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Billedet på forsiden er taget af Anders Bjørnvad. Det er byens
installatør og elektriker Thyge Andersen, der er gået i luften.
Det er historie. Masterne er væk og Thyge har lukket og slukket.
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BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Indbetalingskort fås hos
kassereren (Lykke).
Næste nummer påregnes at udkomme i midten af december 2006.
stof til bladet bedes indleveret senest 1 . dec.

REDAKTIONSGRUPPE
Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49
Niels Bak Pedersen ............... 55 45 94 26
Agnete Stage ......................... 55 45 91 51
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen, Kærvej 10 ........................... 55 45 10 60
Toni Andersen, Strædet 14 ............................. 55 45 10 24
Vagn Andersen, Dyvekær 16 ......................... 55 45 80 06
Ruth Dræberg, Bisserup Byvej 29 .................. 55 45 92 21
Alice Jelen, Strædet 12 .................................. 55 45 19 19
Lykke Jensen, Fjordbakken 11 ....................... 55 45 96 38
Hanne Nielsen, Strædet 23 ........................... 55 45 93 00
Johanne Markus, Dyvekær 30 ....................... 74 57 69 15
Lisbeth Fennestad, Askøvej 3 ......................... 58 14 54 54
Poul Erik Bæk, Skolebakken 16 ..................... 55 45 15 25
Iben Ferdinandy, Havnevej 85 ....................... 55 45 15 85

SUPPLEANTER
Freddy Thomasen, Strædet 12 ........................ 55 45 19 19
Jens Andersen, Strædet 14 ............................. 55 45 10 24
Birgitte Hiul, Lodsstien 11 ............................. 55 45 96 40
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Bytingskalenderen
Søndag d. 17. september kl. 14-16
Fernisering. Malerier af Eva Roel
Læs inde i bladet
Mandag d. 18. september kl. 19.30
Filmklub
Fredag d. 6. oktober kl. 18.30
Fællesspisning
Torsdag d. 12. oktober kl. 19.30
Foredrag v. Dan T. Sørensen
”Feltpræst i Sudan”. Læs inde i bladet
Onsdag d. 25. oktober kl. 19.30
Vi synger med vise-værterne
Melodier af Kai Normann Andersen
Entre 15 kr.
Søndag d. 29. oktober kl. 14.00-16.00
Fernisering. Jane Ring og Ole Trebbien
Læs inde i bladet
Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.30
Filmklub
Fredag d. 3. november kl. 18.30
Fællesspisning
Søndag d. 5. november kl. 19.30
Populære operaarier for sopran og
klaver.
Oline Hiul sang og Peer Andersen
klaver
Fredag d. 17. nov. kl. 19.00
Bytingets årsmøde med banko-spil
Torsdag d. 23. nov. kl. 19.30
Filmklub
Søndag d. 26. nov. kl. 10-15.30
Julecafé

Onsdag d. 29. nov. kl. 19.30
Vi synger med vise-værterne
Tema?
Fredag d. 1. december kl. 18.30
Fællesspisning
Evt. andre arrangementer som ikke er
planlagt endnu: hold øje med plakater i
Brugsen og rundt i byen og/eller
bisserups hjemmeside www.bisserup.dk.

Fra REDAKTIONSGRUPPEN
Et lille tilbageblik – og en stor tak!
Tilbageblik på Bytingsbladets ”historie”:
1. blad udkom i 1982, og det er spændende at se de gamle blade og følge
udformningen af bladene og de smukke
og fantasifulde omslag op gennem årene.
Mange, mange har ydet en stor indsats,
og en forsinket tak skal lyde til de mange
fra en gammel bisserupper. Bladet har
været et ”samlingspunkt” for os beboere
på dette gode sted. Bladet har givet os
referater af møder, vi er blevet oplyst om
datoer for arrangementer, og ikke mindst
vigtigt: man har kunnet skrive sine
meninger og sin kritik af forhold.
MEN samtidig med dette tilbageblik vil
redaktionsgruppen udtrykke en stor TAK
til Thomas Toft, som fra 1989 og til dags
dato har været meget aktiv i redaktionsgruppen, altså i 17 år. Det er ﬂot. Tak
skal du have!
Redaktionsgruppen vil gerne føre de
gode traditioner videre, - og måske
forsøge med små fornyelser!
På gensyn – i bladet!
Agnete Stage
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Kommunyt
August 2006.

Budgettet

Ingen af disse ting er noget vi politikere
ønsker. Men harmoniseringerne er jo
vedtaget ved lov, så der skal være ens
service på de ﬂeste områder, og det er
selvfølgelig retfærdigt, fordi vi alle
betaler vores skat, men indenrigsministeriet har jo bestemt de nye
kommuners udskrivningsprocent – altså
hvor meget vi får i skatteindtægter – og
det må vi afpasse vores udgifter efter,
altså tvungne besparelser.

Her d. 31/8 og 1/9 skal hele sammenlægningsudvalget til budgetseminar. Så
skal det store slag slåes om hvordan det
kommende års budget skal se ud. Forud
er gået møde i de enkelte fagudvalg, som
har videresendt ønsker til udvidelse af
drift- og/eller anlægsbudget. Alle udvalg
har forsøgt at ﬁnde besparelser på 2 % af
deres samlede ramme, fordi det er tanken
at skabe en udviklingspulje – et råderum
– så Ny Slagelse kommune ”kan få lidt Forvaltningerne
på kistebunden” fra starten.
Nu er man ved at have styr på, hvor de
forskellige forvaltninger skal placeres.
Set ud over det kommunale landskab er Det er ca. 870 kontorarbejdspladser, man
det samme billede vi ser i de nye store skulle ﬁnde plads til. På Skælskør
kommuner: Kommunerne er trængt Kommunekontor vil Børne- og ungeforp.gr.a. skattestoppet, man er meget valtningen for hele normalområdet blive
usikker på økonomien, næsten alle steder anbragt. Desuden vil Kultur- og fritidsforsøger man at skabe et råderum ved at forvaltning også komme til Skælskør.
lave en besparelse (mange steder på 5 %) I alle de 4 gamle kommuners rådhuse/
og kommunerne må ikke sætte skatten administrationsbygninger vil der også
op! Samtidig har regeringen forlangt at blive lavet et Borgerservicecenter, hvor
de ﬂeste områder skal harmoniseres – man vil kunne komme med alle mere
altså vi skal have samme tilbud overalt i almindelige sager, kunne hente skemaer
den sammenlagte kommune fra 1. januar og i øvrigt få råd og vejledning. Hvis
man skal have speciel faglig hjælp f.eks.
2007. På enkelte områder har vi fået i en byggesag skal man til Dahlsvej i
en udsættelse f.eks. på skoleområdet. Korsør. Hele Socialforvaltningen placeres forskellige steder i Slagelse.
Alt dette betyder for os i gamle Skælskør Kommune, at vi godt nok får en Man kan jo godt sige, at det er et broget
skattelettelse, så vi har mere til os selv, billede, og at det kan gøre livet
men samtidig vil serviceniveauet falde på besværligt for os her i det yderste
skoleområde (nedskæring af ekstratimer sydøstlige hjørne. Samtidig må vi sige, at
for de yngste årgange, mindre til ét centralt administrationscenter ville
specialundervisning) og ældreområdet gøre, at endnu ﬂere skulle køre af sted.
(pensionistudﬂugt, pensionistsvømning, Så set i det store perspektiv er det nok ét
tilskud til pensionistforeninger, reduce- fedt for os i Bisserup.
ret hjemmehjælp m.m.).
Jacob Borello Carlsen

