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Foto: Lykke Jensen
Solen laver mirakler i isen

Algade 30 · 4230 Skælskør
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Mødearrangementer
- fortrinsvis hverdag:
Lille sal

12-15 pers.

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

Stor

Begge

750,900,-

1200,1400,-

sal

sale

Weekend- & festarrangementer:

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Kan indsættes direkte på
kontonr.: 6150 4378359, Skælskør Bank.
Næste nummer påregnes at udkomme i midten af juli
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 juni. meget gerne på
mail

REDAKTIONSGRUPPE

Næstved Landevej 404
Oreby - 4261 Dalmose
Telf. 58 18 93 85

Der er næsten ingen grænser for alle de aktivitetsmuligheder, dette hus kan være
rammen om:

BYTINGSBLADET

Stor sal + Lille sal
2800,Forandelshaver ...................
2300,3100,For andre ............................
2800,Depositum for alle til alle lejemål kr. 400,Lejeaftale kan træffes ved henvendelse til:
Connie Jensen, Kærvej 5, Bisserup,
4243 Rude, Telf. 4018 9476

Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49/ernst1901@mail.dk
Nils Bak Pedersen ......... 55 45 94 26/jytteognils@hotmail.com
Annette Andersen ...... 55 45 18 80/annette3003@hotmail.com
Lykke Jensen ............................... 55 45 96 38/lykke41@pc.dk

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Vagn Andersen, Dyvekær 16,............................................55458006
Anne Kopp Pedersen, Bisserup Havnevej 58,....58524948/26300200
Freddy Thomasen, Strædet 12,...........................................55451919
Lone Langkilde, Lodsstien 8.............................................. 55459182
Dann Sørensen, Vinkelvej 8................................................55451819
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207.................................61286222
Niels Christiansen, Dalstrøget 16....................................... 58141409
Lisbeth Troelsen, Fasanvej 2............................................... 55459512
Lone Jensen, Dyvekær 7.................................................... 30529687
Søren Riis Sørensen, Bisserup Havnevej 10........................ 20303595
Brigitt Breum, Bisserup Bygade 5........................................58145181
Steen Skytte, Strædet 6.............................................................55451930

Suppleanter:

Lise Kreipke, Dalstrøget 20.................................................55459799
Knud Jensen, Dyvekær 25a.................................................75944610
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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
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Bisserupkalenderen

Marts – 2011 Nyt fra Bytinget.

Tirsdag d. 22. marts kl. 19.30:
Chaplinklub.
Torsdag d. 24. marts kl. 14:
Musikalsk underholdning og fællessange ved Finn Molsted, Niels Bønsvig
og Frank Guldagger.
Arr. Torsdagsklubben
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30:
Viseaften. Tema: Det ville glæde mig..
Fredag d. 1. april kl. 18.30:
Fællesspisning
Søndag d. 3. april kl. 14-16:
Fernisering. Fotoudstilling med Bisserups vilde blomster
Onsdag d. 6. april kl. 19.00
Brugsens generalforsamling på Postgården i Skælskør.
Torsdag d. 7. april kl. 14.00:
Torsdagsklubbens generalforsamling
Søndag d. 10. april kl. 10.00:
Strandrensning
Vi mødes på legepladsen.
Onsdag d. 13. april kl.19.30:
Forsamlingshusets generalforsamling

Når dette blad læses, har der været en
60-er fest i Forsamlingshuset, d. 12.
marts, arrangeret af en lille festglad
gruppe, der har skaffet musik, et
traktement og drikkevarer og har
påtaget sig at stå med spændingen:
Kommer der nogen? Gider folk? Er der
opbakning til vores ide? Vi håber, at
det gik godt, og at gruppen har lyst til
at føre sådan en ide ud i livet en
anden gang. Tak for initiativet, - som i
øvrigt fik økonomisk støtte fra
Bytinget.

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

HUSK at møde op til brugsens generalforsamling d. 6. april.
Det eneste medlem af bestyrelsen fra
Bisserup, Christina Duch, er på valg.
Det er vigtigt at sikre hendes genvalg!

STRANDRENSNING d. 3. april kl. 10.
I år bliver indsatsen med at samle
affald gjort mere festlig, idet der er en
belønning til alle frivillige, børn som
voksne, i form af en skattejagt (nok
mest for børnene) og øl, vand og
pølser.
Vi håber på godt vejr og mange indsamlere. Vi ses på Legepladsen kl. 10.
Brandberedskabet har fået et tilskud
fra Trygfonden på 38.000,00 kr.
Dejligt!
Ideen med at skaffe penge ved salg af
en kalender med letpåklædte brandmænd på/ved brandbilen vil dog
stadig blive gennemført, når vejret
egner sig til fotograferingen af de
letpåklædte flotte fyre.
Spændende, om brand i pigehjerter
kan slukkes af det stedlige beredskab?????
Som omtalt andet sted i bladet, sættes
der nu gang i indretningen af den
store P-plads. Der blæser milde vinde
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fra kommunen, men da projektet
kræver ca. 1,5 mill. Kr, må der nødvendigvis også søges i forskellige
fonde. Det er lykkedes før, så vi prøver igen. Alle ideer er velkomne. Ppladsudvalget består af Finn Svantesson, Vivi Guldagger, Anne Petersen
samt campingpladsens lejrchef Frank.
Fremover vil der i Campingkiosken
blive sat plakater op og lagt bytingsblade, så campisterne føler sig orienterede og velkomne til arrangementerne, og velkomne til at bidrage med
en hjælpende hånd.
Projekt Legeplads. Vi har stadig ikke
fået de nødvendige tilladelser fra
kommunen til renovering og fornyelser. Man kan stadig nå at melde sig til
Søren Riis med gode ideer og tilbud
om arbejdskraft.
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Solhvervsfesten gik igen godt med ca.
80 tapre fakkelbærere. Der blev spist
ca. 30 l suppe og masser af hjemmebagt brød. Tak til alle, der lavede
suppe og bagte brød, og tak til alle,
der trodsede kulden og bakkede op
om festen.
Bytingets
arbejdsudvalg
beklager
enstemmigt de lave temperaturer:
MINUS 16 GRADER! Vores egne
fingre og næser var såmænd også lige
ved at fryse af, mens vi stillede telt op
og riggede varme og lys til – og
fjernede det igen næste dag!

