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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)

Forside: Valodiagruppen

Belysn
ing

El-artikler

Hvidevarer

Køkkentøj

Gaveideer

Algade 30 · 4230 Skælskør

58 19 42 83
Telefax 58 19 06 83

Lisbeth Højgård, Bisserup Havnevej 45, Bisserup

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver

 Annoncør søges

Holbergsvej 43
4293 Dianalund

Leje incl. moms og rengøring
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    Bisserupkalender
 
Fredag d. 15. marts kl. kl. 14 i Bis’koppen 
Sognepræst Poul Damsgaard fortæller om Martin A. Hansens ”Løgneren”
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00
Generalforsamling i vinterbadeforeningen  
Ondag d. 20. marts kl. 20.00 Chaplinklub
Tirsdag d. 26. marts kl. 19.00 Generalforsamling i Tennisklubben
Onsdag d. 27. marts kl. 19.30 Viseaften.
Tema:  ”Våren er i luften”
Torsdag d. 28. marts kl. 14.00-16.00  Torsdagsklubben. Modeshow. 
Søndag d. 31. marts kl. 10.00
Strandrensning kl. 10. Mødes på legepladsen ved stranden
Tirsdag d. 2. april kl. 19.00
Brugsens generalforsamling på Hotel Postgården i Skæskør
Fredag d. 5. april kl. 18.30 Fællesspisning 
Søndag d. 7. april kl. 17 Chaplinklub. Maratonfilm kl. 17
Torsdag d. 11. april kl. 14-17  Torsdagsklubbens generalforsamling 
Lørdag d. 13. april kl. 10.00-13.00
Påskemarked i Bis’koppen
Fredag d. 26. april kl. 15-17 
Fyraften’s.fernisering med maleren Birte Bonde, Karrebæksminde
Lørdag d. 27. april kl. 10 Standerhejsning i Tennisklubben
Torsdag d. 6. juni kl. 9.00-ca. 17.00
Torsdagsklubben. Løvspringstur til Brøndby Havn og Vallensbæk Kirkerne
Nærmere oplysninger om turen og prisen følger.
Tilmelding til Kirsten Thinggaard
Fredag 14. juni kl. 18
Strandfællesspisning afhængig af vejret. Fællesspisningen foregår ved 
bødehuset på strandengen. Ved dårligt vejr hold øje med plakat om evt. 
anden dato.
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BIS’koppen  uddeler i uge 12 (18.marts ) en ny brochure med forsi-
debillede af Birgitte Jørgensen. 

Fra uge 12 starter vi en indsamling i byen 
for at skaffe penge til køb af missionshu-
set. 

HAVES: i øjeblikket 225.000 kr på kon-
toen 

ØNSKES: 335.000 kr på kontoen 

Vi mangler således 110.000 kr, som vi 
håber at kunne samle ind gennem spon-
sorater og salg at støttebeviser. 

OBS! Når/hvis huset er købt har vi tilsagn 
om byfornyelsesstøtte på 440.000 kr – 
penge, som er øremærket restaurering af 
huset. 

SE I POSTKASSEN I LØBET AF UGE 12

Ordinær generalforsamling.

Forsamlingshuset afholder sin ordinære ge-
neralforsamling tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i 
forsamlingshuset.

Dagsordenen bliver hængt op i brugsen 14 
dage før.

Alle andelshavere har stemmeret.
Andele kan købes for 500 kr hos udlejer 
Lisbeth Højgård, 
Bisserup Havnevej 45. Tlf: 20401443.

                              Pbv. Jacob Borello.
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Fra havfisker til stemmefisker

Det er ikke længere nogen hemmelighed, at Lars Birger stiller op ved 
det kommende folketingsvalg for partiet Alternativet. Han er oprin-
delig uddannet miljøplanlægger, men har igennem mange år stået 
i spidsen for Danmarks eneste bæredygtige og økologiske havbrug 
under navnet Bisserup Fisk.
 