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
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Feltpræst i Sudan
I 2005 var Dan Sørensen 6 måneder i
Sudan som feltpræst for en dansk styrke
under FN´s ﬂag.
Foredraget vil fortælle om arbejdet som
præst for de danske styrker samt om
forholdene i det store land Sudan efter 22
års borgerkrig mellem nord og syd. Der
vil blive fortalt om, hvorfor krigen kom –

ERIK KRISTENSEN
Tømmermester
Falkevej 1, 4250 Fuglebjerg
Telf. 55 45 43 61

følgerne af den – og kampen for at skabe
en vedvarende fred. Der kan også høres
om forholdet mellem muslimer og kristne
– om trøstesløsheden og om den ukuelige
optimisme – om mennesker, som jeg
mødte – såvel voksne som børn.
Foredraget vil blive ledsaget af
diasbilleder.

Bisserup Filmklub
Efter et par velbesøgte sæsoner starter vi
igen d. 18 september. De, der meldte sig
ind i forrige sæson, har nok allerede
modtaget folderen med en omtale af
efterårets 3 forestillinger. Desværre må
vi kun meddele titlerne til medlemmerne
(af hensyn til omegnens øvige biografer),
men er man tilstrækkelig interesseret kan
de nok lokkes ud af et medlem af
bestyrelsen.

Man er i hvert fald meget velkommen til
at møde op den første ﬁlmaften og melde
sig ind. Prisen for medlemskab er som de
forrige år 100 kr., og til den pris får man
6 forestillinger. Efterårets tre ﬁlmaftner
er: Mandag d. 18. september, tirsdag d.
31.oktober og torsdag d. 23. november.
Alle aftner kl. 19.30.
På bestyrelsens vegne:
Jytte Bak Pedersen tlf.55459426
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Sct. Hans-tale.
”Først vil jeg sige tak til bytinget, for at
de ville have mig til at sige et par ord her
ved årets Sct. Hans bål. Det er altid
stemningsfuldt og rigtig hyggeligt at
samles med jer Bisseruppere og mange
andre her på Danmarks skønneste plet.
Der er ikke mange steder i landet, hvor
man kan stå og med ét blik omfatte hav,
fjord, skov, eng, havn og et gammelt
ﬁskerleje.
Hele maj måned gik vi og sukkede i
kulden, og så for 14 dage siden troede vi,
at nu var det endelig sommer i Danmark.
Skoldede næser og rygge, vi er jo ikke
vant til det der! Men så her på det sidste
nogle kedelige og kolde dage, men nu
vender det – det vender tit til Sct. Hans.
Så bliver det sommer i Danmark! Intet er
skønnere end når morgensolen hæver sig
over det blikstille hav, og lydene fra
ﬁskerbåde i det fjerne bæres ind til
morgenbaderen. Intet er smukkere, end
når solen farver himlen rød, og fjordens
vand ﬂammer i lyset fra de sidste stråler.
Intet er smukkere, end når månen hæver
sit sejl på den lyse aftenhimmel og
trækker sit glitrende lysspor ind til
aftenvandreren på stranden.
Ja, intet er smukkere end sommer i
Bisserup.
Som H.C.Andersen skrev det:
Hvor reder sommeren vel blomstersengen
Mer rigt end her ned til den åbne
strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
Så dejligt som i bøgens fædreland?
Her i Bisserup er vi nødt til at nævne
H.C.Andersen. Vi ved, at han ofte var på
besøg oppe på Holsteinborg og vi ved at
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han ofte har gået ture i skoven og
sandsynligvis også her ned til Bisserup.
Oppe i bunden af Strædet har han måske
besøgt den syge Margrethe, eller han har
hørt om hende, og så blevet inspireret til
at skrive historien ”Krøblingen”. Han
havde jo stor sympati for alle, der var
lidt anderledes – og selv var han jo en
selvoptaget særling. Men vi kan stadig
ﬁnde en masse inspiration og sandheder
om os mennesker på godt og ondt, både i
hans eventyr og hans øvrige fortællinger.
Men lad os nu lade ham hvile et øjeblik
og begynde et helt andet sted.
Når vi her på Sct. Hans aften lader
blikket glide ned langs kysten og ser det
ene bål efter det andet blusse op, så
ﬂyver tankerne ofte tilbage i tiden. Hvis
vi har en historisk sans, vil vi næsten
kunne ane fortidens mennesker, der her
langs kysten og inde i fjorden har tændt
deres bål for at holde alle onde magter
borte, men også for at føle varmen og
stammens fællesskab. Uden ilden havde
de ingen overlevelsesmuligheder. Uden
stammens sammenhold havde de ingen
chancer for at skaffe føde nok eller klare
sig mod fjender. Stammens sammenhold
og dermed også de enkelte menneskers
accept af hinanden var helt fundamentale. Op igennem tiden har disse værdier
udviklet sig. Danmark blev et samfund –
et fællesskab – for 1000 år siden. På
grund af vores kævl indbyrdes og vores
trang til at få ret, ﬁk vi udviklet et
begreb, der kom til at hedde ytringsfrihed. Vi danskere kunne skændes så det
ﬂøjtede, og efterhånden lærte vi også som regel da – at undgå at komme op at
slås. Nogen ﬁk måske nok lov til at sige
mere end andre, nogle – især dem der
ejede noget – blev der lyttet mere til, og
i hvert fald bestemte de, hvad der skulle
ske.