Den sidste viseaften i år med Viseværterne, onsdag d. 30. marts, vil
arbejdsudvalget overrække en flaske
til musikanterne som tak for, at de
igen i år har planlagt, øvet og underholdt os rørende godt, professionelt,
frivilligt og gratis!!!! Det er den slags
frivillige, idealistiske initiativer, der
gør det anderledes at bo i Bisserup.
Her i foråret vil der blive lavet en
demonstration i brugen af hjertestarteren. Hold øje med plakat i
Brugsen og på Hjemmesiden. Også et
førstehjælpskursus vil blive tilbudt.
Det bliver med professionel instruktør,
så tilmelding er bindende.

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

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

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
Nogen tror fejlagtigt, at arbejdsudvalget selv finder på de opgaver, de
påtager sig. Vi løser de opgaver, vi har
lovet borgere i Bisserup at løse til gavn
og glæde….o.s.v. og så håber vi, at
alle forstår, at det nogle gange kan
være en kold – meget kold! – tjans.
P.u.v. Vagn
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Din
lokale tømrermester i Bisserup
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Forhandler
af JÖRNTRÄ Bjælkehuse
�������������������������������
Brug
din lokale håndværker til:

-�������������������
Om- og tilbygning
-��������������������������������������
Udskiftning af vinduer og døre eller
-���������������������
Udskiftning af glas
-����������
Carporte
-������������
Beklædning
-�������
Gulve
-��������
Lofter
-����������������������������������
Tagudskiftning og meget mere ...

Du
har måske noget, der skal saves til eller høvles. Jeg har maskinerne
�����������������������������������������������������������������������
Ring
eller skriv og få et uforpligtende tilbud!
�����������������������������������������������

Johs.
Lundkvist
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LEVE
OG BO HUSE
���������������

Holsteinborgvej
239
�������������������
Bisserup
- 4243 Rude
��������������������

Telefon:
Dag
29 70 22 88
���������������������������������
Aften
55 45 97 47
�������������������������������������
Fax
55 45 97 49
��������������������������������������
e-mal:
johs@leveogbohuse.dk
���������������������������

BISSERUP CAMPING

Åbent:
Vi
åbner igen 02.04.11”
7.30-12.00 og 14.00-20.00
Åbent:
i kiosk
7.30-12.00
og 14.00-20.00
Morgenbrød
og Aviser

Morgenbrød og Aviser

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

Nyt
fra Brugsen gennemgang af
formandsberetning,
årets resultat samt valg til Bestyrelsen.
Formanden,
Årets
resultatLisbeth
bliver Vangkilde
præsenteretNielpå
sen,
omtalte
det
nye
medlemsprogram
Generalforsamlingen, der afholdes på
COOP+, FDB's
landsrådden
samt6.mange
Postgården,
Skælskør
april
af
de
aktiviteter,
som
Brugsen
har
2011. Allerede nu kan jeg løfte sløret
deltaget
i
gennem
2009.
Af
aktiviteter
for resultatet ved udgangen af novemblev blandt
omtalt Brugsens
delber
2010. andet
Omsætningen
lå under
tagelse
i
Livsstilsmessen
og
lokale
budget, og lavere end sidste år. Da vi
sponsorater.
Fremtiden
naturlighar
haft nogen
ekstrablev
udgifter
til
vis
også
berørt,
hvor
uddelerskiftet
vedligeholdelse var resultatet negativt.
blev fremhævet.
Årets
endelige resultat kender jeg
Regnskabet
blevbliver
fremlagt
af Poul
endnu
ikke. Det
præsenteret
på
Holm.
Resultatopgørelse
for
2009
for
Generalforsamlingen.
Skælskør Brugsforening
blev til
et Svend
overDesværre
måtte vi sige farvel
skud
på
kr.
630.882
kr.,
hvilket
er
som forlod os i en alt for tidlig alder.
omkring
150.000
kr.
lavere
end
2008.
Svend har altid været en lokal ildsjæl
Den etprimære
årsag til det
med
stort engagement.
Han mindre
havde
overskud
findes
i
lidt
højere
altid et godt ord og var en godpersonafortaler
leomkostninger
(nybestyrelsespost
overenskomst)
for
Brugsen. Svends
er
samt
afskrivninger
af
overtaget af Bo Hansen, sommaterielle
har sidanlægsaktiver.
det
som suppleant.
For er
Brugsen
i Bisserup blev 2009
et
Det
på Generalforsamlingen
du kan
bedre
år
end
2008.
Et
positivt
driftsvære med til at påvirke Brugsens fremresultat
end dig
2008til må
tid.
Jeg som
kan var
kun større
opfordre
at
siges
at
være
flot.
møde op, stille spørgsmål og være
På valg
Brugsens
var
med
til at til
stemme
på debestyrelse
personer som
Søren
Hansen,
Svend
Kongstad
og
skal sidde i Bestyrelsen de næste to år.
Bjarne
Pedersen.
Alle
blev
genvalgt.
I år er følgende personer på valg: Jytte
Bestyrelsen Claus
består Jeppesen
således afogfølgende
Henriksen,
undermedlemmer:
tegnede. Ligeledes skal der vælges en
Lisbeth
Vangkilde
ny
suppleant.
Alle Nielsen
personer(Formand)
har ønsket
Søren Hansen, (næstformand)
genvalg.
Bjarne
Pedersen
Læs
mere
om Generalforsamlingen i
Jytte Henriksen
Brugsen.
Claus Jeppesen
Med venlig hilsen
Svend Kongstad
Christina Duch
Christina Duch
Henrik Weigel (medarbejderrepræsentant)
Bo Hansen (suppleant).

