLER NYDT
VED FÆLLESSPISNINGEN D.
5. MARTS
Efter lidt kamp med vaffeljernene og
strømmen, lykkedes det for de fleste at
få smagt nogle dejlige vafler med is og
syltetøj. På opfordring bringes opskriften her::
2 æg
125 gr. Mel
2-3 spsk. Sukker
5-6 spsk. hvidtøl
125 gr. Smør
1 dl. Piskefløde
smør til bagning

Del æggene. Rør mel, sukker, øl og
æggeblommer til en tyk klumpfri jævning med et piskeris. Smelt smørret og
rør det i dejen. Pisk hvider og fløde
hver for sig. Rør fløde skummet i dejen og vend hviderne i lige før bagning.

ENDNU
NING

EN

EFTERLYS-

Vi har i bytinget snakket om, om der
mon ikke her byen skulle være nogen,
der har et ønske, et forslag eller andet
til et arrangement i forsamlinghuset.
Der er naturligvis en økonomisk
begrænsning for, hvor dyrt et arrangement kan være, men kom frem med
ideer/-ønsker. Ring til en fra arbejdsudvalget (se bagerst i bladet) så tager
vi det/dem op på vores møder.
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Antoni Gaudi i Bisserup
Michael Rasmussen, lærer og tilknyttet
Asger Jorns museum i Silkeborg, vil
fortælle om Gaudi og vise billeder af
hans utrolige livsværk.
En af de mest provokerende, men også
fascinerende samling af palæer og
kirker i nogen europæisk by, finder
man i Barcelona skabt af en arkitekt:
Antoni Gaudi omkring århundredskiftet 1800-1900.
Hans hovedværk Sagrada Familia nåede han ikke engang at fuldende, og
man bygger på den endnu – med en
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svag chance for at blive færdig i dette
eller næste årti.
Gaudi var en meget, meget original
kunstner, men blev også inspireret af
sin samtids ”Jugendstil” og af den
maurisk-spanske arkitektur. Men først
og sidst er værkerne hans eget udtryk.
Har man været i Barcelona tror jeg,
man med glæde – eller forargelse – vil
gense hans bygninger, og har man
ikke været der, får man måske inspiration til en sommertur til Barcelona, hvor der i øvrigt er meget, meget
andet at se.
Michael Rasmussen

Billede gaudi01

Om genvalg af medlemmer
til Bytingets arbejdsudvalg.
Billede gaudi

På Bytingets årsmøde i november
rejstes spørgsmålet om det hensigtsmæssige i muligheden for genvalg af
arbejdsudvalgets medlemmer. Det gav
anledning til en livlig diskussion, hvor
vedtægternes bestemmelser om valg
blev efterlyst. Vedtægterne har aldrig
haft nogen paragraf om genvalg. Af
samme grund besluttede arbejdsudvalget i 1977, 2 år efter Bytingets
oprettelse, at forsøge i praksis at afskaffe genvalg af medlemmerne. Efter
fælles aftale ville ingen af de seks
medlemmer, der var på valg, modtage
genvalg. Der skulle følgelig vælges
seks nye medlemmer på årsmødet
samme år, og det skulle vise sig ikke

at være så ligetil. I referatet af
årsmødet står, at "da antallet af
foreslåede og villige kandidater var
begrænset", opfordredes to af de
siddende medlemmer til at genopstille
trods den fælles aftale. Det indvilligede de i, og der blev så valgt fire
nye og genvalgt to siddende medlemmer til arbejdsudvalget.
Det arbejdsudvalg, der blev valgt i
november 2008, har under indtryk af
diskussionen om genvalg vedtaget:
"På næste årsmøde stiller alle, der er
på valg, deres plads til rådighed. Er
der flere, der gerne vil være med i
Bytingets arbejdsudvalg, end de seks,
der er på valg, stiller man op på lige
vilkår, og der gennemføres valg med
stemmeafgivning. Det oplyses, hvem
der ikke ønsker genvalg. Vi opfordrer i
Bytingsbladet i september folk til at
henvende sig til en fra arbejdsudvalget, hvis man gerne vil stille op."
Annette

OBS

OBS

OBS

28. marts begynder DSB et større
sporarbejde på jernbanestrækningen
Næstved – Ringsted, som vil vare til
10. august. Det betyder særkøreplaner
for togtrafikken. Det forlyder, at det
også vil få konsekvenser for bus nr. 87
Næstved – Slagelse. Der foreligger på
nuværende tidspunkt ikke nogen ny
buskøreplan, men vær opmærksom
på, at der kan ske ændringer på ruten.
Annette

Bytingsbladet

Bisserup
marts 2009
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