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Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen grænser for alle de aktivitetsmuligheder, dette hus kan være
rammen om:
Generalforsamlinger
Møder. Kurser.
Receptioner

Leje

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Mødearrangementer
- fortrinsvis hverdag:
Lille sal

Stor

Begge

750,900,-

1200,1400,-

12-15
pers.henvendelse
sal
sale
Pris opgives
ved

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

Weekend- & festarrangementer:
Leje incl. moms og rengøring

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Stor sal + Lille sal
2800,Forandelshaver
2300,For
andelshaver...................
3100,For andre ............................
2800,Depositum for alle til alle lejemål kr. 400,Lejeaftale kan træffes ved henvendelse til:
Lisbeth Jensen,
Højgård,Kærvej
Bisserup
Havnevej 45, Bisserup
Connie
5, Bisserup,
4243 Rude, Telf. 4018 9476
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Bisserupkalender

Fællesspisning. OBS - OBS

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30
Generalforsamling i Vandværket
Torsdag d. 15. marts kl. 14.00-16
Foredrag med Tidligere ambassadør
Laurids Mikaelsen
Torsdagsklub.
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.30
Chaplinklub
Onsdag d. 21. marts kl. 19.30
Viseaften.
Tema Jorden rundt Entre 30 kr.
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00
Generalforsamling i tennisklubben
Fredag d. 6. april kl. 18.30
Fællesspisning
Søndag d. 8. april kl. 14-16
Fernisering med Per Wilhelm
OBS! Onsdag d. 11. april kl. 19.30
Forsamlingshusets ordinære
generalforsamling.
Torsdag d. 12. april kl. 14-17
Torsdagsklubbens generalforsamling
Søndag d. 22. april kl. 10.00
Strandrensning
Vi mødes på legepladsen..
Torsdag d. 24 . maj kl. 9.00-ca. 17.00
Løvspringstur med Torsdagsklubben.
Bus til Møn hvor vi besøger Fanefjord
Kirke og fortætter til Thorsvang,
Danmarks Samlermuseum, hvor vi
også spiser frokost og drikker
eftermiddagskaffe.
Nærmere oplysninger om turen og
prisen følger.
Tilmelding til Kirsten Thinggaard
Fredag d. 1. juni kl. 18.00
Strandfællesspisning hvis vejret tillader det.

I vores forsamlingshus har vi jo i
vinterhalvåret tradition for at have
nogle rigtig dejlige fællespisninger,
hvor vi både nyder lækker mad og
hyggeligt samvær.

Hold øje med hjemmeside og plakater

Igennem årene har regnskabet for
disse aftener vist både overskud og
underskud. Heldigvis har der de fleste
gange været overskud i kassen, når
regningerne er betalt, og fællesspisningerne har betydet et ikke uvæsentligt tilskud til Bytingets kasse –
penge, der så er blevet brugt til mange
andre aktiviteter i byen.
I denne sæson er det imidlertid gået
lidt anderledes, og med een fællesspisning tilbage ser det ud til, at vi nok
kun lige holder skindet på næsen –
måske får vi et lille underskud.
Det kan jo være fint, hvis fællesspisningerne hviler i sig selv, og så må
Bytinget se sig om efter nogle andre
indtægter, men det er ikke rimeligt,
hvis Bytingets kasse skal bidrage til, at
vi i byen kan spise billigt en gang om
måneden.
Der er nok mange grunde til, at det er
gået den vej, men jeg vil især nævne
to, som vi på madholdet i marts er
enige om, at vi bør gøre noget ved.
OBS: Normalt bliver tilmeldingssedlen
sat op søndag og taget ned onsdag –
to dage før fællesspisningen. Allerede
mandag skal madholdet imidlertid
bestille varer i Brugsen – dvs. vi bestiller, to dage før vi kender deltagerantallet, og det har de sidste to
gange betydet større bestillinger, end
der var behov for. Det kan jo meget
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nemt ændres. Derfor vil tilmeldingslisten fremover blive hængt op onsdag i ugen før og taget ned søndag, så
madholdet kan tilpasse bestillingerne
til det faktiske deltagerantal. – vær
derfor opmærksom på, at tilmelding til
fællesspisning i april altså i år skal ske
senest påskedag.
En anden grund til, at det kan være
svært at få budgettet til at holde, er, at
der ofte er op til 6-7 stykker, der har
tilmeldt sig og så alligevel ikke dukker
op – nogle med afbud men flere uden.
Uanset om man melder afbud eller ej,
så stod man jo på listen, da der blev
bestilt varer, og derfor mener vi, at en
tilmelding bør være mere bindende,
og at man eks. må betale 50 kr., hvis
man bliver forhindret i at deltage. Der
kan være lidt praktiske udfordringer i
at få de penge ind, men principielt
mener vi, at det vil være rimeligt.
På Bytingets årsmøde i november
bliver der lagt op til en drøftelse af,
hvordan vi på en rimelig facon kan
holde fast i det helt unikke, som
fællesspisningerne i Bisserup er – for
dem vil vi ikke undvære.
På martsholdets vegne
Alice Jelen

bare vældig hyggeligt. Man kan møde
nye venner, og man kan få genopfrisket glæden ved samvær med dem,
man allerede kender.