.
Kommunyt
Et goddag ogmarts
farvel 2011
blev sagt
fredag

den 28. maj 2010. Efter 22 års indsats
Vi
først iHolm
marts,valgt
og frosten
har stadig
harerPoul
at fratræde
sin
tag
i os.som
Jeg kan
se udPoul
overvil
detstadig
- nu
stilling
uddeler.
igen
isdækkede
Smålandsfarvand.
En
være- at
finde i SuperBrugsen
i Skælnat
par uger
siden blev min
skør for
medetansvar
for vinafdelingen.
Ny
kone
vækket
ved,Morten
at der lød
en skuruddeler
bliver
Holm,
som
rende
lyd, som iom
der gled is ned ad
også indtræder
Direktionen.
taget.
Men
om godt
morgenen
sig,
2010 er
skudt
i gang.viste
Derdet
venter
at
skruet isen
op i en god
os havet
mangehavde
spændende
udfordringer
og
meters
ligeledelse
ud forer os.
opgaver.højde
Den nye
klar Men
til at
længe
fik det ikke
ligge.
To dage
løfte opgaven,
og lov
medatgod
opbakning
efter
blæste det og
op,kunder,
og næste
morgen
fra medlemmer
er jeg
overvar
stranden
heltskal
fri forkomme
is. Nu
bevist
om, og
at havet
vi nok
er
isen i her
igen.
Men
alligevel er
sikkert
land.såVel
mødt
i Brugsen!
lyset i fremmarch, så der er rigtig mange
dejligeDuch
solskinstimer. Forår, forår
Christina
kom nu snart!