Lars Birger lagde vægt på, at ”fremtiden skal række længere end den 
næste valgperiode”. Klimakampen er en af de vigtige mærkesager, som 
han vil arbejde for. ”Den er vigtig for alle os, der lever sammen med og 
af naturen.Vi, der lever her i ’vandkanten’, burde kunne blive enige om 
at gøre noget aktivt i klimakampen. Hvis vi ikke får gjort nok, så kom-
mer alle os, der bor neden for Skolebakken til at søge om ’asyl’ længere 
oppe af bakken! Der skal bygges bro mellem dem på ’Borgen’ og os i 
vandkanten”. 

Som led i sin valgkamp har Lars Birger lagt en video ud på Youtu-
be, hvor han bl.a. udtaler:

    ”I mit fremtidige Danmark skal vi spise langt flere fødevarer fra havet, 
og så skal vi passe meget bedre på havet. Når vi skal spise flere fødevarer 
fra havet, er det fordi fisk, tang og muslinger alt sammen er fødevarer 
med et meget lille klimaaftryk, og så er de ovenikøbet sunde! Så en af 
fremtidens vigtige fødekilder er netop havet. Men vi skal udnytte havets 
ressourcer på en meget mere bæredygtig måde, end vi gør i øjeblikket, 
og når vi dyrker havet, skal vi gøre det efter økologiske principper. Havet 
har også stor betydning for klimaet. 70% af jorden er dækket af hav, så

I sin traditionelle nytårstale på 
havnen i Bisserup pointerede Lars 
Birger i år vigtigheden af at kun-
ne samtale og se hinanden i øjne-
ne for at blive klogere på os selv 
og for at spørge hinanden, ”om det 
virkelig kan passe alt det, vi hører om 
virkeligheden uden for reservatet her 
i Bisserup, om moralen eller manglen 
på samme hos banker, virksomheder 
og statsadministrationen. Vi tror, det er 
Fake News, men grådigheden kender 
åbenbart ingen grænser”
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det er den største enkeltfaktor, som er med til at bestemme klimaet på jorden. 
Det er også sådan, at meget af den temperaturstigning, vi har haft indtil nu, 
den er blevet opsuget af havet. CO2’en opsuges også for en stor del i havet, 
men det kan ikke blive ved, for med hensyn til temperaturstigningerne, så sker 
der jo det, at vandet udvider sig, og vi oplever det, der hedder havstigninger. 
Vi har flere gange inden for det seneste år oplevet havstigninger i de indre 
danske farvande. Det giver oversvømmelser og skader på huse og bygninger, 
og det vil vi opleve mere af fremover, hvis vi ikke gør noget ved klimaændrin-
gerne. Det er noget, vi skal se på, for ellers får vi også ’klimaflygtninge’ internt 
i Danmark! Derfor er klimakampen en af de vigtige mærkesager, som jeg vil 
arbejde med, så lad os få en god og åben og gerne kritisk debat herom i det 
kommende år.”           

Jeg møder Lars Birger i hans og Anne-Charlottes hyggelige hjem på 
Bisserup Havnevej til en snak om, hvad der har fået ham til at gå ind 
i politik. Hans svar falder prompte:    

    ”Jeg føler, det er noget, jeg har ’sparet op til’ igennem mange år. Jeg har 
altid fulgt med i politik på en eller anden måde, og når man gang på gang må 
sige til sig selv, at det her kan simpelthen ikke være rigtigt, så får man lyst til 
at blande sig. Det er som om, problemerne har eskaleret igennem de sidste år. 
Jeg mærker, at man fra myndighedernes side ofte ikke tør tage ansvar af frygt 
for at få noget i klemme. Der er efterhånden langt imellem politikere, der har 
visioner og man er parat til at skifte holdning, så snart meningsmålingerne går 
én imod. Med hensyn til havet mærker jeg, at det går den forkerte vej med 
fiskebestanden uden at der sker noget. Som jeg oplever det, har vi i mange år 
i udviklingens hellige navn følt os hævet over naturen. Vi respekterer ikke, at 
vi er en del af naturen. Vi fjerner os mere og mere fra den og føler ikke noget 
ansvar over for den. Vi forsøger at løse problemerne enkeltvis, men ser ikke 
naturen som en helhed.”  
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Hvad skal man gøre, hvis man som almindelig dansker gerne vil gøre 
noget godt for miljøet?     