Caroline og Frank med firhændig akkompagnement
For tilflyttere til Bisserup – såvel som
for beboere, der ellers ikke så ofte er
kommet i forsamlingshuset, kan det
være en glimrende mulighed for at
deltage i byens sociale fællesskab.
Alle er meget velkomne – både børn,
unge og gamle.
Ernst

Kunstmaler og vinbonde

Fællesspisning

En god tradition
En god oplevelse
Gennem mange år har Bytinget
arrangeret fællesspisning i forsamlingshuset den første fredag i måneden
i vinterhalvåret.
Et hold frivillige laver dejlig mad, og
så spiser man sammen. Man synger
som regel også et par sange før
desserten, og så har man det i øvrigt

Selfie
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Tekst: Knud Strandby
Billedkunstneren Per Wilhelm udstiller
i Bisserup Forsamlingshus med fernisering søndag den 8. april, kl. 14-16.
Kunstneren, der er bosat i lokalområdet, vil selv være til stede og fortælle
om, hvad det er, der inspirerer ham til
at male sine billeder. Udtrykket er
abstrakt og ekspressivt i såvel form
som farve. Per Wilhelm lader sig gerne inspirere af Cobra-malerne, når
ikke inspirationen kommer indefra.
Selv fortæller han, at kunsten bliver til
i ”en leg med farver, redskaber, medier og fantasi!” Ud over maleriet
interesserer Per Wilhelm sig også for
chili og ikke mindst vin, idet han er
medejer af en catalansk vinmark!
Knud
.

Billede billedklubben

Billedklubben
Så er det slut med billedklubben for
denne sæson.
Der har været en fin periode med 11
dejlige børn fra 6 til 11 år, der er mødt
op i al slags vejr.
Vi sluttede af med at lave ;”Min bog
om farver”, en bog med de billeder, vi
har lavet i forbindelse med vores
arbejde med farvelære.
Det var en god afslutningsopgave.
Da vi spurgte, hvad de havde været
mest glade for at arbejde med, nævnte
de vådt- i vådt maleri og ler - og så
bogen, der blev flot dekoreret.
Vi voksne glæder os til næste sæson
og håber, at der kommer lige så
mange billedmagere til efteråret.
Birgitte og Vivi
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Nyt fra vinterbaderne
Foreningen Bisserup Vinterbadere
holdt stiftende generalforsamling den
24. januar 2018 og en nyvalgt
bestyrelse har konstitueret sig med
Kirsten Møldrup som formand, Lillan
Garby som næstformand, Bodil
Christensen som kasserer, Birgitte Jørgensen som sekretær og Kurt Hejlesen
som praktisk koordinator og Jette
Elverdam og Anne Charlotte Harhoff
som suppleanter.
Med inspiration fra vinterbadeklubber
i Danmark og i fuld overensstemmelse
med Bisserup Fiskeriforening og
Bisserup Sejlklub er vi nået frem til, at
det vil være en stor gevinst for både
vinterbadere og for aktiviteten og

Billede vinterbadere

miljøet på Bisserup Havn, at der etableres vinterbadefaciliteter med badetrapper, sauna- og omklædningsfaciliteter. Vi er i fuld gang med og vil
løbende informere jer her i bladet, på
Bisserups facebookside og på bisserup.dk - Vi vil meget gerne have dig
med i foreningen! Vil du være
medlem/støttemedlem i opstartsperioden koster det 100 kr. og når vi er
længere i processen indkalder vi til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor
kontingentet endeligt fastsættes. Har du
spørgsmål om medlemskab kontakt
Lillan Garby på telefon 53804408 eller
lgarby@icloud.com.
På bestyrelsens vegne, Birgitte J.
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VISEVÆRTERNE

Husk at sætte kryds i kalenderen ved
onsdag den 21. marts kl. 19:30
(Bemærk datoen). Kom og vær med til
at fejre ViseVærternes 15. års
jubilæum, hvor vi sammen i ord og
toner rejser "Jorden rundt på 80
minutter!" Aftenen byder desuden på
et musikalsk genhør med Søren
Iversen, Christiansfeld, som kommer
og tryller for os på sin violin. Entre: 30
kr. (incl. sanghæfte).
Knud

Strandrensning:

Danmarks Naturfrednings Kampagne ”
Hold DK Rent” Søndag d. 22. april
2018
Vi mødes kl.10.00 på legepladsen v.
voldstien

Forplejning kl. ca. 12.00 til alle aktive
deltagere med Grillpølser og øl/vand.
Kontakt os gerne hvis du kan stille bil
og trailer til rådighed.
På gensyn fra tovholderne Kirsten og
Erik

Forsamlingshusets generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kan
læses på forsamlingshusets hjemmeside:
www.bisserup.dk/forsamlingshus.htm
Der er brug for et par nye ansigter som
suppleanter, så interesserede må
meget gerne ringe til mig på tlf:
30357577.
Jacob
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Elnas Bogsamling.

”Glade dage” – i Bisserup

Elna og Ivan købte hus i Bisserup i
1985. De har begge to deltaget i
mange af byens aktiviteter. Ivan døde
for nogle år siden.
Elnas positive væsen smittede af på
alle der kom i nærheden af hende.

I 1962 så Nils og jeg ”Glade dage” af
Samuel Beckett på Fiolteatret i København med Bodil Udsen i den krævende hovedrolle. Jeg husker, at vi gik ud
som to store spørgsmålstegn. Hvad var
dette dog for noget??
En kvinde siddende med sand til livet
– og til slut med sand til halsen. En
mand, som vi stort set ikke så, men
kun hørte sukke og pruste et sted i
baggrunden. Trods denne absurde
tilværelse har kvinden glade dage,
især de dage, hvor hendes mand
kommer med en slags respons på alle
hendes
spørgsmål
til
ham.

Elna var et sprogtalent ud over det
almindelige. Hun talte og skrev foruden dansk også tysk, engelsk, fransk,
spansk og italiensk. Hun interesserede
sig også for russisk – hvilket hendes
bogsamling vidner om.
Hendes bogsamling har nu fået sin
plads i Bogkompagniet.com. - alle
der har lyst kan stifte bekendtskab
med hendes mangeartede interesser.
Her ud over var der i bogsamlingen
forskellige standard opslagsværker
som leksika m.v. som vi ikke har
kunnet finde plads til.
Det har været interessant og spændende at stifte bekendtskab med en så
alsidig bogsamling – som afspejler
hendes åbne, positive og muntre
væsen.
Bogkompagniet.com.

Dette MEGET specielle stykke havde
Myrna Olsen vovet at sætte op i vores
lille smørhul, og mange frivillige
havde hjulpet med alt det praktiske.
Bødehuset på Vinkelvej blev stillet til
rådighed, og hvad man næppe havde
kunnet forestille sig, blev dette rå rum
ved initiativrige kræfters hjælp omdannet til en hyggelig og varm teatersal med rødternede duge på runde
borde. Man blev modtaget med et glas
champagne. Stemningen var lagt!
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Den utroligt krævende monolog blev
enestående
fremført af
Dorthe
Buchardt. Det må vist gerne siges, at
hun er over 80 år gammel, men har en
sødme, så alderen ingen rolle spiller.
Hun gav rollen en anden karakter end
Bodil Udsen. De kan heller ikke være
mere forskellige, så det var et godt
valg fra hendes og instruktørens side.
Peter Gintberg spillede den tavse
mand. Hans talent, som vi jo kender
fra andre forestillinger, fik han ikke lov
at vise i denne forestilling – men han
stønnede godt.

I slutscenen, hvor han endelig
kommer frem fra sit skjul og prøver at
kravle op til hende med mu-sikken ”I
did it my way” i baggrunden, ligger
vist en del af tolkningen af dette
stykke med en positiv og livsduelig
kvinde, der insisterer på at have glade
dage trods samlivet med en energiforladt og tavs ægtemand.
Tre udsolgte aftner til absurd teater i
vores lille by. Godt gået – kom igen!
Jytte Bak Pedersen