GRILLREGLER

Politisk er der også både tøbrud og
frost. Samarbejdsmæssigt kan man vel
Vi er på vej ind i grillsæsonen. Derfor
betragte det som et slags tøbrud, at de
er det vigtigt at genopfriske din hu2 politiske fløje – efter at Peter Lotinga
kommelse om etikette af denne suber blevet løsgænger - er lige store og
lime udendørs madlavningsaktivitet.
har fundet sammen i et samarbejde.
Når en mand frivilligt melder sig til at
En ny styrelsesvedtægt er blevet vedgrille, sættes en række af begivenhetaget, som fordeler de politiske poster
der i bevægelse:
nogenlunde ligeligt. Der er lagt op til
et samarbejde, som gerne skulle komRutinemæssigt:
me
hele Slagelse kommune til gavn.
1. Kvinden
køber
maden
Men
samtidig
er der
også stadig frost i
2.
Kvinden
laver
salat,
forberederaf byluften, fordi enkelte medlemmer
grøntsager
og
laver
dessert.
rådet har travlt med at komme med
3. Kvinden
forbereder
kødet,
marineanklager
mod
hinanden.
Men
foråret
rer
mv,
placerer
det
på
en
bakke
samer vel på vej?
men med de nødvendige køkkenredsaucer,afogKommunyt
tager det med
ud
Iskaber
sidste og
nummer
fortalte
til
manden,
som
er
placeret
ved
siden
jeg om den igangværende skoledebat.
af grillen
– med en øl i hånden.
Nu
er høringsprocessen
overstået, og
4.
Kvinden
udenfor
byrådet har forbliver
vedtaget fortsat
det, som
jeg også
den
obligatoriske
tre
meters
zone, at imener er det eneste fornuftige,
hvor en overflod
testosteron
ogfinde
gangsætte
en ny af
proces
med at
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andre
kan finde
ud
af, mandlige
hvordan aktiviteter
det fremtidige
skolested uden
frapå
kvinden.
væsen
skalindblanding
være baseret
den bedst
mulige faglighed og kvalitet. Indtil nu
har
i højdel:
grad baseret
Her udgangspunktet
kommer den vigtige
sig
på
en
rapport,
som
kun
ud-.
5. Manden placerer kødet på tog
grillen
gangspunkt i økonomi. Samtidig har
man vedtaget, at den nuværende skolestruktur bevares i det kommende
skoleår. De besparelser, der er med i
det eksisterende budget, bliver fastholdt, så i indeværende år 2011 vil
der blive sparet 18 mio.kr. på skolevæsenet! Der vil blive tildelt et beløb
pr. elev. Det bliver et rigtig hårdt
2011/12 for det samlede skolevæsen,
Mere rutine ...
med masser af samlæsning på tværs af
6. Kvinden går ind for at organisere
klasser og minimumstimetal for børnetallerkener og bestik.
ne. Det er ikke helt nogen trøst, at
nedskæringer også finder sted i stort
7. Kvinden kommer ud for at fortælle
set alle andre kommuner. Skidt er det.
manden, at kødet ser lækkert ud. Han
Det er ikke sådan man får en god
takker hende og spørger, om hun vil
folkeskole!
hente endnu en øl, mens han vender
kødet.
Nu vil der så skulle arbejdes frem mod
en fremtidssikret model for skolevæVigtigtJeg
igen:
senet.
tror, at alle de politiske par8.
Manden
kødet
grillen ogevt.
gitier er nødttager
til igen
atafdiskutere
ver
det
til
kvinden.
nedlæggelse af nogle små skoler. En
model, hvor flere skoler har fælles
Mere rutine:
ledelse,
er noget skidt. Jeg har frem9. Kvinden
forbereder
tallerkener,
sahævet
i vores
interne politiske
debat,
lat,
brød,
tilbehør,
servietter
og
saucer
at landdistriktspolitikken er et væsentog sørger
for, også
at det ihele
kommer på
ligt
element
skoledebatten.
bordet.
Sammen med skoledebatten er det
også helt afgørende at få diskuteret
10. Efter spisning
sørger kvinden for at
fremtidens
børnefritidsordninger.
rydde af bordet og vasker op.
Forår bliver det, men bliver der også
lysere
tider afforalt:skolerne? Jeg tror forOg vigtigst
udsætningen er, at man IKKE sparer så
meget,
dermanden
er lagt op
i 2012ham
og
11. Allesom
roser
ogtiltakker
fremefter.
Der
SKAL
findes
andre
penfor hans madlavningsindsats.

12. og
Manden
spørger
hun
ge,
det gøres
ikke kvinden
bare vedom
at bygnødetsin
og nåri han
ser hendes
ge
nytfriaften,
stort rådhus
Slagelse
for at
irriterede
reaktion, konkluderer
han
samle
og nedskære
centralforvaltninendnusom
en gang,
det bare
er umuligt
gen,
nogenat har
foreslået.
Man
at glæde
kan
hellerkvinder!
ikke klare det ved, at alle
institutioner skal købe fælles ind. Jeg
tror
det skalafklares
ved en gennemViderebragt
redaktionen
gribende analyse af alle kommunale
budgetter og ikke mindst ved, at der til
Kommunyt juni 2010.
stadighed er focus på at overholde
budgetterne. Enkle kunstgreb findes
Først en meget aktuel nyhed, som har
ikke!
været en føljeton i flere år:
Men lad os nu nyde forårets sol og
Mirabellestien, som jo har verseret
spirende liv!
frem og tilbage mellem ankeinstanser
Jacob Borello Carlsen
og kommune i vel snart over 5 år,
Byrådsmedlem
finder nu sin afslutning. Ekspropriationen af arealet var jo anket til
Vejdirektoratet,
men
Direktoratet
Det
villed.glæde
mig at…de ikke ville
meddelte
23. marts,
tilsidesætte kommunens afgørelse om
Sæsonens
sidsteafviseaften
nærmer
sig
ekspropriation
stien. På
udvalgsmed
fjed. Temaet
mødetraske
i Teknik
og Miljøbliver
d. 3."Det
maj
ville
glæde mig…"
besluttede
udvalget at gå i gang med
Vores
syngende
publikum
kanjuni
sikkert
etablering
af stien.
Her d. 8.
skal
huske,
i løbet af seneste visearbejdetatgåder
i gang.
aften
blev samlet
Ikke en
til
Ejereni januar
af grunden
agter ind.
at føre
Giro
413,mod
men forslag
til viser til med
den
retssag
Vejdirektoratet
kommende
Af de modtagne
påstand om,viseaften.
at Vejdirektoratets
afgøforslag
har
vi
sammensat
et program,
relse er ugyldig. Denne sag
har ikke
som
vi glæder
os til så
at derfor
gennemføre
opsættende
virkning,
agter
onsdag
d.
30.
marts
kl.
19.30
i forkommunen at gennemføre arbejdet
samlingshuset.
På gensyn og genhør.
med stien nu snarest.
ViseVærternefra
Håbet er så, at sommerhusfolket
Ø-vejene og alle vi fastboere(Peer)
kan færdes på Mirabellestien allerede her i
sommer. Tillykke til alle de mennesker, der holdt fast i denne sag.

