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Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen græn-
ser for alle de aktivitetsmu-
ligheder, dette hus kan være
rammen om:

Generalforsamlinger
Møder. Kurser.
Receptioner

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Leje
Mødearrangementer
              - fortrinsvis hverdag:

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Lille sal        Stor            Begge
12-15 pers.         sal                  sale   

Forandelshaver ..........  400,-           750,-           1200,-
For andre ...................  500,-           900,-           1400,-

Weekend- & festarrangementer:

                                                        Stor sal + Lille sal
Forandelshaver ...................                     2300,-
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

Kai Faber Hansen
MURERMESTER

Næstved Landevej 404
Oreby - 4261 Dalmose

Telf. 58 18 93 85

Lift udlejes (20m)

1

Forside: Foto 
Valodia 2014, 
se alle billeder på 
www.bisserup.dk/valodia%202014.htm

Belysn
ing

El-artikler

Hvidevarer

Køkkentøj

Gaveideer

Algade 30 · 4230 Skælskør

58 19 42 83
Telefax 58 19 06 83

   Fra 1. januar 2012  
incl. moms og rengøring

og miljøafgift

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver
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”HÅNDVÆRKERI”	  
	  

Mindre	  opgaver/reparationer	  udføres	  
	  

Tømrer	  –	  Bygningskonstruktør	  –	  Pensionist	  
	  

	  	  	  	  	  	  Freddy	  Thomasen,	  Strædet	  12,	  Bisserup	  
	  	  	  	  	  	  Tlf.	  25297654	  
	  	  	  	  	  	  thomasenjelen@gmail.com	  

	  

	  

	  

ALT TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES

FORHANDLER AF:

SVENSKE 
BJÆLKEHUSE
SE HUSENE PÅ

WWW.JORNTRA.SE
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NYT              ANTIKHUSET BISSERUP          NYT 

Vinkelvej 2, Bisserup 
  

 

åbner i løbet af juli 2013. 
Åbningstider kommer senere  
 
Anne Kopp Pedersen 
Tlf.: 40302302/55421212 
 

Jeg køber og sælger 
antik og gammelt 
dog ikke skrammel. 
Stort og småt, ja 
ting til et slot.  
 
 

 

 

ANTIKHUSET BISSERUP
Vinkelvej 2, Bisserup

Jeg køber og sælger
antik og gammelt

dog ikke skrammel.
Stort og småt, ja

ting til et slot.

                       Anne Kopp Pedersen
                       Tlf.: 40203203/55421212

Åbningstider: Torsdag-Fredag-Lørdag og Søndag kl. 13.00-17.00
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Karen Becker 
           …det handler om garn! 

åbent, 9 måneder i højsæson 6 dage/uge(efterår+vinter): 
Tirsdag og torsdag      kl. 10 – 18   Korsørvej 4 
Man- ons- fre- kl. 10 – 16 og  lør: kl. 10-14  4250 Fuglebjerg 
     www.karen-becker.dk  
 
Butikken har åbent, sommer 3 dage/uge: JUNI + JULI + AUGUST 
Tirsdag, onsdag og torsdag      kl. 10 – 18 
 
 

Kig forbi mit atelier og se billeder. Hvis jeg ikke er hjemme, så ring
og lad os aftale et besøg.

, Strædet 24, Bisserup   tlf. 5545 9052  & 2840 5127  www.henningdreyer.dk

M.v.h. Henning Dreyer

Åbent fra september til maj: 
Mandag til fredag 12-18 
og  lørdag 10-14
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Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

Leje af hele huset med og uden personale
Mad ud af huset, 

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 

       Sten og grus kan afhentes

FORHENVÆRENDE VOGNMAND

Biltlf. 50729475
Sten, grus, sand og harpet muldjord kan afhentes 

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

PC-SKADESTUE  Tlf: 58 19 40 20
  Her og nu PC-reparation

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01
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SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER



SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER

2212 13 14

Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Vores løvspringstur i år gik til Geo 
Center på Møn, det var sandelig et 
besøg værd, det var utroligt spænden-
de udstillinger om Danmarks vugge.  
Der kunne man gå rundt og trykke på 
knappen, så kom hele historien frem 
på en måde så det er til at forstå, og 
der var mange knapper at trykke på og 
lige så mange forskellige udstillin-
ger. Der var en biograf hvor man 
kunne se en film med 3D briller på, 
det var en fantastisk livagtig måde det 
var lavet på, jo Geo Center var et 
besøg værd. Kl. 13  havde vi bestilt en 
frokosttallerken, og her fik vi øl, vin 
eller vand til maden. Herefter kunne 
man gå en runde til på museet eller gå 
en tur ned/op af alle trapperne Kl. 16 
blev der serveret kaffe og lagkage på 
Café Sommerspiret, det var en god 
afslutning. Herefter var det atter tid til 
hjemturen. 
Vi var 35 deltagere på denne tur, det 
var dejligt, at så mange havde lyst til 
at deltage og få en god oplevelse med 
hjem. 
På hjemvejen fortalte Yngve om 
mange steder der er værd at besøge på 
Møn, jeg kan desværre ikke huske alle 
de stednavne, men jeg er sikker på 
Yngve vil fortælle til dem, der er inter-
esseret i at besøge specielle steder på 
Møn og ikke mindst deres kirker med 
flotte kalkmalerier. 
På hjemvejen gjorde vi holdt ved en 
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 altid kørte vi med Torbens 
Busser men denne gang uden Hans 
Christian. Men vi havde en anden god 

chauffør, som kørte stille og roligt på 
de mindre befærdede veje. Efter en 
dejlig dag var vi tilbage i Bisserup ca. 
kl. 18.30 

Torsdagsklubben starter op igen den 
23. september, med en tur i privat-
biler, 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 jule-
frokost.
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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Tlf.: 55 45 97 91
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Annoncør sø
ges

og holder hunden i snor, hvor den kan 
komme til at genere andre.  
Også denne gang er der et nødråb fra 
en borger. Naturligvis optager vi 
indlægget og benytter så lejligheden 
til at undre os over, at de små sorte 
poser kastes i grøfter og krat med ind-
hold. Det er naturbevaring, så det 
batter. 
Altså undskyld til alle jer, vi hænger 
ud på denne måde og til de få: Tag jer 
nu sammen. 

På redaktionens vegne: 
Nils Bak Pedersen.  

Hjertesuk.

Hundelorte igen, igen. 

Jeg ved snart ikke hvor mange gange 
jeg har skrevet om de efterladen-
skaber. 

Kære hundeejere: så se dog efter hvor 
din/jeres hunde aflevere deres lort og 
tag det med i en pose. 
Der er flere gange hvor det ligger lige 
ved postkassen, og ikke kun hos mig. 
Men nu er hunden så fræk så den sæt-
ter sig inde i haven. 
Efter vinterens megen sne lå der hun-
delort alle vegne på stier og fortove. 
 Når man anskaffer en hund, må man 
også tage det besvær, der følger med. 

Nu må I godt tage jer sammen, I kære 
hundeejere!  
Hunden kan jo ikke gøre for det. 

Lise Kreipke 

Festugen.

Lige hjemkommet fra ”Speakers 
Corner” i Londons Hyde Park, hvor 
ivrige talere for religion og politik 
lidenskabeligt forsvarede deres syns-
punkter eller angreb andres, tænker 
jeg på, hvor lidt vi danskere debatterer 
i det offentlige rum. Det er derfor vel-
gørende, når der her i bladet kommer 
indlæg og kritik, også selvom man er 
uenig i kritikken. Vi skulle nødigt ende 
i selvfedme, som det hedder. 
For - når jeg skal skrive, hvad der 
foregik i uge 10, henfalder jeg let til 
det. 

Jeg nævner i flæng: 
En bestyrelse for forsamlingshuset, 
som i en uge betjente os, så alle arran-
gementer lykkedes. Køkken – italien-
ske snacks, kager,  kaffe og drikkelse. 
Klargøring af sal, oprydning, nedtag-
ning osv. 
En formandsberetning på vers, der 
kunne afsynges så fødderne passede. 
Genialt! 
Åbent hus til slægtsforskning med 
billeder fra dengang, og fodboldklub 
med ugens kamp… Og øl til.  

DANSK VVS LAGER
Salg til private
Armaturer og brusere mv..
Neonlamper, kabeltromler, El-gulvvarme etc.
Bisserup Byvej 43 Tlf.: 22262727  www.danskvvslager.dk

ADVOKATHJØRNET 
Klosterbanken 1 
4200 Slagelse 

Møderet for højesteret             Benificeret Advokat         Autoriseret Bobestyrer

Advokat Roger Kopp Pedersen
Tlf.40404078.  

Fax.58531853. 
mail@advokathj.dk    

www.advokathjørnet.dk



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

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

- den er nærliggende

D e j l ig  l ok alt  t i l  d ag lig
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POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -18
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v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Ren luft er
Sund

fornuft
også indendørs

Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

For et sundere indeklima
Til private, kontorer og institutioner
Tilmeldt hjemmeservice-ordningen

Ring og få et tilbud.
55 45 17 32
21 74 97 32
www.ibclean.dk

Tilbyder:

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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
22

������������
�������������������������������
���������������

�����������
����

�������
��������������

������������������������
�����������������

������������������������
��������������������������������������
��������������������������������

���������������������
�����������
�����������
��������������

���������

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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
4 5

andre mandlige aktiviteter kan finde 
sted uden indblanding fra kvinden. 