Kommunyt
Selvom det efter kalenderen skulle
være forår, så har vi lige i disse dage
lidt vinter med sne og frost.
Jeg vil gerne undskylde at jeg desværre ikke fik skrevet i sidste nummer
af bytingsbladet. Men som alle kunne
følge med i gennem landsdækkende
medier, så kunne man ikke i bred
enighed i det nye byråd blive enige
om, hvem der skulle være borgmester
de næste 4 år. Derfor besluttede et
flertal på 16 at pege på John Dyrby
i en løsning hvor man måske deler
borgmesterposten i 2 år + 2 år.
Tak til alle der stemte, uanset hvor
man satte sit kryds. Det er godt for demokratiet, som jeg synes vi skal værne
om. Personligt skal lyde en stor tak for
den store personlige opbakning jeg
fik.
Der er efter borgmestervalget indgået
en bred aftale af alle 7 partier om fordeing af poster i de 10 udvalg, samt
nogle fælles samarbejdspunkter er
nedskrevet.
Personligt sidder jeg i økonomiudvalget, formand for erhvervs- og turismeudvalget, sidder i miljø-, plan- og
bæredygtighedsudvalget samt gruppeformand i Venstre. Husk min mail
eller telefon er altid åben for dialog,
hvis I har noget jeg kan hjælpe med.
De nye udvalg har holdt deres første
møder. Her er en af de beslutninger
det gamle byråd afsatte penge til nu
besluttet. Nemlig at man renoverer de
offentlige toiletter på Voldstien i
Bisserup for 200.000,- og indretter et
handicaptoilet. Der er i efteråret 2017 sat et arbejde i gang med at
få nogle udefra til at se på alle vel-

9

færdsområderne. Den første rapport er
netop kommet til seniorudvalget og
her bliver peget på forskellige steder,
hvor udvalget skal tage fat. Disse er på
dagsorden på deres møde her den 7.
marts. Efterfølgende kommer der rapporter på de andre velfærdsområder.
Et område der forsat er meget svært at
styre økonomien på, trods mange millioner i tilførsel, er specialskileområdet. I 2018 ser det lige nu ud til et
underskud på 26. mio. kr. på dette
område..
En ting der vil berøre jeres dagligdag
bliver den nye affald ordning der
indføres 1. maj. Her er lidt fakta som
også
løbende
bliver
opdateret
på: https://www.slagelse.dk/borger/bol
ig-og-affald/affald-og-genbrug/affaldfra-husholdningen/affaldsordning2018. Fra 1. maj begynder vi at levere
de nye affaldsbeholdere og hjemtage
de gamle. Vi forventer at være færdige
efter to måneder. Det bliver nemmere
at komme af med gamle aviser, ugeblade, pap og emballage af metal, glas
og hård plast. De fleste husstande får
to nye større beholdere med to rum i
hver. Den ene beholder har et rum til
madaffald og et rum til restaffald. Den
anden beholder har et rum til papir/pap og et rum til metal/glas/hård
plast. Som nyt vil du kunne få hentet
småt elektronik ved at lægge det i en
klar pose på låget af din beholder.
Ligeledes nyt vil du kunne få hentet
haveaffald og storskrald på din
adresse, uden at det koster dig ekstra.
Følg med i den løbende information,
og som altid vil forandring være
anderledes indtil det bliver dagligdag
igen.
Knud Vincent

Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. maj

Tekst og illustration: Knud Strandby
Jeg er af redaktionen blevet opfordret
til at udarbejde et sammendrag af det
50 sider lange ”Regulativ for husholdningsaffald” gældende fra 1. maj i år,
som er udarbejdet for Slagelse Kommune, og som kan læses i sin helhed
på bisserup.dk under rubrikken: Bytinget.
Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg
af princip går ind for at man skal
sortere sit affald. Når det er sagt, ved
jeg ikke rigtig, hvad jeg skal mene om
det udsendte regulativ. Vanskeligt er
det at læse, og det rejser flere spørgsmål end det besvarer. I starten læste
jeg med stor entusiasme, for jeg ville
sætte mig grundigt ind i reglerne, men
efterhånden som jeg gang på gang
tabte tråden eller stod helt af, opstod
der en vis form for ironisk distance,
som desværre nok er kommet til at
skinne igennem i resumeet. Så derfor:
hvis du kun er interesseret i den helt
korte version, bør du springe hele
sammendraget over og nøjes med at
læse Efterskriftet! Søger du derimod en
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mere detaljeret viden om affaldssortering med risiko for at blive forvirret på
et højere plan, kan du trygt læse videre!
Ordninger for husholdningsaffald:
1.
Ordning
for
dagrenovation:
Dagrenovation skal sorteres i madaffald og restaffald. Mad giver ligesom
sig selv, og restaffald må så være
resten eller hvad? Så enkelt var det
desværre ikke! Dagrenovation er kun
én ud af ikke mindre end 14 forskellige affaldsordninger! Madaffald indbefatter ikke kun mad, men også såkaldt ’blødt haveaffald’ i form af ’små
håndfulde græs og visneblade’!
Restaffald omfatter i denne forbindelse
sådan noget som bleer og hygiejnebind, ikke genanvendelige emballager (Hvad mon det er?), samt indhold
fra aske- og kattebakker (Hvad så med
de tomme mælke kartoner og foliebakker?)
Madaffald skal være emballeret i
’godkendte køkkenposer’ (Mon det er
de sædvanlige grønne poser, der hentydes til?). Der udleveres beholdere
inddelt i to rum. Dagrenovationen vil
som hidtil blive indsamlet hver anden
uge på en fast ugedag. I perioden medio maj til medio september dog en
gang om ugen.
Så langt så godt!
2. Der indføres en ny Ordning for
papiraffald: Papiraffald omfatter bl.a.
avispapir, reklamer, ugeblade, tryksager, kuverter, bøger og telefonbøger