Noder

Kommunalt set er det ikke de mest
lyse tider lige nu. Der er meldt om

Skov- og Landskabsentreprenør

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

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

BØRN HAR DET BEDST I
0-6 ÅR
55 45 90 90
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Luk døren op og lyt……….

MALERARBEJDE

Bente Olsen

MALERMESTER
Egesvinget 8, 4243 Rude, Tlf. 55 45 95 40
Biltlf. 40 18 37 73

D e j lig lok alt t il d ag lig

Efter flere års overvejelser, undersøgelser og afvejninger har vi nu i forsamlingshusets bestyrelse kastet os ud i
forsøget på en løsning af lydproblemerne i den store sal.
Problemet er, som før beskrevet, at
forholdene skal være således, at lyden
er god, når der synges og spilles musik
samtidig med, at vi i andre
sammenhænge skal kunne høre, hvad
hinanden siger tværs over bordet til
fester og fællesspisninger.
Der er nu opsat 2x3 baner lydisolerende plader i loftet, så nu venter vi
bare på at få nogle tilbagemeldinger.
Vi vil høre, hvad folk siger til næste
fællesspisning og lytte godt efter, når
Viseværterne spiller op sidste onsdag i
marts.
Senere vil bestyrelsen vurdere, om vi
har ramt det rigtige niveau, eller om
der skal gøres mere på lydfronten.
Kom og giv dit besyv med – også
gerne til generalforsamlingen onsdag
d. 13. april kl. 19.30.
--------

- den er nærliggende
Åbent: Hverdage.............kl. 9,00 - 18,00
Lørd./Sønd. .........kl. 8,00 - 14,00

Dankort
Foto
Fotokopier
Medicin
Opslagstavle
Posthus
Tips+lotto
Telefon:
55 45 90 16

Generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus onsdag d. 13. april kl. 19.30
Vi kan ikke diske op med italiensk
musik og italienske lækkerier som
sidste år, men vi serverer en øl eller et

glas vin og lidt snacks og giver jer
mulighed for at give jeres mening til
kende ang. forholdende omkring
forsamlingshuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne som
kan ses i brugsen og på bisserups
hjemmeside
På bestyrelsens vegne Vivi

Lauritzminde lukker
Bestyrelsen af Feriefond for LK’s medarbejdere har besluttet af økonomiske
årsager, at de ikke længere kan forsvare at drive Lauritzminde,.
Derfor lukker Lauritzminde d. 30.
april 2011.
Da jeg for knapt 2 år siden fik
stillingen som bestyrer, var jeg bekendt med den økonomiske situation
og opgaven med at forsøge at skaffe
mere aktivitet samt flere nye kunder.
Jeg gik ind i opgaven med positiv tro
på, at der var en fremtid for dette
skønne sted. Det lykkedes mig at
forbedre økonomien, det er desværre
bare ikke nok.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed,
til at sige tak til alle mine lokale
kunder, som har støttet Lauritzminde
og mig. Jeg har været rigtig glad for
den lokale opbakning.
Med venlig hilsen
Birgit Nielsen
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Ideen
detgang
store
borgermøde16.
Også fra
denne
er der
et nødråb fra
Marts,
2008
vedrørende
en borger. Naturligvis” Ændring
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På redaktionens vegne:
Nils Bak Pedersen.
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Genialt!
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at komme
til at spille
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BMX i
med ugens kamp… Og øl til.
Bisserup, eller har du erfaring i
ovennævnte aktiviteter, så giv os dit
navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse til
Finn Svantesson
Holsteinborgvej 207
Bisserup
svantesson@private.dk

tlf.: 6128 6222
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Tlf.: 55 45 97 91
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Vilde blomster i Bisserup

FERNISERING I BISSERUP FORSAMLINGSHUS D. 3. APRIL KL. 14- 16.
I løbet af de to sidste somre har vi –
Lykke og Vivi - fotograferet vilde
blomster i Bisserup. Vi har fotograferet
de blomster, vi er ”faldet” over, så udstillingen viser ikke en botanisk undersøgelse af vores område, men bliver
forhåbentlig en oplevelse, hvor man
går hjem med smukke billeder på
nethinden.
For at fotografere blomsterne tæt på –
ofte fra vanskelige vinkler – har folk i
Bisserup antruffet os på de mærkeligste steder og i de mærkeligste stillinger. Nu ved I hvorfor vi pludselig
sad der i grøften eller lå der på maven
i skovbunden eller på engen.
Ud over ”close-ups” har vi som regel
fotograferet blomsterne i deres miljø,
så det bliver en udstilling på ca. 225
billeder i A4 format.

Ala Carte i sommer halvåret
Vi håber, at rigtig mange vil komme
forbi og se, hvor megen rigdom vores
lokale flora har at byde på.
Vivi Guldagger og Lykke Jensen

Selskaber hele året
- Og meget mere.....