Her kommer den vigtige del:  
5. Manden placerer kødet på grillen.

Mere rutine ...  
6. Kvinden går ind for at organisere 
tallerkener og bestik. 

7. Kvinden kommer ud for at fortælle 
manden, at kødet ser lækkert ud. Han 
takker hende og spørger, om hun vil 
hente endnu en øl, mens han vender 
kødet.

Vigtigt igen:  
8. Manden tager kødet af grillen og gi-
ver det til kvinden.   

Mere rutine:  
9. Kvinden forbereder tallerkener, sa-
lat, brød, tilbehør, servietter og saucer 
og sørger for, at det hele kommer på 
bordet.

10. Efter spisning sørger kvinden for at 
rydde af bordet og vasker op.  

Og vigtigst af alt:  

11. Alle roser manden og takker ham 
for hans madlavningsindsats.  

12. Manden spørger kvinden om hun 
nød sin friaften, og når han ser hendes 
irriterede reaktion, konkluderer han 
endnu en gang, at det bare er umuligt 
at glæde kvinder! 

Viderebragt af redaktionen 

Kommunyt juni 2010. 

Først en meget aktuel nyhed, som har 
været en føljeton i flere år:  
Mirabellestien, som jo har verseret 
frem og tilbage mellem ankeinstanser 
og kommune i vel snart over 5 år, 
finder nu sin afslutning. Ekspropria-
tionen af arealet var jo anket til 
Vejdirektoratet, men Direktoratet 
meddelte d. 23. marts, at de ikke ville 
tilsidesætte kommunens afgørelse om 
ekspropriation af stien. På udvalgs-
mødet i Teknik og Miljø d. 3. maj 
besluttede udvalget at gå i gang med 
etablering af stien. Her d. 8. juni skal 
arbejdet gå i gang.  
Ejeren af grunden agter at føre en 
retssag mod Vejdirektoratet med 
påstand om, at Vejdirektoratets afgø-
relse er ugyldig. Denne sag har ikke 
opsættende virkning, så derfor agter 
kommunen at gennemføre arbejdet 
med stien nu snarest. 
Håbet er så, at sommerhusfolket fra 
Ø-vejene og alle vi fastboere kan fær-
des på Mirabellestien allerede her i 
sommer. Tillykke til alle de menne-
sker, der holdt fast i denne sag. 

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

BØRN HAR DET BEDST I

0-6 ÅR

55 45 90 90
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TORNEMARK SLAGTERI
HOVEDGADEN 37 
4262, SANDVED

Kød og pålæg 
kan bestilles 

SLAGTER JØRGEN NIELSEN  TFL. 55 38 21 23, MOBIL 22 16 60 87
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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
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Algade 18
4230 Skælskør
59 57 60 40     skaelskoer@spks.dk

Har du en halv time?
Kom ind og 
hør nærmere! 
Det koster kun ½ time af din tid 
at få et samlet tilbud fra os. 
Hvis vi ikke kan gøre det bedre end dit 
nuværende penge institut, kvitterer vi 
med en fl aske vin for din ulejlighed.

Ring efter nærmere in for ma ti on - træffes bedst mellem 18 - 20 

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

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug le bjerg
55 45 49 12
40 13 17 40



BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Kan indsættes direkte på 
kontonr.: 6150 4378359, Sparekassen Sjælland.

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af Juni 
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Juni. 
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE
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 ............................... 53 59 96 38/lykke41@pc.dk

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Vagn Andersen, Dyvekær 16,.............................................55458006
Toni Andersen, Dyvekær 7, ...............................................29399590
Søren Frederiksen, Bisserup Byvej 40, ...............................23931850
Sanne Nielsen, Bisserup Havnevej 15,  ..............................50260511
Per Nilsson, Bisserup Byvej 35, ..........................................55459685 
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207.................................61286222
Naomi Bruun, Bisserup Havnevej 18,................................. 55459732
Lisbeth Troelsen, Fasanvej 2............................................... 55459512
Lone Jensen, Strædet 32.................................................... 30529687
Else-Margrethe Marker, Dyvekær 5,................................... 40936918
Laurent Nielsen, Fasanvej 9,...............................................61781904
Steen Skytte, Strædet 6...................................................... 42411430

Suppleanter:
Lise Kreipke, Dalstrøget 20................................................. 41429799
Jens Andersen Dyvekær 7...................................................23895143
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