Skov- og Landskabsentreprenør

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

Per Ahrensberg
Østengen 35, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18
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Her på en Sct. Hans aften husker vi også,
at den fremadskridende menneskelige
proces undervejs blev afbrudt af en hel
bunke bål, der blussede op. Ikke bare i
Danmark, men hele Europa havde man
for 2-3 årh. siden, travlt med at få
heksene, de anderledes – eller var de bare
klogere end folk i almindelighed – sendt
på bålet. Vi mennesker ﬁk så travlt med
at være dommere og skabe vores egen
jordiske skærsild. Heldigvis sletter tiden
næsten alle spor, og vi blev så kloge, at
vi i 1849 kunne stå i samlet ﬂok og
kræve at kong Fr. d. 7. skulle underskrive
Danmarks riges grundlov, ellers ville han
få os alle sammen på nakken.
I grundloven ﬁk vi stadfæstet en masse
rettigheder og pligter. Rettigheder har vi
det helt ﬁnt med, det kniber lidt mere
med pligterne!
Statsmagten blev delt i den lovgivende,
udøvende og dømmende magt, vi ﬁk
sikret frihedsrettighederne – som
Grundtvig sagde det: frit at tænke, tro
og tale – og så det sure med pligterne:
værnepligt, skat m.m. Dog et lyspunkt:
Alle fornuftige mænd over 30, der ejede
noget, ﬁk stemmeret! Jo, det var de tider!
Men ikke desto mindre er det jo netop
nogle af disse rettigheder, der den dag i
dag – og især det sidste års tid – har
været til debat. Hvor frit kan vi tænke,
tro og tale, ja og tegne? Det sidste års
tids debat, ikke bare i vores egen
andegård, men i det meste af verden, har
vist, at når vi driver ytringsfriheden for
vidt, kan vi såre andre meget dybt. Det
ved vi jo egentlig udmærket fra vores
egen hverdag og i vores familie. Man
skal veje sine ord.
Jamen, vil mange af os sige, man skal
da også sætte ting til debat. Vi er nødt
til at diskutere tingene, for at vi som
mennesker og samfund kan udvikle os.
Uretfærdigheder og nød skal vi påtale,
ellers forandrer intet sig til det bedre.

Men der er jo forskel. For selvfølgelig
har vi ret til at sige vores mening. Vi har
en lang tradition både som samfund og
som enkeltpersoner for at diskutere
tingene. Men vi kender også den diskussion, der udvikler sig til skænderi, og
hvor vi begynder enten at tale ned til
modparten eller begynder at håne de
meninger, han har. En sådan diskussion
ender sjældent i noget positivt.
Men efter en større diskussion følger der
jo ofte en personlig overvejelse: Havde
han ret i noget af det han sagde? Hvad
mener jeg egentlig selv? Hvad er mine
egne holdninger? Har jeg selv nogle
livsholdninger, som jeg ønsker andre
skal respektere?
Hvis det sidste års debat om ytringsfrihedens ubegrænsethed udvikler sig til
en bedre dialog og måske en større
forståelse mellem os pæredanskere og
muslimer, ja så har vi alle menneskeligt
og kulturelt taget et stort skridt i en
positiv retning. Det handler om gensidig
respekt.
Tilbage til H.C.Andersen. Han får i ”Den
grimme Ælling” rigtig godt beskrevet
ytringsfrihedens begrænsninger, vores
tolerance af vores egne og fordømmelsen
af de andre. ”Du er inderlig styg”, sagde
vildænderne, ”men det kan da være os
det samme, når du ikke gifter dig ind i
vor familie!” Ællingen kommer senere i
eventyret til den gamle kone med katten,
hun kaldte Sønneke og hønen, som hed
Kykkeli-lav-ben.
”Vi og verden,” sagde katten og hønen
om sig selv, for de troede de var
halvparten, og det den bedste del.
Ællingen syntes, at man kunne også have
en anden mening, men det tålte hønen
ikke.

7

”Kan du lægge æg?”, spurgte hønen.
”Nej”. ”Ja, vil du så holde din mund!”
Og katten sagde: ”Kan du skyde ryg,
spinde og gnistre?”. ”Nej”. ”Ja, så skal
du ikke have mening, når fornuftige folk
taler!”
Men eventyret ender jo godt, med fuld
accept af den, der var anderledes.
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Og nu til noget helt andet.
For nylig læste jeg i en avis en
anmeldelse af en bog skrevet af en
canadier Carl Honoré med titlen: Lev
livet langsomt. I sin bog beskæftiger han
sig med det uhyrlige tempo, vi alle
efterhånden lever vores liv i. Farten er
blevet det 21. århundredes falske Gud.
Hele livet er en øvelse i at skynde sig.
Som Joakim von And med stopur, besat
af tanken om at spare den mindste smule
tid, et minut her og nogle sekunder der.
De ﬂeste er fanget i den samme
malstrøm. Man laver fejl og tager
forkerte beslutninger, når det går for
hurtigt. Vi får et dårligt forhold til
hinanden. Nogle ting kan ikke speedes
op. Du kan f.eks. ikke få nogen til at
blive forelsket i dig i en fart. Carl Honoré nævner et eksempel på, når vi mister
kunsten at gøre en ting ad gangen og
være i nuet: Et par er i skilsmisseretten
og bliver spurgt, hvad der er gået galt i
ægteskabet. Manden fortæller, at det var
forbi, da han opdagede, at hans kone
midt i kærlighedsakten lå og tjekkede
beskeder på sin mobil!
Et andet eksempel hvor forfatteren står i
en kø i en lufthavn. Hans øjne falder på
en bog med titlen: ”Godnathistorier på
ét minut”. En bog hvor forfattere har
skrevet sammendrag af klassiske eventyr
i bidder, som kan læses på 60 sekunder.
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Genial idé. Så kunne godnatlæsning
klares hurtigt! Men sønnen ville trække
læsningen ud og have svar på alle sine
spørgsmål, så det duede jo slet ikke.
Så Carl Honoré måtte tage sit liv op til
overvejelse. Han er nu blevet talsmand
for en verdensomspændende bevægelse
slow-living, langsom-bevægelsen, et nej
til hurtighed fra Tokyo over New York
og til Italien, hvor de jo er gode til slowfood, langsom mad.
Han taler for langsom sex, langsomme
bøger, langsom undervisning, langsom
forskning
og
langsomme
rejser.
Det er jo egentlig banalt. Vi ved jo godt,
at ”hastværk er lastværk”. Og som én
sagde om psykologer:” De siger noget, vi
godt ved i forvejen, de tager bare penge
for det!”