Billede tveskægget ærenpris

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

ADVOKATHJØRNET
Klosterbanken 1
4200 Slagelse

Møderet for højesteret

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

Benificeret Advokat

Autoriseret Bobestyrer

POUL CHRISTENSEN
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

TØMRERMESTER
LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95

Kulden kostede kassen……
Globalt set blev 2010 det varmeste år,
der er målt siden 1850. Det var svært
at mærke i Bisserup, da vinteren allerede satte ind i november måned.
I begyndelsen af december varmede
Bisserup Fisk og Bisserup Havbrug sig
ved, at vi fik det officielle økologiske
stempel på vores opdrætsørreder - de
første økologiske fisk fra havbrug i
Danmark. Medieinteressen var stor og
der skulle sendes fisk til restauranter i
Købehavn.
At kulden fortsatte bekymrede, men
meteorologerne blev ved med at love
mildning op mod jul og der er vist
ikke nogen der kan huske, at Bisserup
har oplevet is til havs i større mængder før jul. Men for en sikkerheds
skyld planlagde vi at få havbrugsringene på land og få tømt havbruget
for fisk straks efter nytår, hvis det
fortsat så koldt ud i horisonten.
Mildningen kom ikke og i ugen op til
jul fik vi både hård dagsfrost og nattefrost. Havnen lukkede til af is og der
dannede sig havis så langt øjet rakte.
Der kan ikke gøres noget – kun vente
og sætte kikkerten for øjet mange
gange om dagen – og håbe på, at vejrguderne eller andre holder hånden
over én.
Så vi beder guderne om godt vejr og
drager til lillejuleaften i København
med planer om at tage videre til familien i Tyskland næste morgen. Mens vi
venter på risengrøden ringer mobilen
– god aften, det er SOK (Søværnets

Operative Kommando), der kunne
meddele, at der var drevet havbrugsringe ud i sejlrenden i Store Bælt. SOK
havde først kontaktet havbrugene nede ved Lolland, men de mente ikke, at
deres havbrugsringe kunne være gået i
drift og Bisserup Havbrug var så den
næst tætteste mulighed. Jeg vidste
godt, at mine 4 havbrugsringe havde
rykket sig lidt med isen, men at de
skulle været drevet helt ud i sejlrenden i Store Bælt, kunne jeg ikke i
min vildeste fantasi forestille mig. Men
da jeg ikke kunne udelukke at det var
mine ringe, bad SOK mig pænt om at
få dem fjernet fra Store Bælt hurtigst
muligt. At få styr på burene var jeg
selvfølgelig også ovenud interesseret i
da der var – eller i det mindste havde
været - en del tons økologiske fisk i 2
af burene.
Men hvordan får man lige bjærget
havbrugsringe og fisk hjem fra Store
Bælt med Smålandsfarvandet dækket
af is, udsigt til snestorm, bidende koldt
og så en lille juleaften………..
det lykkedes til sidst at finde en lille
slæbebåd i Korsør og afgang blev sat
til næste morgen kl. 7.
Jeg har holdt juleaften på rejetrawlere
mellem Island og Grønland, men det
føltes ikke mindre koldt at stime ud fra
Korsør d. 24. december med kuling fra
NØ og snefog i luften. Med lidt held
kunne besætning og jeg nå hjem til
juleand, men næppe til kirketid. Der
var imidlertid ikke nogen mildning i
luften hverken for de klippede får eller
søens folk og vinden tog til da vi
stimede sydover. Det viste sig i løbet
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af dagen at flere havbrugsringe også
fra andre havbrug var gået i drift med
isen. Med halvfrost i fingrene og det
yderste af neglene lykkedes det at få
en tovende i vores 2 bure uden fisk,
men vi måtte gå sydover mod Spodsbjerg, da det var umuligt at gå mod
Korsør på grund af fare for overisning.
Der var ingen duft af and, da spisetiden nærmede sig, men vi led heller
ikke nød – 3 mand om et gulerodsfranskbrød og en halv pakke skiveost kunne vi jo bare kalde det alternative
julebord og da vi nåede til Spodsbjerg
føltes det næsten som en julefest, da vi
fandt en dåse kippers som straks blev
delt.

20

tiltagende global opvarmning. Ja, nogle af klimaforskerne siger godt nok at
vi må forvente, at kommende vintre i
lighed med de to foregående bliver
kolde. Men….. og her kommer det
positive ….. ” Udsigten til kolde vintre
aftager dog i løbet af århundredet”
…… så det varmer vi os ved i Villa
Fiskefars.

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.
Kontakt venligst MJ Service
ved

Vi varmer os også ved al den
betænksomhed og positive opmærksomhed vi har fået fra nær og fjern i
forbindelse med vinterens skrammer –
tak for det
Anne Charlotte & Lars Birger

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Tlf. 23 67 43 01

Ja, det blev ikke nogen helt almindelig
jul og rigtig julefred blev det heller
ikke, for de 2 bure med fisk lå stadig
et eller andet ukendt sted ude i isen.
Nytåret blev også med tanker til havbrugsringe og fisk i isen og vi skulle
helt hen til d. 21. januar, før de sidste
2 bure blev fundet i isen ud for det
nordvestlige Lolland – som frygtet uden fisk.