(Findes de stadig?). Papir skal være
’rent og tørt’ (Betyder det, at det først
skal rengøresmed en fugtig klud og
bagefter aftørres?), ligesom det ikke på
noget tidspunkt må have været i
kontakt med fødevarer (Altså slut med
at pakke fisk ind i aviser! Hvis det alligevel sker, hvilken type affald, er der
så tale om?).
Indsamles hver 4. uge.
3. Ordning for papaffald: Pap er bl.a.
pap(emballage), (bølge)pap og pap
(kasser)!
Pap sorteres i småt og stort pap. Småt
pap er bl.a. brugte mælkekartoner
(Rengjorte og tørrede formentlig?) og
rør fra køkkenruller (Hvad gør man
med de tomme toiletruller?). Stort pap
er ’pap, som ikke kan være i beholderen’!
(Det fremgår ikke, om det er tilladt at
skære det i mindre stykker?). Pap indsamles ligesom papir hver 4. uge,
hvilket er praktisk, da det kommes i
den samme beholder!
4. Ordning for glasemballage: Glas er
bl.a. vinflasker (Ikke papvin!) og syltetøjsglas, der lige som alt andet affald
skal rengøres og frigøres for låg og
propper (Hvilken kategori tilhører
proppen, og har det nogen betydning,
om proppen er af kork eller plast? Det
kan nemlig være svært afgøre, når
flasken er tømt). Slagelse Kommune
finder grund til at fremhæve, at ’porcelæn’ og ’keramik’ ikke er det samme
som ’glas’! (Hvad man så stiller op
med den skårede fajance fremgår dog
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ikke?)
Glas indsamles hver 4. uge.
5. Ordning for genanvendeligt metal:
Genanvendeligt metal er bl.a. konservesdåser, stanniolbakker, metallåg
og ølkapsler. (Det spørgsmål, man står
tilbage med er: Hvilken slags metal
kan
ikke
genanvendes?).
Indsamles hver 4. uge.
6. Ordning for genanvendelig plastemballage: (Hvor mange affaldsspande er vi nu oppe på?) Plast sorteres i
hård og blød plast. Hård plast er bl.a.
plastikflasker fra drikkevarer, plastdunke og plastbakker. Blød plast er bl.a.
’bobleplast og plastposer’. (Betyder
det, at man ikke længere må komme
sit
restaffald
i
plastikposer?)
Hård plast indsamles hver 4. uge
sammen med glas og metal, mens
blød plast skal afleveres på en
genbrugsplads.
7. Der gælder særlige ordninger for
PVC-affald, der skal sorteres i hård
PVC som f.eks. tagrender og kloakrør
(Hvornår har man egentlig sidst forsøgt at proppe et kloakrør ned i sin
affaldsspand?) og blød PVC i form af
kassable regnfrakke og gummistøvler,
som ikke i fremtiden må kommes i
skraldespanden, men pænt skal afleveres på en genbrugsstation.
8. Så er der ordningen for imprægneret træ i form af gamle jernbanesveller og telefonmaster! (De er
åbenbart uforgængelige) Det fremgår