Vi skal tage os tid til at kede os,
ﬁlosofere, sidde og stirre ind i bålets
gløder, sidde og spilde tiden og høre på
andre - og bølgerne.
Min svigermor, som boede her ved
stranden og var ﬁskerkone, sagde ofte en
sensommeraften: ”Vinden ﬂover, nu
bliver det pælevejr”. Det betød at
bundgarnsﬁskerne kunne slå pæle. De
stille aftenbølger havde nemlig en særlig
hul lyd, når de ramte stranden. Hun
lyttede til naturen og levede livet
langsomt. Det kunne mange i generationen før os.
Jeg vil slutte med at citere et lille digt til
eftertanke:

Find en sten der lyser
på stranden, hvor du går
Vi ved jo godt, at vi har for travlt. Vi skal én bølgerne har leget med
nå så forfærdelig meget. Vi får i mange hundred år.
elektronisk kalender, vi hele tiden har i
lommen, så tiden ikke løber fra os. Vi Tag den op i hånden
stryger af sted om morgenen, får med en smule sand,
aﬂeveret børn i daginstitutionen, og så Så den endnu ejer
snart vi er på arbejde, åbner vi duft af tang og vand.
computeren og chekker mails og dagens
kalender. Vi har mobilen tæt til kroppen, Gem den i din lomme,
for vi skal hele tiden være i kontakt. som en hem´ lighed,
Vores børn er zappere, siger vi, men hvor Så har du lidt af havet
har de det fra?
og evigheden med.
Vores liv ﬂimrer af sted, selv om vi
udmærket ved, at vi skal geare ned. Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig
Så mit sommerønske til mig selv og alle god langsom sommer.”
jer skal være: Lev livet langsommere.
Jacob
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”SANDORMEN”
I forbindelse med sin ﬂytning fra
Bisserup til Boeslunde har Børge
Burmann foræret forsamlingshuset et
oliemaleri af ”Sandormen” fra 1934
malet
af
Steen
Danielsen.
”Sandormen” var i en årrække en
tilbagevendende gæst i Bisserup, hvor
den havde til opgave at uddybe
sejlrenden, som konstant sandede til.

Et stort hjul med 27 spande midt på
skibet gravede hele tiden sand op. På
skibet arbejdede 1 skipper, 1 styrmand, 1
førstemester, 1 andenmester, 3 fyrbødere,
3 matroser og 1 kok.
På maleriet er ”Sandormen” i centrum.
Til venstre for den ses en ﬁskekutter,
som Børge Burmann kunne fortælle var
”Falken”, ført af brødrene Johannes
Cornelius og Knud Hansen. En oplysning
som ﬁk en særlig betydning, fordi

Mad til den store fest

J. B. Diner
v/Jens Becker
på Gammeltorv 3 i Skælskør

Skal
maden
være i top
så ring os op
Børge Burmann ved siden af maleriet af ”Sandormen”
D. 25. juli i år kom Børge Burmann på
besøg i forsamlingshuset for at se
maleriet hængt op i det lille lokale. Han
havde selv arbejdet på skibet fra 15.
november 1949, til det blev hugget op i
1953, og han kunne fortælle en masse om
skibet og dets arbejde. ”Sandormen”
havde opgaver over hele landet. Den var
kulfyret, forbrændte 3 tons kul i døgnet.

Johannes Cornelius Hansens datter Bodil
Rud Mogensen var på besøg i
forsamlingshuset samme eftermiddag for
at se billeder. Det var en hyggelig
eftermiddag, hvor de to tidligere
bisserupper fortalte og mindedes svundne
tider.
Vivi, Connie og Annette

Bestil den store brochure
med alt i
spændende buffet’er, varm mad og
masser af inspiration til netop din fest.
venlig hilsen
Jens Becker, Bisserup Byvej 6

Tlf. 39 68 02 03
20 21 08 53
J. B. Diner, v/Jens Becker, Gammeltor v 3, Skælskør, Tlf. 39 68 02 03 - 20 21 08 53
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Værd at vide om ..........
Bytinget

Bytinget er en kontingenfri beboer-organisation, hvor alle fastboende i Bisserup har
stemmeret. Bytingets formålsparagraf er at arbejde til glæde og gavn for Bisserup.Et arbejdsudvalg på 12 medlemmer står for det daglige arbejde. 6 medlemmer er på
valg på årsmødet i november.
Igennem de ca. 30 år. Bytinget har bestået, er der blevet indarbejdet mange gode traditioner, som f.eks. Årsmøde, juletræsafhentning, havnefest, Sct. Hans, loppe-marked
og fællesspisning. Økonomien bliver klaret ved det årlige loppemarked + frivillige
bidrag på girokort indlagt i Bytingsbladet. Dette blad udkommer 4 gange om året. En
liste over arbejdsudvalgets medlemmer sår bagest i bladet med telefonnummer.
Ring, hvis du vil vide mere.

Torsdagsklubben - Bisserup Pensionistforening
Torsdagsklubben arrangerer eftermiddagsmøder i Bisserup Forsamlingshus med
foredrag, underholdning m.v. Herudover har klubben daghold i ældre-gymnastik og
folkedans for ældre, og den arrangerer udﬂugter, skovture, ferierejser etc.
Årskontingent: 100 kr.
Indmeldelse: Lise Kreipke, Dalstrøget 20, telf. 55 45 97 99.