    ”Det første man kan gøre er at begynde at snakke med hinanden om pro-
blemerne og om, hvad der kan gøres – og turde spørge: behøver vi flyve så 
meget, og er det muligt at spise mindre kød? Mange er indstillet på, at der skal 
gøres noget, men det må helst ikke koste noget! Det er som om, problemets 
alvor endnu ikke er gået op for folk – og heller ikke for politikerne, der i man-
ge år har forsøgt at løse problemerne ved hjælp af småjusteringer og i øvrigt 
forholde sig afventende i forhold til resten af verden.”

Er det muligt at adfærdsregulere danskernes forbrug? 

    ”Jeg har det svært med afgifter, og hvad jeg vil kalde afstraffelsespolitik. 
Vi skulle kunne brede diskussionen så meget ud, at den almindelige dansker 
begynder at se meningen med det. Det handler om at udbrede viden om, 
hvor CO2-belastende forskellige former for forbrug er. Det er som om, vi først 
reagerer, når klimaet bliver ekstremt og vi mærker, hvor små vi er i forhold 
til naturen. Vi mærker, hvor skrøbelige vi er, når strømforsyningen pludselig 
svigter eller vores huse oversvømmes. Vi oplever en voksende miljøbevidst-
hed blandt de unge, men vi savner stadig en politisk handlingsplan, der viser, 
hvordan det er muligt at halvere CO2-udslippet inden 2030. Det kræver både 
ansvarlighed og vision fra politisk side, hvis det skal lykkes.”

At gå ind i politik kræver sit bagland, især når man samtidig har en 
forretning, der skal passes. ”Jeg ville heller ikke kunne gøre det uden 
min kone Anne-Charlottes fulde opbakning”, slutter Lars Birger.
                                                                                                Knud Strandby

Nyt fra FORSAMLINGSHUSET.

    Først vil jeg fortælle, at udlejningerne går rimeligt godt. Husets økonomi 
er sund, selvom vi i dette år har investeret i stolemaling, maling af vægge og 
fodpaneler samt skiftet gulvet ud - en udgift på ca. 200.000 kr!
  
Vi bestemte i bestyrelsen for et halvt ås tid siden, at vi hellere ville få vores 
træstole sprøjtemalet end at begynde en udskiftning. Det er under halv pris, 
og desuden skulle vi så også have vores stolevogne skiftet ud. Vi valgte altså at 
få de eksisterende stole sprøjtemalet, så nu er alle stole samme kulør, hvilket 
skulle hjælpe til en mere smagfuld opdækning til fester og vi kan fortsat bruge 
de eksisterende stolevogne.
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Desuden bestemte vi, at vi skulle have gulvet skiftet ud. Efter gode råd fra 
rengøringen og andre fagfolk fik vi at vide, at det eksisterende bøgeparketgulv 
havde kendt sin bedste tid, og at vi kunne risikere, at staverne begyndte at let-
te. Vi fik tilbud på nyt gulv fra et par firmaer og endte med at vælge Erik Poul-
sen, Glænø, som leverandør og håndværker. Han foreslog, at vi skulle lægge 
et gulv af bambus og efter nogen betænkningstid, slog vi til. Gulvet blev lagt i 
de første par uger af januar og efterfølgende blev fodpaneler malet. Både med 
maleren Mogens og tømreren Erik, har vi haft et rigtigt godt samarbejde.

Efterfølgende har bestyrelsen besluttet, at det buede gavlvindue ud mod 
P-pladsen skal udskiftes. Bestyrelsen hjalp tømreren med at tage det gamle 
gulv op og bringe det væk, hvilket gav en dekort i prisen, som kan betale det 
nye gavlvindue!
Bestyrelsen har søgt et par fonde, men ikke fået nogle midler af den vej, så vi 
klarer det selv. 

Her vil jeg gerne reklamere for vores generalforsamling, som finder sted tirs-
dag d. 9. april kl. 19.30 i forsamlingshuset. Vi håber, at mange vil møde op, 
selv om det i øjeblikket ser ud som hele bestyrelsen gerne ønsker at fortsætte! 
Og det er jo rigtig godt!
Lisbeth Højgård tlf: 20401443 står for udlejningen.
                                                   På bestyrelsens vegne Jacob Borello.

NYT FRA BYTINGET

Opfølgning på Årsmødets borddebatter.