- din IT-partner

PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20

Bure og net er nu hjemme i Bisserup
og vi arbejder på at få fisk ud igen,
men der er et stykke vej endnu, for
som overskriften siger så kostede
kulden kassen.
Men der er håb forude – for nu er
meteorologerne måske ved at få
strikket en forklaring sammen på
hvorfor vintrene er blevet forbistret
kolde i Bisserup samtidig med

hassolsen

skøjtepige








Lille isprinsesse

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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Lauritzminde
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Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser
Leje af hele huset med og uden personale
Mad ud af huset,
Fester, brunch, julefrokost
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Bestyrer: Birgit Nielsen
Skolebakken 1
Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk
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Smede og smedjer i Bisserup
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god rasteplads, hvor vi kunne få en tår
at drikke og strække ben. Vejret var
med både lidt sol, kulde og blæst så
det var godt at komme ind i en varm
bus. Som
kørte vi med
Torbens
Smed
N.P.altid
Christensen
fotograferet
Busser
men
denne
gang
uden
Hans
foran smedien, Byvej 32
Christian. Men vi havde en anden god
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gamle bisseruppere, når han med sin
chauffør, som kørte stille og roligt på
familie var på ferie i Bisserup. Han
de mindre befærdede veje. Efter en
optog interviewene på bånd, og hans
dejlig dag var vi tilbage i Bisserup ca.
datter har efter hans død i 2010 sendt
kl. 18.30
båndene til historiegruppen. Båndene
er en sand guldgrube for os. De
vrimler med sjove, overraskende og
spændende oplysninger, og Poul Jensen ville helt sikkert have glædet sig
over deres betydning for lokalhistorien
i Bisserup.
I arbejdet med husene er vi kommet
på sporet af Bisserups gamle smedier
og smede.
Den ældst kendte smedie i Bisserup
har ligget på Bisserup Byvej tæt på byens gadekær, der dengang var noget
større end i dag. Smedien og boligen
lå på over for hinanden. Smeden boede Byvej 9, og selve smedien lå, hvor

Torsdagsklubben starter op igen den
23. september, med en tur i privatbiler, en eftermiddags tur, som ikke er
helt planlagt endnu. Den 7. oktober
skal vi holde 20 års fødselsdag, er der
nogle der har gode forslag til at fejre
en sådan dag hører vi gerne fra jer.
Torsdag den 11. nov. kommer Bjarne
Lisby og underholder os.
Torsdag den 9.dec.holder vi julefrokost.
Torsdagsklubben
ønsker
alle
i
Bisserup en god sommer.
Med venlig hilsen
Lise

NÆSTVED GOLFBANE OG RESTAURANT
Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Restauranten med den bedste udsigt til Karrebæk �ord.
Åbent daglig i sommerhalvåret.
A�older alle former for selskaber, året rundt.
Leverer mad ud af huset.
Restauranten er for alle, ikke kun golfspillere.
Nu med helt ny minigol�ane.
Restaurant tlf.: +45 5573 3686
mail: restauranten@nngk.dk

18 hullers gol�ane, naturskønt beliggende med en dejlig Par 3 bane
for de der har lyst til en prøverunde i golfens verden.
Gol�ane tlf.: +45 5573 3344 og
mail: ps@nngk.dk
For yderligere information se www.nngk.dk
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samt afholdelse af vores berømte lotteri.
Den 5. maj afholder vi vores
Løvspringstur. Turen starter ved Bisserup forsamlingshus kl. 9. Vi kører til
Frilandsmuseet ved Kgs. Lyngby. Der
er en restaurant på stedet, men vi har
endnu ikke fået priser på et arrangement. Det bliver udsendt sammen
med indkaldelse til generalforsamlingen. Forventet hjemkomst ca. kl.
18.00.

Billede lokalhistorie

Vi er 37 tilmeldte på gymnastikholdet
og 10 på holdet med lokalhistorie/slægtsforskning, godt gået.
Med venlig hilsen
Lise

Lokalhistoriegruppemøde

En præmie for forbedring af
landbruget
På bægeret står:

Billede præmie

Niels Nielsen
for
Stengjærders Sætning
og Vandgrøfters Gravning
Niels Nielsen var fæstebonde i
Skafterup, og han fik bægeret i 1817

Byvej 8 ligger i dag. Huset med boligen kan ses på de gamle kort fra 1781
og 1806. Smeden hed i 1781 Niels
Henrichsen eller bare Niels Smed.
Han døde i 1794 og blev efterfulgt af
Lars Nielsen.
Først i 1800tallet hed smeden på Byvej Jens Jensen. Han og hans efterkommere var smede i Bisserup i så
godt som hele det 1900 århundrede.
Jens Jensen til sin død i 1856, sønnen
Hans Jensen fra 1856 til 1882 og sønnesønnen Christian Hansen til 1889.
Hans Jensens og Christian Hansens
enker blev sammen boende i huset til
deres død i henholdsvis 1906 og
1915, men ilden på smediens esse
slukkedes allerede i 1891, da den sidste smedesvend flyttede til ”Skelhuset”
og blev smed på Holsteinborg.
Christian Hansen havde ikke nogen
søn til at overtage smedien, så den
blev revet ned, da Byvej 8 blev bygget
1911/12. Inden da havde Bisserup
fået en ny smed. Allerede i 1892 var
den unge smed N. P. Christensen flyttet til Bisserup. Han boede og havde
smedie i "dukkehuset", Jens Peter Jensens hus på Lodsstien ud til vandet.
Smedien var i det senere køkken og
hestene blev skoet i et udhus. N. P.
Christensens søn Peter (Smede Peter)
blev født i "dukkehuset" i 1894. Ved
folketællingen i 1901 var N. P.
Christensen flyttet til Byvej 33, og her
boede og arbejdede han til 1923.
Samme år købte han og flyttede over
til Byvej 32. I 1934 stoppede han som
smed og solgte sit hus med værksted
til Svend Kastrup og flyttede derefter
selv til Byvej 12.