Forsamlingshusforeningen
Er den andelsforening, der blev stiftet den 13. april 1983 for at virkeliggøre drømmen
om et samlingssted, som Bisserup Byting i årene forud havde arbejdet for og samlet
penge sammen til.
Huset har nu været i brug i mange år, og siden foreningen starede, er der ﬂyttet rigtig
mange nye familier til Bisserup.
Hvis du vil være med i foreningen og være med til at præge fremtiden, kan der købes
andelsbeviser hos foreningens kasserer: Flemming Buur, Skoleengen 10, Bisserup,
4243 Rude, telf. 55 45 88 49.
Annonce andet sted i bladet.
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LOPPEMARKEDET
Vi var ved at drukne i genstande til årets
loppemarked. For at få bedre overblik vil
der fremover være repræsentanter fra
bytinget i Fjordsides lade den sidste
lørdag i måneden fra kl. 10-12.
Vi tager imod og sorterer det, der er
kommet i løbet af måneden. Vi håber på
den måde at få et mere overkommeligt
marked, hvor genstandene kan præsenteres bedre. Vi vil også kunne sikre, at
værdifulde genstande bliver opbevaret
forsvarligt, hvis I kommer den sidste
lørdag i måneden med tingene. Første
gang er lørdag den 30. september.
I år gav loppemarkedet ca. 18.000 kr. i
overskud, vejret var dejligt og folk
hyggede sig med en stille øl i græsset
eller kaffen ved Forsamlingshusets bod.
Bytinget vil gerne takke alle der bidrog
med effekter, og tak til alle hjælperne!.
Vagn

September- nyt fra Brugsen.
Som alle ved, blev det en turbulent
sommer for vores lille brugs. Først blev
Gitte ansat med reception, gaver, tale,
omtale her i bladet og det hele. Efter 13
dage som uddeler, blev hun afsat, og
Lone konstitueret. Da Annette - som
ellers skulle til at arbejde fuldtids i
Skælskør - kom fra ferie, blev hun
konstitueret som ”vores” uddeler.
På bestyrelsesmødet i august drøftede vi,
at hvis Annette skulle ﬁnde jobbet her i
Bisserup så spændende, at hun ville give
sig i kast med det mere permanent, ville
vi synes, at det var en god løsning på
ledelsen af vores forretning fremover.
Det har Annette nu gjort, så jeg har al
mulig grund til at ønske til lykke med
jobbet. Som jeg har sagt til hende, så
håber jeg, det bliver af længere varighed
end den sidste ansættelse af uddeler her.

Jeg har benyttet den sidste uge her i
august til en snak med Annette:
Annette er 41 år og har 3 drenge på 21,
17 og 10 år. Privat bor familien på
Agersø, hvor Annette havde købmandsforretningen fra 2000 til 2005. Hun
solgte den, fordi hun gerne ville ud og
træffe andre mennesker end kun ø-boere,
selv om de er både søde og ﬂinke. I
foråret 2005 blev hun ansat i Superbrugsen i Skælskør som vikar, og kom så
fra september 2005 i en delestilling med
3 dage om ugen her i Bisserup og en dag
i Superbrugsen.
Annette har været glad for sin tid i
Bisserup som assistent, men var fra
sommerferien lovet en fast stilling i
Skælskør med ansvar for ”egen”
afdeling. Da Annette kan lide at have
ansvar, glædede hun sig meget til
stillingen i Superbrugsen. Alligevel
sagde hun ja til at hjælpe os, da det kneb.
Nu har hun sagt ja til at være vores
uddeler, og mon ikke hun dermed får det
ansvar, hun ønsker sig.
Annette synes, at Bisserup minder meget
om Agersø og kan godt lide den hygge
og snak, der er i ”den lokale” forretning.
Hun vil bestræbe sig på at være synlig i
butikken og håber at møde mange
handlende. Annette vil arbejde på, at der
bliver en god orden såvel inde som på
ude-arealerne, vel vidende, at lige nu går
megen tid med at sætte sig ind i Coops
computerprogrammer. For at give
Annette mere tid blandt kunderne, er det
tanken at samle regnskaberne fra begge
forretninger i Skælskør.
Jeg har spurgt Annette om hendes
forventninger til os kunder. Ud over at
hun håber at se rigtig mange af os, håber
hun også, at vi såvel vil give ros som ris i
forbindelse med butikken.
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Vi nåede også at berøre de traditioner,
der er omkring brugsen i løbet af året.
Det er mit klare indtryk, at Annette
bakker dem op og vil være med til at
arbejde videre med dem.
På nævnte august- bestyrelsesmøde tog
vi også afskedigelsen af Gitte til
efterretning samt de begrundelser, der
ligger for den. Her i Bisserup ved vi bl.a.
alle, at der er blevet tabt mange penge på
nogle 50 kr.’ s salg i begyndelsen af juli.
Vi har vel også alle måttet kikke efter en
hel del manglende varer. Det er ærgerligt på et tidspunkt med ﬂot sommervejr,
hvor brugsen skulle have tjent en stor del
af årets avance.
Da ﬂere i Bisserup har stillet spørgsmål
til os 3 lokale bestyrelsesmedlemmer om
ansættelsen og afskedigelsen, skal jeg
kort fortælle, hvordan ansættelse af
brugsuddeler i Bisserup foregår. Den
egentlige titel er ﬁlialuddeler, og som
sådan er det uddeleren i Superbrugsen,
der ansætter og afskediger. Vi er jo en
del af en fælles brugsforening.
Derimod er det bestyrelsen, der suverænt ansætter uddeleren i Superbrugsen.
Jeg synes, der er grund til at rose
personalet, som hen over sommeren har
klaret dagligdagen for os kunder trods en
svær periode. Tiden er nu inde til, at vi
ser fremad såvel i kalenderen som i
brugsens liv.
Med venlig sensommerhilsen
Svend
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Populære operarier
Oline Hiul, der sidste sommer afsluttede
sin sangeruddannelse ved konservatoriet
i Genova, kommer søndag d. 5. november til Bisserup forsamlingshus og synger
opera-arier.
Oline arbejder til daglig i Italien, hvor
hun har opbygget et stort repertoire inden
for klassisk musik og opera. Bl.a. har hun
været solist i Schuberts F-Dur messe på
Carlo Felice teatret i Genova og optrådt
som Zerlina i ”Don Juan” i Varese. Hun
debuterede i 2003 som Ciesca i Puccinis
”Gianni Schicchi”.
Til sin optræden i forsamlingshuset har
Oline udvalgt en række sopran-arier fra
berømte italienske operaer, bl.a. ”Trubaduren” af Verdi, ”Vilhelm Tell” af Rossini og ”Turandot” af Puccini. Oline vil
selv kort introducere de enkelte operaer.
Peer

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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Vand

Fredag den 29. September. Kl. 14 til 16.
Folkedans:
Bent Andersen er leder.
Prisen for en hel sæson er 250,-kr.
samt 100,-kr. til Torsdagsklubben.
Harry og Erling spiller til, så det plejer at
være en rigtig god eftermiddag med
musik og dans, som giver livsglæde langt
ned i fodsålerne.
Vi håber meget på, at der vil komme nye
tilmeldinger til denne eftermiddagshumørtime.
Det giver også rigtig god motion at
deltage i folkedans.
Nye medlemmer er meget velkomne,
man skal være medlem af Torsdagsklubben.