    På årsmødet var der debatter i 4 gruppe. Formålet var at generere idéer 
til at fastholde og styrke arbejdet i og opbakningen til nogle af Bisserups 
arbejdsgrupper.

Vi havde valgt 4 konkrete aktiviteter, som kommer rigtig mange af byens 
borgere til gavn.

1. Brandberedskabet
2. Legepladsen og Multibanen
3. Bytingsbladet
4. Hjemmesiden og Facebook

Efter årsmødet har såvel Bytingets Arbejdsudvalg som tovholderne på de enkelte ak-
tiviteter drøftet hvad vi kan tage med os fra årsmødet. Det kan du læse om her i By-
tingsbladet.
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Legepladsen:

    Ved borddebatterne blev der for legepladsens vedkommende efterlyst hjæl-
pere til vedligehold af området og legeredskaberne. 2 har meldt sig til at hjæl-
pe Jakob Borello med dette.
Der har efterfølgende været sikkerhedstilsyn, og faldunderlaget vil blive udbe-
dret, og der skal nyt sand i sandkassen.
På mødet blev et halvtag med siddepladser og udsigt til vandet efterspurgt. 
Det er en opgave, som vi i Bytingets arbejdsudvalg, vil arbejde videre med.
                                                                            Lone Langkilde
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 Bisserup Brandberedskab
 
    Det ligger både Bytingets Arbejdsudvalg og Det frivillige brandberedskab 
på sinde at få etableret en fast årlig indtægt til driften af brandbilen.
    
Efter årsmødet har Brandberedskabet skriftligt taget kontakt til de lokale 
Grundejerforeninger  og vejlaug i Bisserup samt til samtlige hustande der ikke 
er omfattet af en forening, for at opfordre alle Bisserups indbyggere og som-
merhusejere til at give et fast årligt beløb til brandberedskabet. Tanken er, at 
man kan tegne sig for et abonnement i Brandberedskabet på et beløb svaren-
de til 50,- kr. årligt pr. husstand.
Rigtig mange borgere har allerede bakket op om initiativet og indsat penge på 
brandberedskabets konto.  Tak til alle der har støttet.
                                                                                          Kirsten Møldrup

Multibanen

    På årsmødets borddebat om Multibanen fremkom der gode ideer til den 
fremtidige brug og udvikling af banen.
Der var bl.a. forslag om at etablere strøm på banen, så vi ikke hver gang, der 
er brug for strøm, skal trække kabler fra forsamlingshuset ind over parkerings-
pladsen. Muligheden undersøges pt., og det er håbet, at det kan etableres 
indenfor en overskuelig fremtid.
Der var også forslag om at arrangere diverse turneringer eller andre fælles 
aktiviteter henover året, og hvis nogen har lyst til at stå for f.eks. en fodbold- 
eller en petanqueturnering – eller måske ligefrem arrangere sommerlege som 
i gamle dage, så stiller AU sig gerne til rådighed med praktisk hjælp.



 

 

Det viste sig, at der stadig er usikkerhed omkring anvendelsen af grillhytten – 
derfor – grillhytten er til fri afbenyttelse! Alle kan benytte sig af den fine mulig-
hed for at være mange omkring grillen et sted, hvor der samtidig er mulighed 
for at spille og lege på resten af multibanen. Naturligvis rydder man op efter 
sig, så den er klar til de næste brugere.

I løbet af foråret sørger Tennisklubben for at få lagt fliser mellem petanqueba-
nerne og tennisbanen, og Vivi Guldaggers ”grønne hold” vil igen i år sørge for, 
at bedene bliver holdt.