af forordningen, at imprægneret træ
skal ’udsorteres med henblik på behandling’ (Hvad mon det betyder?) og
at der er tale om en ’indsamlingsordning i form af en bringeordning’!
hvilket åbenbart betyder, at man selv
skal aflevere det på en genbrugsplads!
9. Vi må heller ikke overse ordningen
for farligt affald såsom neglelakfjerner,
kanyler og skalpeller! Ligeledes en
’indsamlingsordning i form af en
bringeordning’.
10. Så er der ordningen for affald af
elektriske og elektroniske produkter
(Hvordan er det nu lige, man sondrer
mellem de to ting?) Disse skal sorteres
i småt og stort. Småt indsamles, hvis
det kan være i en 8 liters klar plasticpose og ikke vejer mere end 2 kg, som
så anbringes på låget af beholderen til
dagrenovation, vel at mærke inden kl.
5 om morgenen på afhentningsdagen.
Det fremgår, at lysstofrør og lavenergipærer ikke er omfattet. (Hvad gør man
så med dem? Og hvad med gammeldags glødelamper? Skal de afleveres
som farligt affald på genbrugspladsen?).
11. På dette tidspunkt er jeg for
længst løbet sur i regulativet, men jeg
går som sagt ind for affaldssortering og
vil også gerne være en loyal og lovlydig borger, så jeg læser pligtskyldigt
videre, selvom jeg ikke begriber ret
meget. Vi er nu kommet til ordningen
for bærbare batterier. (Jeg spekulerer
som en gal på, om min husstand er i
besiddelse af batterier, der er så tunge,
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at jeg ikke vil være i stand til at bære
dem hen til affaldsbeholderen? Det
viser sig, at batteriet fra min bil
tilhører denne kategori!) Batterier skal
emballeres forsvarligt i klare plastikposer à maksimalt 2 kg, som anbringes
på låget af skraldespanden sammen
med de elektriske og elektroniske
produkter inden kl. 5 om morgenen
på afhentningsdagen!
12. Nu er vi kommet til ordningen for
bygge- og anlægsaffald, som naturligvis også skal sorteres, inden det
afleveres på en genbrugsplads.
13. Ordningen for storskrald i form af
møbler, hårde hvidevarer mv., som
placeres på fortovet tidligst dagen før
og senest kl. 5 på afhentningsdagen.
Mindre dele skal fyldes i klare
plastiksække, og der må kun være én
type affald i hver sæk!
Storskrald afhentes hver 4. uge.
14. Endelig er der ordningen for
haveaffald: Haveaffald placeres ude
på fortovet tidligst dagen før og senest
kl. 5 på afhentningsdagen, som er
hver anden uge i perioden marts til
november. Haveaffald må ikke afbrændes – undtagen på sankthans aften - men derimod gerne komposteres
– dog kun såfremt det ikke giver
’anledning til uhygiejniske forhold.
Jeg forudser en længere tilvænningsperiode, inden affaldssortering bliver
en naturlig del af tilværelsen. Vi
kommer nok også til at inddrage nogle

ekstra køkkenskabe hjemme hos os for
at skaffe plads til alle de forskellige
sorteringsordninger!
Hvis ikrafttrædelse havde været 1.
april, ville jeg nok have taget den lidt
mere med ro. Men nu hedder det altså
1. maj, og at der ikke tale om en
harmløs aprilsnar fremgår af regulativets § 6, hvorefter overtrædelse af
regulativet straffes med bøder og
fængsel i indtil 2 år! Til sammenligning er strafferammen for bedrageri
normalt kun et år og seks måneder! så
en overtrædelse af regulativet bringer
åbenbart én op i samme liga som Kurt
Thorsen og Stein Bagger! Affaldssortering er en alvorlig sag og ikke for
amatører!
EFTERSKRIFT
Er De forvirret? Det er jeg! Forhåbentlig udarbejder Slagelse Kommune
en mere læsevenlig og forenklet
vejledning, inden sorteringen træder i
kraft. Selv foreslår jeg følgende
formulering:
Omkring første maj får du to nye
skraldespande! De nye spande er
næsten dobbelt så store som de gamle
og indeholder hver to rum. Den ene
spand erstatter de to gamle, idet du
må komme ’grønt affald’ i det ene rum
og restaffald i det andet! I den anden
spand må du som noget nyt komme
aviser og tomme mælkekartoner i det
ene rum og tomme konservesdåser og
flasker (både glas og plast) i det
andet! Den ene spand tømmes som
hidtil, mens den anden kun bliver
tømt hver 4. uge. Som noget nyt
afhentes desuden storskrald hver
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fjerde uge og haveaffald hver anden
uge
i
sommerhalvåret!
Knud

FLEXTRAFIK
KOMMUNE

I

SLAGELSE

Tekst og illustration: Knud Strandby
Flextrafik er kørsel efter dit behov.
Der findes fire forskellige former for
Flextrafik:
1. Flextur, som er for alle og til alle
steder – f.eks. en biograftur, familiebesøg eller noget helt tredje. Flextur
kan bestilles på tlf. 70262727 indtil to
timer før du gerne vil afhentes. De
første 10 km koster 36 kr. og herefter
koster det 6 kr. pr. km. (Ved kørsel til
en anden kommune stiger prisen for
ekstra km til 12 kr. pr. km efter 20
km).
En tur i Kosmorama (16 km) koster
således 72 kr. hver vej, hvilket er
omtrent en fjerdedel af prisen for en
taxi og ikke dyrere end kørsel i egen
bil, hvis man kun har et lille
kørselsbehov. Det er dog stadig væsentlig billigere at tage bussen, som
ifølge rejseplanen.dk kun koster 12
kr.!