Kastrup havde lært smedefaget i
Spjellerup og kunne klare både vogne
og beslag og vand og varme. I sit
nyerhvervede værksted reparerede
han cykler, udover at han påtog sig alt
smedearbejde.

En annonce fra Sorø Amts Ugeblad 6.
december 1935. Lars Birger fandt den
gamle avis sammenkrøllet på loftet for
nogle år siden
Annoncen fortæller om hans virksomhed. Efterhånden fik han alt rørarbejdet fra vandværket i forbindelse med
nybyggeri.

Smed Kastrup og hans kone Karen fotograferet i haven til Byvej 32 et par
dage før deres guldbryllup
I 42 år drev Kastrup smedien i Bisserup. I 1976 stoppede han, men havde
fortsat tilsynet med vandværket.
Kastrup fik ingen efterfølger som smed
i Bisserup.
Annette Andersen
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Rådyr i haverne.
Ved forårstid oplever de fleste haveejere, at rådyr klipper toppen af roser
og tulipaner. Ved disse lejligheder bliver de yndige ”Bambier” ønsket langt
ind i skoven. Vi er ikke altid enige på
de små veje, om det blot er noget, vi
skal lære at leve med - og planteskolerne leve godt af - eller vi skal gøre
noget ved det.
Råvildtet følger i almindelighed sine
faste ruter. Hvis man er så uheldig at
ligge på en sådan usynlig sti kan man
søge at hegne. I nysne er det let at se,
om man ligger på ruten.
Selv et lavere ståltrådshegn på fx 110
cm kan få vildtet til at gå udenom,
selvom de sagtens kan springe over,
men de vælger ofte andre veje. På
steder, hvor jeg kan se, de springer
over, sætter jeg i perioder lidt hønsenet højere oppe end 110.
Mit håb er, at flere vil gøre det, så vi
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sammen kan tvinge bestanden tilbage
til skoven, hvor den hører til. Det er
selvfølgelig yndigt at se rådyrene gå
med nyfødte lam i tulipanbedet, men
jeg fortrækker nu at møde dem i
skoven.

Torsdagsklubben meddeler:
Vi startede den 20. januar med
foredrag og fremvisning af mange
gode billeder fra Grønland.
Det var Carsten Berg Sørensen her fra
Bisserup, som fortalte om en spændende tur til forskellige byer i
Grønland, 45 kom og fik en god
oplevelse med hjem.

Som et ekstra argument vil jeg nævne,
at rådyrets spredning af skovflåt overalt, hvor det færdes, er veldokumenteret.
Nils Bak Pedersen

Den 10. februar fik vi besøg af
Orlogskaptajn Ole B. Pedersen, som
fortalte om og viste en masse gode
billeder fra Kongehuset. Vi fik mange
oplysninger om hvordan jobbet som
Adjudant skal administreres på de
bonede gulve. Det hører bl.a. med til
jobbet at spise sammen med familien i
den uge, man har vagten. Der sker
også spændende ting som at komme
med på de rejser, som familien skal ud
på. Man kan også få lov til at passe
den nye generation i familien.
Det var en meget spændende
eftermiddag, hvor 33 kom og deltog.
Jeg kan kun beklage der var skrevet en
forkert dato i Bytingsbladet, så der var
flere der gerne ville have deltaget.

Billede rådyr over siden

Vi har en aftale med Ole B. Pedersen,
han vil gerne komme igen og fortælle
om Kongeskibet, som han også har
været ansat på. Vi prøver at få det
gennemført til næste forår.

Dronningen har regeringsjubilæum til
januar 2012, så der er fuld fart på
planlægning af dette.
Den 24. februar havde vi Senior
Mode på besøg, her blev det sidste
nye forårs tøj vist frem på en meget
elegant måde. Vi havde 4 frivillige
damer til at vise de flotte rober frem.
Alice Vedel, Kirsten Sørensen, Kisser
Jensen og Merethe Hansen var bare så
gode til at vise det tøj frem som
Annette Mc Lean havde valgt til dem.
hendes mand Robert fortalte, hvad det
var for tøj og hvilke firmaer der havde
leveret det samt priser..
Alice kan jo ikke lade være, så hun
startede dagen med at klæde sig ud og
synge en sang om klub og tøj, stort
bifald til hende.
I skal alle have en meget stor tak for
jeres indsats, 29 deltagere til denne
eftermiddag.
Det sidste program vi kan få med i
dette blad er den 24. marts, her
kommer Finn Molsted, Niels Bønsvig
og Frank Guldagger som leverer god
musik og sang. Det vil helt sikkert
blive en rigtig hyggelig eftermiddag, så
hvis du/I kan afse tid, så kom til
musikalsk underholdning kl. 14 til kl.
16.
Den 7. april afholder vi generalforsamling. Der kommer indkaldelse
til alle vores medlemmer med årets
regnskab. Vi servere kaffe og lagkage
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