Campingpladsen står for at holde græsset, og Erik Holmgren fører stort    set 
dagligt tilsyn med, at pladsen er ryddelig og i orden. Endelig fører Slagelse 
Kommune flere gange årligt tilsyn med, at legeredskaberne opfylder kravene 
til en offentlig legeplads.
Alt i alt er rigtig mange mennesker involveret i at sikre, at Multibanen
hele tiden er rar, inspirerende og sikker at færdes på, og derfor skal opfordrin-
gen fra Arbejdsudvalget blot være – BRUG DEN!
                                                                                                     Alice Jelen

Mange roser til Bytingsbladets redaktionsgruppe

    Her kommer en opsamling af de input, som kom frem på Bytingets årsmø-
de, og de konklusioner vi har taget i Bytingets arbejdsudvalg; vi har vidergivet 
begge dele til redaktionsgruppen: Stor respekt og anerkendelse til  redaktions-
gruppen og megen ros til Knud Strandby for hans interviews. Bordebatterne 
på årsmødet viste, at mange er glade for papirudgaven af bladet og også er 
villige til at betale for bladet. Der er imidlertid kommet flere annoncører til, og 
bladet giver aktuelt kun et lille underskud Desuden vil det give administrativt 
bøvl at give mulighed for at vælge mellem at få en papirudgave mod betaling
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og at læse bladet på bisserup.dk og derfor fastholdes den gratis husstandsom-
delte papirudgave.
Her kommer et udpluk af de ideer, vi har givet videre til redaktionsgruppen: 
’Bisserup i gamle dage’- ’ Missionens historie, hvorfor slog Missionen så stærkt 
igennem i Bisserup?’- ’Små historier om de fredede huse i byen, hvem har boet 
i dem og hvem der bor der i dag’. Interviews med “ukendte” borgere. Inviter 
gæsteskribenter til at skrive til bladet.  Hvad laver Bytingets arbejdsudvalg? 
 
Redaktionsgruppens medlemmer blev meget glade for anerkendelsen og for 
ideerne.                             
                                              Mvh Johanne Markus og Lillan Garby 

Bisserups hjemmeside.

    På årsmødet var vores hjemmeside til debat, og der blev igen efterspurgt en 
fælles kalender.
Som et forsøg er der nu lavet en oversigtskalender, hvor alle kendte aktiviteter 
i byen er lagt ind, og man kommer til kalenderen via linket på forsiden af 
www.bisserup.dk
Det er håbet, at kalenderen kan blive et godt redskab for alle de mange aktive 
folk i byen. Her kan man dels orientere sig om alle de mange aktiviteter og 
dels selv sørge for, at planlagte aktiviteter kan komme til alles kendskab.
Ønsker man noget lagt på kalenderen, sender man blot en besked til Lykke 
Jensen på 41lykke@gmail.com.
Jo mere opdateret kalenderen er, jo større chance er der for, at vi kan undgå, 
at forskellige arrangementer planlægges samtidigt - derfor - BRUG DEN NYE 
KALENDER – både når I planlægger en aktivitet, og når I ønsker at deltage i 
en aktivitet.
                                                                                                Alice Jelen
KOMMUNYT

    Den 7. marts 2019 kl. 11 sættes spaden i jorden til det nye campusområde 
ved Slagelse station, Professionshøjskolen Absalon går i luften med ca. 22 
meter høj og 150 meter lang bygning der skal være med at give området et 
helt nyt udseende, samt et dagligt liv med flere tusinde studerende (pædagog-, 
sygeplejerske, socialrådgiver-, ernærings- og sundhedsuddannelserne), samt 
flytning af direktion og administrationen fra Sorø til denne nye bygning. Der-
for bliver det også meget vigtigt at der snart går noget byggeri i gang med ung-
domsboliger til de mange nye studerende. Byggeriet ventes færdigt i starten 
af 2021. Det er et projekt, som tidligere borgmester Lis Tribler og Sten Knuth 
sammen bredt i byrådet har kæmpet for.
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Befolkningstallet er pr. 1. januar 2019, 79.073 personer. Det er det højeste 
antal nogensinde i Slagelse kommune.

Den 28. januar 2019 lykkes det byrådet endelig at godkende at Børnebissen 
blev herre i ejet hus. TILLYKKE til Børnebissen - tak til Andres Eskjær, Birger 
Jacobi og Jens Iversen for en stor indsats med at komme over forskellige bump 
på vejen.

Noget af det der arbejdes med i vores område af kommunen er naturparken. 
Her tages hul på en indledende dialog med borgermøde i Bisserup forsam-
lingshus den 13. marts 2019 fra kl. 19.00 til 21.00. Her vil man præsentere 
naturparkprojektet og svare på spørgsmål fra salen.