2. Flexpatient er gratis og er for dig,
der skal på sygehuset og ikke kan
benytte kollektiv trafik. Det er sygehuset, der vurderer, om du kan få
kørsel med Flexpatient.
3. Flexhandicap er for dig, der er
handicappet og visiteret til denne
ordning af kommunen. Der gælder
særlige takster for denne form for
kørsel.
4. Flexkommune er gratis og er for
dig, der skal til lægen, hvis du er
pensionist og ikke kan benytte kollektiv trafik. Skal bestilles igennem kommunens flextrafikkontor.
På bisserup.dk under rubrikken Bytinget eller på moviatrafik.dk kan du
læse mere om reglerne for flextrafik.
Knud

FRA TORSDAGSKLUBBEN
Nu er vi allerede 2 måneder inde i
året. Siden sidst indlæg i Bytingsbladet
har Torsdagsklubben holdt julefrokost,
som var velbesøgt og der var atter en
fornøjelig stemning med dejlig mad,
dejlig sang og musik og spændende
lotteri.
Vores arrangementer her i starten af
2018 er godt i gang. I januar havde vi
besøg af historiefortæller Per Hammerich, der ud over at fortælle historier
også kunne fremføre sangskatte fra
tiden med Gustav Winkler og Four
Jacks
æraen.
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Sæsonen afsluttes med Løvfalstur til
MØN den 24. maj, hvor vi besøger
Fanefjord Kirke og Thorsvang, Danmarks Samlemuseum.

I februar havde vi besøg af Lise Ness,
der sang dejlige hits fra 60’ og 70’erne.
Til alle sangene fulgte en anekdote om
såvel hittene som kunstneren, der var
blevet berømt med den pågæl-dende
sang. Endnu en gang en stor fornøjelse
at have Lise Ness på besøg.
Den 15. marts kommer fhv. ambassadør Laurids Mikaelsen på besøg i
forsamlingshuset. Laurids Mikaelsen er
født i Kina og har hele livet igennem
arbejdet for Danmark i internationale
forhold. senest som ambassadør i
Polen, Kina og Litauen.
Torsdagklubbens
generalforsamling
holdes den 12. april. I forbindelse
med generalforsamling serverer vi
kaffe og lagkage og vi afholder det
berømmede lotteri. Vi håber at rigtig
mange kommer og gør generalforsamlingen til en hyggelig eftermiddag.

Bridge-holdet har fundet sin stil,
således at både øvede og begyndere
spiller samtidig. Kim Marker har været
lærerig hjælper for begynderne og skal
have tak herfor. Bridget-holdet aftaler
nærmere om sidste spilledag.
IT-kurset slutter sæsonen mandag den
9. april og gymnastikholdene slutter
tirsdag den 10. april.
På vegne af bestyrelsen ønsker jeg alle
god påskeferie og et godt forår.
Kirsten Thinggaard

15

16

16

¼ annonce

Annoncører søges
Pris for hel side årligt 1.000 kr.
½ side 500 kr. årligt
¼ side 250 kr.
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Annoncører søges
Pris for hel side årligt 1.000 kr.
½ side 500 kr. årligt
¼ side 250 kr.

Skov- og Landskabsentreprenør

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

Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon: 51 20 27 82
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Mindre opgaver/reparationer udføres
Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thormasenjelen@gmail.com
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Møllebakkevej 110 . 4243 Rude

Tlf. 26 42 65 07 • 58 19 65 84
Fax 55 45 80 24
www.gardinerogmarkiser.dk

www.lauritzminde.dk
24

FysMette

V/ fysioterapeut Mette Jørgensen
Bisserup Havnevej 52, Bisserup, 4243 Rude
Ved forskellige smertetilstande (f.eks. knæ, hofter ryg, skuldre,
hovedpine, fødder), ubalancer i kroppen f.eks. med spændte muskler,
svage muskler, overbelastning, ændret kropsholdning eller nedsat
balance.
Tilbydes:
•
Fysiurgisk massage/ velvære massage
•
Fysioterapeutisk træning/ genoptræning
•
Undervisning ( pilates, fodtræning, bækkenbunds træning for
mænd og kvinder, mindfulness)
Åbent efter aftale, venligst ring eller send sms på tlf 22 87 77 70

hassolsen
- din IT-partner

PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20







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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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
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NÆSTVED GOLFBANE og RESTAURANT
Karrebækvej 461,4700 Næstved

restauranten åben for alle - selskaber - mad ud af huset
med udsigt til banen
og lækkert til ganen
et veldækket bord
ved Karrebæk Fjord

18 hullers golfbane - dejlig par 3 bane
den herligste vane
er golf på vor bane
det' fritid der dur
i dejlig natur
Kontor: +4555733344. Restaurant: +4555733686
info@naestvedgolf.dk. restauranten@naestvedgolf.dk
For yderligere information se www.naestvedgolf.dk
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BISSERUP CAMPING KIOSK

Et lille bitte stykke af paradis!"
Åbne/lukke tider se: Kiosken + Hjemmeside.
( begrænset vareudvalg).