Torsdagsklubbens bestyrelsen er:
Lise Kreipke Formand 55 45 97 99
Ingrid Pedersen Næstformand 94 95
Kisser Jensen kasserer 97 08
Lis Sørensen bestyrelsesm. 91 69
Kaj Larsen bestyrelsesm. 12 13
Ellen Thomsen bestyrelsesm. 91 38
Kirsten Sørensen bestyrelsesm. 93 03

Torsdagsklubben i Bisserup

Gymnastik, Folkedans, Foredrag, Musik
og sang. Slægtsforskning, og meget
mere.
Kom til Bisserup, det er her det foregår!
Tilmelding til Bent Andersen tlf.: 23 82 49 86. Vi glæder os til at se mange nye
Medbring indendørs sko og en kaffekurv. medlemmer.
Vel mødt i Torsdagsklubben!

Vandet under os - grundvandet og vandet
i Smålandshavet har bekymret os meget
her i august.
Coliforme bakterier i hanerne og kolerabakterier i badevandet. Vores hverdag
berøres ganske kraftigt, når vandet ikke
er rent. Med havvandet må vi blot vente
på koldere tider, medens detfor drikkevandets vedkommende har grebet ind i
alles hverdag.
Jeg havde den 31. august en samtale med
bestyreren for vandværket Knud Vincents, der beredvilligt svarede på alle
spørgsmål.
Vandet bliver kontrolleret 4 gange om
året på selve vandværket, hvor der bliver
taget prøver på det vand, der løber ud til
os i hanerne - og i rentvandstanken. Så
sent som den 27. juli er vandet kontrolleret for pesticider, aromatiske kulbrinter, klorerede opløsningsmidler, chlorfenoler og organiske mikroforureninger.
Coliforme bakterier lå under 1 og vandet
blev derfor godkendt som rent drikkevand. Prøverne foretages for Euroﬁn af
Rovesta-Miljø. Alligevel ﬁnder man allerede ved prøver foretaget omkring den 1.
august 2006 bakterier i vandet.
Når en forurening opdages, er det vandværket, kommunen og embedslægen, der
er ansvarlige for, at brugerne instrueres
og advares. I dette tilfælde er der advaret
i lokalradio, ugeblade og i postkasser også i sommerhusområdet samt i Brugsen. Desuden blev restauranter og Feriegården adviseret. Alligevel er er personer, hvem advarslen ikke nåede før afblæsningen. De har ikke haft mavevrøvl.

med stillestående vand eller den
trykudligningsbeholder, som nu er fjernet fra anlægget. Nærmere kommer
vi ikke kilden, men der vil også i den
nærmeste tid blive foretaget prøver, så
man trygt kan bruge vandet.
Den advarsel, der blev sendt ud, og som
forvirrede lidt, er en standard, som tager
højde for noget af det værste - for alle
tilfældes skyld. Man undrede sig over, at
vaskemaskiner var nævnt, og at el-kedlen skulle koge to gange, og med hvilket
interval skulle vandet koge to gange?
På spørgsmål om det har været en dyr
omgang for forbrugerne,svarede Knud,
at det trods de mange målinger lå i småtingsafdelingen, hvis ellers det er slut
nu, og at den lange tid mellem prøveresultaterne skyldtes, at hver prøve tog tre
dage, og at det er svært at ﬁnde personale, der vil arbejde i weekenderne.
Knud er i øvrigt villig til at besvare
yderligere spørgsmål.
Nils Bak Pedersen

Fotoprojekt Bisserup

Fotograferne har fotograferet ﬂittigt i det
gode sommervejr og glæder sig over den
venlige modtagelse, de har fået overalt.
De håber at kunne afslutte fotograferingen i løbet af september. Billederne
vil fortælle om glade Bisserupborgere og
en varm og solrig sommer 2006. Vi har
været så heldige at få tildelt 4.000 kr. fra
Kulturelt Samråd til fremkaldelse og
Der blev taget prøver ved de to boringer, forstørrelse. Det er vi meget glade for, og
og der var heldigvis ikke forurening. vi glæder os til at vise jer billederne
Forureningen stammer fra et sted på vej sommeren 2007 i forsamlingshuset.
ud til forbrugerne. Måske fra en hane
Fotogruppen
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Torsdagsklubben
Bisserup Pensionistforening

Program for Efterår/Vinter 2006.
Pris: 100,-kr. for hele sæsonen

Viser i forsamlingshuset 2006-07
Vise-værterne vil i den kommende
efterårs- og vintersæson atter spille op til
visesang den sidste onsdag i måneden kl.
19.30 i forsamlingshuset.
Strukturen for de enkelte viseaftener er
efterhånden velkendt. Vi starter med et
par af årstidens sange. Derefter synger vi
sange, der følger forskellige temaer.
Sidste sæsons musikalske jordomrejse
”Jorden rundt på to timer” vil i november
blive fulgt op med en tilsvarende rejse i
Danmark, og efter utallige opfordringer
planlægger vi til foråret en irsk aften i
lighed med den, vi havde for et par år
siden. Sæsonen starter med en aften med
melodier skrevet af Kai Normann
Andersen. Det bliver med de eviggrønne
ørehængere, som Kai Normann Andersen
var ekspert i at ryste ud af ærmet bl.a.
”I dit korte liv”, ”De gratis glæder” og
”Den allersidste dans”.