På udvalgsmødet miljø-, plan- og landdistrikterne den 4. februar besluttede 
vi efter ansøgning fra Bis’koppen at støtte med bygningsforbedringsmidler til 
det tidligere missionshus på Holsteinborgvej 224. Der støttes en renovering til 
580.000 kr. med 75%. Altså er støttebeløbet på 435.000 kr. - held og lykke til 
Bis’koppen med at erhverve ejendommen.

Der er i budgettet til 2020 afsat penge til evt. ny badebro eller forlængelse af 
nuværende badebro i Bisserup, samt andre ting der kan gøre oplevelsen ved 
stranden/havnen hyggeligere og bedre for os alle. Der påbegyndes et arbejde 
med borgerinddragelse om hvordan vi i fællesskab mellem kommune, bytin-
get og borgerne kan give nogle bud på gode ønsker herom.

Kirkeskovsskolen får ny skoleinspektør pr. 1. april 2019. Stort tillykke til Anet-
te Petersen fra Ørslev med det nye job. Anette kommer fra en stilling som 
afdelingsleder på Nymarkskolen i Slagelse.
                                                                                    Knud Vincent

Der er forsat udfordringer på børn- og ungeområdet, især på to områder. Det 
er specialundervisning og det er det specialiserede børne- og ungeområde, 
hvor det samlet ser ud til at gå i -12,5 mio. kr. Der arbejdes med handlings-
planer. Andre områder ser ud til at følge budgetterne. 
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Våren er  luften...

    Onsdag den 27. marts, kl. 19:30, hvor 
ViseVærterne sammen med Bytinget ind-
byder til sæsonens sidste viseaften i Bis-
serup Forsamlingshus med foråret som 
tema. Kom og få rørt sangermusklerne – 
også jer der ikke gør det til hverdag! 
   
Igen får vi besøg af violinisten Søren 
Iversen, der ud over at arrangere sang og 
musik i det sønderjyske er mentor og vej-
leder for unge talenter ved Syddansk Mu-
sikkonservatorium. Der udleveres tekster 
til sangene. Alt i alt en munter blanding 
af viser, historier og gode melodier.  
Entre 30 kr. Drikkevarer kan købes. 
                            
                                       Knud Strandby

    Vi har siden sidst fået en annonce, som 
du finder sidst i bladet og vi har hustands-
omdelt vores folder i Bisserup. Det spørgs-
mål som optager os i bestyrelsen i øjeblikket 
er: Hvad skal der til for at skabe et attrak-
tivt og aktivt saunamiljø på Bisserup Havn 
og vi glæder os i den forbindelse til at se 
rigtig mange medlemmer til Bisserup Vin-
terbaderes generalforsamling i Bisserup For-
samlingshus tirsdag den 19. marts 2019 kl 
19.00. Hvis du er interesseret, men endnu 
ikke medlem, kan du nå at betale indmel-
delsesgebyret på 100 kr. inden mødets start.

På bestyrelsens vegne Lillan Garby og Bir-
gitte Breuning

En hilsen fra vinterbaderne
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Påskemarked i Bis’koppen
Lørdag d. 13. april kl 10-13.  
      
    Hvis du har lyst til at være sælger på påskemarkedet i Bis’koppen, så ring til 
Jette Elverdam på 23 79 38 49

Du kan sælge alt fra hjemmegjort påskepynt til hjemmestrik,  kunst, dekora-
tioner,  eller måske dine fineste antikviteter.  Hvert bord koster 100 kr. Der er 
kun 9 borde, så det er først til mølle. 
Der vil på dagen blive solgt kaffe m. hjemmebag.
Vi glæder os til en rigtig hyggelig dag.
                                                                                  Kirsten Lichtenberg

Fernisering fredag den 26. april, kl. 15-17

    Billedkunstneren Birte Bonde fra Karrebæksminde udstiller akvareller i Bis-
serup Forsamlingshus 

Kunstneren vil være til stede 
ved ferniseringen og fortælle 
om, hvad der inspirerer hende 
til at male sine billeder, der med 
både nærvær og intensitet skil-
drer mennesker og dyr i samspil 
med hav og strand. Velkommen 
til en kunstnerisk ’saltvandsind-
sprøjtning’.