Bisserup camping
Skafterupvej 182 4243 Rude
Tlf.: 24647841 E-mail: post@bisserupcamping.dk
facebook: bisserup campingplads
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ADVOKATHJØRNET
Klosterbanken 1
4200 Slagelse

Møderet for højesteret
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r

Benificeret Advokat

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

Autoriseret Bobestyrer

OBS! Lukket alle tirsdage.

A
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POUL CHRISTENSEN
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

TØMRERMESTER
LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95

D e j lig lok alt t il d ag lig

- den er nærliggende
Åbent: Hverdage.............kl. 9,00 - 18,00

Åbent:Lørd./Sønd.
Alle dage
fra 8,00
kl.8- -19
.........kl.
14,00

Dankort
Dankort
Foto
Medicin
Fotokopier
Opslagstavle
Medicin
Opslagstavle
Tips+lotto
Posthus
Telefon:
Tips+lotto
Telefon:
55
45 90 16
55 45 90 16
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Børnene har det bedst i Børnebissen.

Vinkelvej 2, Bisserup, tlf. 23915545
www.boernebissen.dk
Børnebissen er en privat daginstitution for børn 0-6 år. Vi holder til i moderne
faciliteter med masser af plads, og kun 200 meter til stranden. Vi er en grøn
institution med en normering til 18 børn. Vi har stor glæde af, at sponsorer
hjælper os med varer og tjeneste ydelser. Mange tak til:
Dagli' Brugsen
Nordskov VVS Dalmose
BISSERUP FISK
Thyge Andersen EL
EDC Martin Mortensen
Flügger farve Næstved
XL BYG Skælskør
Bo Bendix Rasmussen
Hass Olsen
Advokat Jens Iversen Advodan
Ejendomsmægler Per Brimer

De Holsteinborgske fonde
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Tlf.: 55 45 97 91
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag





LUKKET
LUKKET
9oo - 19oo
9oo - 17oo
9oo - 18oo
8oo - 15oo



Bogføring og regnskab
Bogføring
og regnskab
og snedker arbejde
Tømrer

Bogføring
og snedker
regnskab
arbejde
Tømrer og
Tømrer og
Stortsnedker
som småt arbejde
Så småt
ring du blot
Stort som
Så ring du blot
Til
Stort som småt
Til
Vivvi eller Kjeld
Så ring du blot

Vivvi eller
Kjeldeller 23849627
25708415

Til Østengen
Bisserup
25708415
eller44,23849627

Østengen
44,Kjeld
Bisserup
Vivvi
eller


25708415 eller 23849627
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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

Bedre

ANSPÆNDT OG ØM?

Livskvalitet
Ring på
5545 1427

Je
r
tte Harde

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
www.jetteharder.dk

Behandler siden 1993

Har din hund det godt?

SIT HUND
Ring på
5545 1427

Jette Harder

Træt af behandlinger, der ikke virker?
Få enkelte behandlinger eller
Ida P. Rolf Metode
ALT (ansigts løftnings teknik)

Rastløs, aggressiv, afvisende eller bare
stiv, træt. Har du en fornemmelse af,
at din hund har smerter.
Jeg har sammen med Dyrlæge Bente Iversen
udviklet SIT hund. Jeg underviser i SIT hund.
Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved,
www.jetteharder.dk
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Ren luft er
Sund
fornuft
også indendørs

v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Tilbyder:
Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

For et sundere indeklima
Til private, kontorer og institutioner
Tilmeldt hjemmeservice-ordningen
Ring og få et tilbud.

21 74 97 32

www.ibclean.dk

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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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 .....................22 64 42 51/ernstj2017@gmail.com
Knud Thomsen .......................................... knudst@gmail.com
Annette Andersen ............... 24 48 48 46/ 300345@gmail.com
Lykke Jensen ................... 53 59 96 38/ lykke41@hotmail.com

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9……………………………….40827782
Alice Jelen, Strædet 12 ………………………………………… 25565404
Erik Holmgren, Fjordbakken 50 ………………………………..61611415
Jacob Egeskjold, Fasanvej 3……………………………………...22989102
Johanne Markus, Dyvekær 10……………………………………41680798
Milo Buur, Skoleengen 10…………........…........………………………….
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16………………………………….30350246
Lillan Garby, Strædet 24…………………………................………………
Jacob Højgaard, Vinkelvej 5…………….................……………………….
Annalisa L. Pedersen, Bisserup Havnevej, 62 .......…………….55459214
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50 ………....……………….23743849
Lone Langkilde, Voldstien 8…………………....................………………..

Suppleanter:

Kim Marker, Dyvekær 5, ....................................................tlf. 51946238
Peter Riborg Strandengen 10…………....................................….............