Viseaftenerne vil som hidtil blive
annonceret i Brugsen ca. 8 dage før
viseaftenen. Bytinget er arrangør. For at
dække udgifterne til visehæfter vil der
blive opkrævet en éntreafgift på kr. 15.
Der er mulighed for at købe drikkevarer.
Første viseaften bliver onsdag d. 25
oktober kl. 19.30. Alle er velkomne.
Vise-værterne (Peer)

28. September kl. 13.30-18.

14. December kl. 13.00-17.00.

Løvfaldstur til Sorø Klosterkirke:
Vi mødes ved Bisserup forsamlingshus
og kører i egne biler.
Kaffe og lagkage på “Støvlet Katrine”

Julefrokost:

27. September kl. 10 til 11.
Motionsgymnastik for damer:
Jytte og Lise vil skiftes til at guide
Turen koster 75,-kr.+ 25,-kr. til kørsel.
damerne gennem 1 times motion,
derefter er der mulighed for jer der har
5. Oktober kl. 14-16.
tid og lyst til at nyde medbragte kaffe/the
Modeopvisning ved Senior mode, det
eller andet og få en hyggelig formiddag
sidste nye efterårs/vintertøj vises frem.
Det koster 125,-kr. for hele sæsonen
Hvem har lyst til at være model? Der er +100,- kr. til Torsdagsklubben
tøj for både damer og herrer.
Vel mødt til motion om onsdagen og alle
aldre er velkomne, man skal være
19. Oktober kl. 14-16.
medlem af Torsdagsklubben.
Musik: Se opslag i Brugsen
Det er en god idé at medbringe et
underlag eller et tæppe og indendørs sko.
2. November kl. 14-16.
Mød op kl. 10.00 og prøv at være med,
Ulla Jessen fra København: Ulla er
vi håber det er noget for dig.
skuespiller og er vokset op her i
Bisserup, hun vil fortælle os lidt om sit
28. September. Kl. 14 til 16.
meget spændende liv.
Slægts-og lokalhistorie.
Nye deltagere er meget velkomne, man
16. November kl. 14-16.
skal være medlem af Torsdagsklubben
Marie Finne fra Åbenrå:
Kommer og fortæller om sine oplevelser som koster 100,-kr. for hele sæsonen.
Tilmelding til
som telegraﬁst på de store have.
Kirsten Bjørnvad tlf..: 55 45 94 04
Annette Andersen tlf..: 55 45 18 80
30. November kl. 14-16.
Pastor Poul Berg Sundgren, Slagelse:
Kommer og fortæller om
“Min tid i Canada“.

Husk! Kaffe/the kop og evt. brød.
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Det giver sikkert potens og frugtbarhed!
Så ser vi Holsteinborgs smukke spir og
tårne – gid man dog kunne få lov at gå
ind og få et kig i gården – dernæst ad den
smukke allé mod Snedinge med kiggene
ud mod skarverne på Ormø i
Holsteinborg fjord. Måske er der tid til et
besøg inde på Landbrugs- og
ﬁskerimuseet på Snedingegård, hvor der
hænger billeder af min svigerfar og hans
ﬁskerbrødre? Videre til Ørslev kirke,
hvor vi lige skal se den berømte
middelalderlige dansefrise, hen langs
kirkemuren og ned ad den århundred
gamle kirkesti til Stubberup. Måske kan
vi også nå en tur ned til dæmningen over
til Glænø og få et kig ud over Basnæs
fjord. Ja, på Glænø boede under
Englandskrigene min kones tiptiptiptipoldefar Corﬁtz Nielsen. Han var
efterkommer af Corﬁtz Ulfeldt og
Eleonora Christine. Han var såmænd
lovlig sørøver, udnævnt kaperkaptajn af
den danske konge. Ja, det er ikke en
skrøne eller eventyr, der fortælles stadig i
familien, og læs blot bogen ”Den glitrende ø”!
Nå, videre går turen gennem Basnæs
skov helt uden for lands lov og ret, forbi
det dystre Basnæs, hvor folkesagnet vil
vide, at det har navn efter sørøveren Bas,
der slog sig ned her i fordums tid.
Jacob Borello
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Ung kunst til Bisserup.

Bytingets årsmøde

Havnefest 2006.

Søndag d. 17. sept. Kl. 14-16 åbner
sæsonens første fernisering i forsamlingshuset. Første udstiller bliver Eva
Roel, som er opvokset i ”Bergsøes hus” i
Bøgelunde. Hun maler med akryl og har
oftest kvinder som motiv. Inspirationen
har hun bl.a. hentet gennem nogle
måneders ophold i Mexico, hvor hun
brugte en del af sin tid på at male. Hun
har siden bl.a. arbejdet som kunstner ved
Glyptoteket i København. Hun har
primært interesseret sig for menneskets
kropssprog og maler derfor mest
mennesker og ﬁgurer. Gennem sit
farvevalg forsøger hun at skildre forskellige temperamenter, kombinationer, nuancer og stemninger: sorg, vrede, glæde,
ensomhed og venten.

Det er måske lidt tidligt, men næste blad
kommer jo først i december, så jeg vil
lige minde om, at bytingets årsmøde er
det forum, hvor alle i byen kan møde op.
Man kan få sig en diskussion om byens
anliggender, er der noget man er glad for
eller utilfreds med, komme med forslag
til aktiviteter (det kan man nu hele året,
ring bare til en fra arbejdsudvalget),
tilmelde sig som hjælpere til bytingets
arrangementer m.m.. Sidste år blev der
lavet en liste over hjælpere som meldte
sig den aften, det er altid hyggeligt at
gøre noget sammen. Har du noget som
der evt. skal tages beslutning om på
årsmødet, så ring eller mail til bytinget 3
uger før, så det kan komme med på
dagsordenen.

Vi byder som sædvanlig på et lille glas til
dem, der lægger søndagsturen forbi, og
håber på en hyggelig og meget
anderledes dag.
Eva Roels billeder skal hænge frem til d.
29. okt., hvor kunstnerne Jane Ring og
Ole Trebbien aﬂøser.