                       Knud Strandby
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Børnebilledklubben i Bisserup 
har haft endnu en dejlig sæson med aktive børn og unge under vejledning af 
Vivi Guldagger og Birgitte Breuning. 

Inden jul blev der fremstillet flotte billeder og lerhuse, som blev malet og 
brændt. I husene var der vinduesåbninger, så man kunne sætte lys i, hvilket 
sås til udstillingen den 27. Januar. Endvidere lavede børnene et fælles årstids-
vindue med kulørte silkepapirs-vinduer, hvilket  var meget dekorativt. Dette 
store papvindue er nu på rundvandring hos eleverne.

Den sidste undervisningsgang blev der arbejdet med kartoffeltryk på papir, 
som siden blev lamineret og lavet til dækkeservietter. 

Det har været sjovt og underholdende at arbejde med børn fra Bisserup og 
omegn, og vi takker for forældrenes opbakning til projektet.                                                                        
                                                                                  Vivi og Birgitte.

Fællesspisningen i marts var meget vellykket, ikke mindst da der som 
noget nyt, var afsat 2 borde specielt til børnefamilier. 

Det er utrolig hyggeligt når der også kommer forældre med deres børn. Mon 
ikke det er en ”tradition” som er kommet for at blive. 
                                                                                        Lykke Jensen
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TobyO i Bisserup

    BISSERUP. Fotokunstneren TobyO udstiller i Bisserup Forsamlingshus med 
fernisering søndag den 10. marts, kl. 14-16. Kunstneren vil selv være til stede 
ved ferniseringen og fortælle om den billedskabende proces, der typisk be-
gynder med en iagttagelse, som fører over i en følelsesmæssig tilstand. Der le-
ges videre med farver, lys og kontrast, indtil et nyt udtryk er opstået, der giver 
betragteren en helt ny oplevelse. Billederne er printet på lærred og spændt op 
som et maleri. ”Fotaleri” kalder kunstneren denne sammensmeltning mellem 
et foto og et maleri. Spørger man ham, hvad et billede forestiller, svarer han 
lakonisk: Hvad ser du? Velkommen til en eftermiddag i spændingsfeltet mel-
lem kunst og virkelighed.
                                                                                 Knud Strandby

FRA TORSDAGSKLUBBEN

    Der står vintergækker og krokus i haven, solsortene synger så småt for at 
afmærke territorium og solen skinner fra en skyfri himmel. Snart er det rigtigt 
forår.

I Torsdagsklubben har vi siden nytår haft besøg af filminstruktør Stig Guldberg 
og bjergbestiger Jeppe Bisgaard.
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Stig Guldberg viste hans egen dokumentarfilm ”De originale”, der fortæller 
om en forfatter Lars Morell og hans 3 venner, som er ude af trit med tiden og 
blæser på tidens gængse normer og hvad andre måtte mene om dem. Stig 
Guldberg fortalte om tilblivelsen af filmen og hvordan han havde fulgt per-
sonerne i 7 år. Efter den fine og tankevækkende film blev der stillet mange 
spørgsmål til instruktøren. 

Jeppe Bisgaard – eller Jeppe på bjerget – som han selv udtrykte det, fortalte og 
viste mange dejlige billeder om hans bestigning af Kilimanjaro i Kenya. Bjer-
get er ca. 5.700 m højt. Det var en imponerende bedrift ikke mindst da Jeppe 
Bisgaard besteg bjerget i en alder af 76 år og kunne fejre sin 77-års fødselsdag 
på toppen af Kilimanjaro. Selv om Jeppe Bisgaard havde trænet meget op til, 
var det en ikke helt ufarlig bedrift, bl.a. fordi den tynde luft kan give højdesy-
ge, som i værste fald kan være livsfarlig.

                                                              Det var to spændende eftermiddage.