Lykke

Vejret viste sig fra den bedste side til den
årlige havnefest. Fiskeriforeningen bød
som vanligt på alle mulige lækkerier i
form af røget ﬁsk, rejer og sild.
Der var som altid fuldt hus fra kl. 13.
Viseværterne spillede sømandssange, og
i år var der lavet et nyt sanghæfte til
lejligheden.
Forsamlingshusforeningen sørgede for
salg af kaffe og kage. Efter sang og
musik forgik aktiviteterne ved havnekanten.
Formanden for Næstved kajakklub, Lars
W. Olsen, viste grønlændervendinger,
hvilket var meget ﬂot og ikke er så let
som det ser ud til.
Årets
tovtrækning
blev
afholdt:
kvinderne mod de helt unge mænd i
byen. Det gik således at kvinderne tabte,
og Team Bomstærk løb med præmien som var 6 ﬂ. champagne. Som
noget nyt i år afholdtes der Bisserup
mesterskaberne i match race. Sejlklubbens 2 nyistandsatte joller blev benyttet.
Banen var fra molehovedet, ud rundt om
kuglen og tilbage. Der blev afholdt 4
sejladser.
Kl. 18.30 var grillen klar, og der var igen
i år mange ca . 100 som valgte at spise i
teltet. Kl. 21 bød Flemming Fuglsang og
hans festorkester sammen med Hans
Leonardo op til dans. Dansegulvet blev
godt slidt og var som altid fyldt fra første
til sidste nummer.
Ruth Dræberg

Ole.

HUNDELORT
Der er på stranden ved diget ud for
campingpladsen opsat en automat med
poser til hundeejere, der har glemt posen.
Efter brug skal de ikke tilbage i automaten, men i skraldespanden. Poserne er
meget populære, de bliver revet væk i
løbet af to dage. Forbruget nærmer sig
1000 poser på få måneder. Tag kun 1
pose hvis du har glemt at medbringe en
selv, så kan automaten være til glæde for
ﬂere.
Vagn
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Tale ved indvielse af Lagunestien d. 1/7 2006.

HJERTESTARTEREN

Jeg er jo så priviligeret, at jeg bor helt
nede ved stranden i Bisserup. Når jeg står
ved min havehæk, kan jeg med 5 lange
Lagunestien er et led i en kæde af stier skridt krydse diget og stå midt på
over den sydlige del af Sjælland, fra Lagunestien. Så jeg kan af egen erfaring
Rødvig på Stevns over Præstø, bekræfte, at der er rigtig mange – både
Vordingborg og til Næstved. Lagunestien
har eksisteret i nogle år fra Næstved og
til Bisserup. I formiddags blev stien
indviet i Korsør Kommune, og nu kan vi
indvie Skælskør Kommunes del fra
Bisserup og til Skælskør. Og dermed er
sidste led i denne del af kæden sat i.

Så er hjertestarteren sat op i Brugsen,
og den har været fremvist 2 lørdage,
hvor der var mange, der kom
forbi og ﬁk maskinen demonstreret.
Der blev også samlet 610 kr. ekstra
ind – så det var ﬁnt.
Der er lagt labels ind i dette blad,
så nu er det bare om at få skrevet
telefonnumre på og den ved telefonen.
Ved konstateret hjertestop:
Ring 112
Ring til nabo, der henter hjertestarteren.
Start genoplivning med hjertemassage.
Naboen hjælper med at sætte hjertestarteren på. Følg brugsanvisningen.
Fortsæt hjertemassage.
Lægeambulancen kommer.
Sandsynligheden for at overleve hjertestop er nu rigtig gode her i Bisserup,
men også komplikationer (hjerneskader)
vil
være
betydeligt
formindsket.
Så – når det sker er hjælpen nær.
Johanne

Malede og vævede billeder
Søndag d. 29. oktober er der fernisering i
Forsamlingshuset.
Atelier-galleriet i Hølkerup v. Nykøbing
Sj. Drives af 2 kunstnere, hvis værker vi
nu får lejlighed til at glædes over.
Ole Trebbien maler abstrakte og naturinspirerede billederJane Ring væver sine billeder, som ofte
er naturindtryk fra rejser rundt om i verden. For Jane var starten på hendes
kunstneriske liv, at hun så min første udstilling med billedvævninger på Rødovre
bibliotek i 1976. Hun kørte ud og ringede
på min dør og spurgte mig, hvordan man
lærte at væve, for det ville hun simpelthenog det må man sige hun har gjort.
Birgitte

For mig er det rigtig dejligt at være med
til at indvi denne sti. For det første har
jeg i mine mange år i kommunalpolitik i
Hashøj og Skælskør Kommuner oplevet
det deprimerende at se gamle kirkestier
blive nedlagt og pløjet op, fordi vi ikke er
ﬂittige nok til at gå på dem – eller måske
går vi for lidt i kirke! Men for det andet
har jeg samtidig været med til at få
etableret ﬂere nye stier, især i byområderne i Hashøj Kommune, men også en
ﬂittigt benyttet sti mellem Dalmose og
Flakkebjerg.
En enkelt kirkesti mellem Sørbylille og
Sørbymagle er det også lykkedes at få
bevaret. Det har været rigtig dejligt.
Som FDFer siden 1956, med et utalt af
vandreture i rygsækken, ved jeg hvor
meget det betyder, at vi almindelige
mennesker har muligheden for at kunne
trave ud i det frie til de steder, hvor
stilhed og naturoplevelser kan gribe
sindet. Jeg ved også, hvor meget det
betyder for børn og unge at vandre i
samlet ﬂok og blive rystet sammen af
vandreturens strabadser. Når man om
aftenen sidder foran teltet og stirrer ind i
bålets gløder, ja så oplever mange børn
måske for første gang at også stilheden
kan tale.

cyklister og gående – der bruger
Lagunestien. Strækningen fra Bisserup til
Karrebæksminde har jeg cyklet igennem,
og den er smuk, men der er næsten intet i
Danmark, der kan slå de oplevelser, man
får, når man tager den del af turen der går
fra Bisserup og til Skælskør, som vi
indvier om et øjeblik.
Hvis I vil med, så starter vi turen ved min
havehæk, først de 5 lange skridt, så er vi
på stien og så mod vest hen til den
hyggelige havn ved fjorden i Bisserup, ad
stien langs fjorden og op igennem
strandskoven med vindkrogede egetræer,
som kan sætte eventyrsindet i sving. H.C.
Andersen har uden tvivl gået den tur, når
han besøgte Holsteinborg Slot. Han har
sikkert stået og nydt solnedgangen over
Holsteinborg fjord, ellers skulle han da
have skammet sig. I Strandskoven må vi
mase os vej op ad bakken i Pølsekrogen,
hvor Bisserupperne har en fast påsketradition med at trille meget hårdkogte
æg ned ad bakken og så spise resterne.

Bytingsbladet

2 vilde sejler Jesper & Jann

Bisserup
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