De næste møder i Torsdagsklubben bliver

28. marts 2019 – Modeshow, forårs- og sommertøj mm. Bente Pilgaard Larsen 
fra Damernes Butik 
11. april 2019 – generalforsamling med kaffe og lagkage og spil med pæne 
præmier
6. juni 2019 – Løvspringstur – Frokost i Brøndby Havn, besøg i Vallensbæk 
kirkerne og koncert

Alle er velkomne til alle arrangementer og udflugter – Kom og vær med.
                                                                             
                                                                                      pbv
                                                                                      Kirsten Thinggaard 
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Torsdagsklubben arrangerer eftermiddagsmøder i Bisserup forsamlingshus 
med foredrag, underholdning m.v. Herudover har klubben daghold i 
gymnastik, stolegymnastik, Bridge og IT kursus.
Den arrangerer 2 årlige udflugter,.
Årskontingent: 150 kr. Indmeldelse: Kirsten Thinggaard.

Bytinget har bestået i mere end 30 år og er en kontingentfri beboerorganisa-
tion, hvor alle fastboende i Bisserup har stemmeret. Bytingets formål er, 
som lokalråd, at virke til gavn og glæde for Bisserups beboere. Bytingets 
økonomi klares gennem et fast årligt tilskud fra kommunen, indtægter fra 
det årlige loppemarked og frivillige støttebidrag. Læs mere om Bytinget på 
bisserup.dk, hvor du kan finde vedtægter, mødereferater og kontaktinfo til 
medlemmerne af Bytingets arbejdsudvalg; dem kan du også finde bagerst 
i bladet.



 

 

Bisserup Vinterbadere 
 

Bad sikkert og sjovt fra badetrapperne på Bisserup Havn. 
 
 Bad om morgenen og vær klædt på til en god dag eller  
 klar hjernen efter en lang arbejdsdag. 
 
 Badetrapperne er i vandet fra november til april. 
 
 Fordele ved det kolde gys 

 styrket immunforsvar 
 smukkere og sundere hud og hår 
 hurtigere restitution 
 lavere blodtryk 
 udløser endorfiner 

 
               Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til  
                formand Kirsten Møldrup  
                kirstenmoeldrup@gmail.com  
                mobil 30350246 
 

 
 

Anlægget er etableret med støtte fra Kvik-puljen. 
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Mindre opgaver/reparationer udføres

Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thormasenjelen@gmail.com thomasenjelen@gmail.com

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst
Malermester Mogens Jacobsen

Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

                                                   Tlf. 23 67 43 01
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Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst
Malermester Mogens Jacobsen

Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

                                                   Tlf. 23 67 43 01

Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Danmarks næststørste Bogantikvariat

www.bogkompagniet.com
Find selv en bog for 20 kr - gælder også børnebøger
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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
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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

1215

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 

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 
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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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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

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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206 7

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.  

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

OB
S!

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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
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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

POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -19

Dankort
Medicin
Opslagstavle
Tips+lotto
Telefon:
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   De Holsteinborgske fonde                 

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 

Hass Olsen A/S

De Holsteinborgske fonde
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ÅBNINGSTIDER 

MANDAG LUKKET 
TIRSDAG LUKKET 
ONSDAG 9 - 19 
TORSDAG 9 - 17 
FREDAG 9 - 18 
LØRDAG 8 - 15 

  
   

Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 
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25708415  ELLER  51721601



  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

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

Fredag 10.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00
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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

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.
21 74 97 32
www.ibclean.dk

Tilbyder:
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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 Juli
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Juli
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE

Ernst Jensen .............. ......22 64 24 51/ernstj2017@gmail.com
Knud Thomsen .......................................... knudst@gmail.com
Annette Andersen ..... 24 48 48 46/annette300345@gmail.com
Lykke Jensen ....................... 53 59 96 38/41lykke@gmail.com

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 …...……….……….22519179
Alice Jelen, Strædet 12 ………………..……………… 25565404
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16 ...…......………….... 30350246
Lillan Garby, Strædet 24 ……………...….............…. 53804408
Annalisa L. Pedersen, Bisserup Havnevej, 62 .......….55459214
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50 ……….……….23743849
Lone Langkilde, Voldstien 8 ...……….................….. 29116245
Kirsten Simonsen, Dalstrøget ........................................60187460
Jens Andersen, Strædet 14 ............................................60375445
Knud Kronborg, Fjordbakken 19 ..................................30209617
Johanne Markus Dyvekær 30 ..................................41680798

Suppleanter

Jens Christian Eskjær Jensen, Strædet 29 .......................20802459
Bente Holmgren, Fjordbakken 50 .................................23479545
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