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Lufttfoto af Bisseruphavn
Foto: Karen Skovmand
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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) eller man kan indsætte direkte på
kontonr.: 6150 4378359
Næste nummer påregnes at udkomme i midten af december.
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 december
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Ernst Jensen ........................... 55 45 92 49
Nils Bak Pedersen .................. 55 45 94 26
Annette Andersen .................. 55 45 18 80
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Johanne Markus: Dyvekær 30,...........................................74576915
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................55451585
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918
Freddy Thomasen, Strædet 12,...........................................55451919

Suppleanter:
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BYTINGSKALENDER

TORSDAGSKLUBBEN

Søndag d. 14. september kl. 14-16
Fernisering. Monica Knutsson
Mandag d. 22. september kl. 19.30
Chaplinklubben
Fredag d. 3. oktober kl. 18.30
Fællesspisning
Søndag d. 12. oktober kl. 14-16
Fernisering Bente Eiland
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.30
Chaplinklubben
Fredag d. 24. oktober kl. 20.00
Teater med Bisserup teatergruppe
Lørdag d.25. oktober kl. 20.00
Teater med Bisserup teatergruppe
Søndag d. 26. oktober kl. 16.00
Teater med Bisserup teatergruppe
Onsdag d. 29.oktober kl. 19.30
Viseaften
Fredag d. 7. november kl. 18.30
Fællesspisning
Onsdag d. 12. november kl. 19.30
Annika Hoydal fortæller om William
Heinesen
Entré
Fredag d. 14. november kl. 19.00
Bytingets årsmøde
Søndag den 16. november kl.14-16:
Fernisering
Onsdag d. 19. november kl. 19.30
Chaplinklubben
Søndag d. 23. november kl. 13.00-16.00
Julecafé
Onsdag d. 26. nov. kl. 19.30
Viseaften

Program for Efterår/Vinter 2008.
Kontingent for en hel sæson er: 150,-kr.

Reception i anledning af udgivelsen
af bogen ”Bisserup - byen der
fotograferede sig selv” vil ﬁnde sted
enten den 9. eller den 30. november
kl. 14 - 16. Nærmere besked på
hjemmesiden og ved opslag i byen.
Se endvidere indlæg i dette blad.

25. September kl. 13.00.
Turen går til Slagelse Museum.
Vi mødes på P-plads ved Bisserup
Forsamlingshus kl. 13.00 og kører til
Slagelse, der bliver der serveret kaffe
og lagkage på Skipperkroen i Mullerup inden turen går tilbage til
Bisserup. 70,-kr. pr. person + 25,-kr.
pr. pers. til bilen.Tilmelding til Kisser
55 45 97 08 eller Lise 55 45 97 99
senest den 18/9.
09. Oktober kl. 14-16.
Foredrag om Zoneterapi, Kinesiologi,
Clairvoyant og andre ting. Fortalt af
Jonna Rasmussen, Vemmelev
23. Oktober kl. 14-16.
Musikalsk underholdning: “Jorden
Rundt” sang og spil af René Schmidt,
København.
06. November kl. 14-16.
Benny Ottesen fra Rude fortæller om en
sejltur jorden rundt i selvbygger-båd
20. November kl. 14-16.
Dan Sørensen, fra Bisserup holder
foredrag og viser billeder: “Om at være
feltpræst i Sudan”.
04. December kl. 14-16.
Musikalsk underholdning: Ikke programsat -, der kommer opslag i Brugsen.

3

28

18. December kl. 13-17.
Juleafslutning med frokost.
1. oktober kl. 10 til 11.
Motionsgymnastik for damer: Jytte
Bak Petersen vil guide damerne gennem 1 times motion, derefter er der
mulighed for jer der har tid og lyst til
at nyde medbragte kaffe/the eller
andet og få en hyggelig formiddag
Det koster 200,-kr. for en hel sæson
og 150,-kr. til Torsdagsklubben
Vel mødt til motion om onsdagen og
alle aldre er velkomne, man skal være
medlem af Torsdagsklubben. Det er
en god idé at medbringe et underlag
eller et tæppe og indendørs sko. Mød
op kl. 10.00 og prøv at være med, håber det er noget for dig.
02. oktober. Kl. 14 til 16.
Slægtsforskning og lokalhistorie. Nye
deltagere er meget velkomne, man
skal være medlem af Torsdagsklubben
som koster 150,-kr. for en hel sæson
Husk! Kaffe/the, kop og evt. brød.
Tilmelding til Annette Andersen
tlf..: 55 45 18 80 . Medbring venligst
en kaffekurv til alle arrangementer
hvor intet andet er anført

Julemarked.
Når Bytinget annoncere hvornår der
er julecafé vil vi gerne deltage som vi
plejer. Vi regner med det bliver den
23. november, men der kommer
opslag omkring dette. Vi håber
naturligvis på der kommer mange
ﬁne hjemmelavede ting vi kan sælge.
Vi vil gerne takke jer alle der viser

os den glæde at komme med ting vi
kan sælge, pengene bliver brugt som
tilskud til medlemmernes ture.
Vel mødt i Torsdagsklubben Med ret
til ændringer forbeholdes
Med hilsen fra Lise

P.s.
Med hensyn til hundelort, som jeg
har skevet om et par gange, så har der
siden sidste blad kun været et tilfælde
her. Jeg takker den/de hundeejere,
der har fundet ud af der er noget der
hedder poser.
Med venlig hilsen
Lise Kreipke

En lille historie
Der var engang nogle venner, der
fortalte mig en lille episode fra en
fjern landsby her i vores glade og
venlige lille land. Det lille samfund
arrangerede en gang imellem, at man
kunne spise sammen i det lokale
mødelokale. Der blev lavet herlig mad
til en rimelig pris – og så kunne man
møde hinanden til en god snak!
Mine venner fortalte mig så historien
om to halvgamle, dejlige mennesker,
som havde besluttet sig for at gå til
spisningen, - og de glædede sig, for så
ville de møde nye folk, - og få lidt god
mad. Og de kom ind i lokalet, og så
stod de og kiggede. Mange borde var
fyldt op, og snakken gik livligt, - men
der var ledige pladser ved de tomme
borde. De ”vovede” sig ned til et tomt
bord, - og ventede!

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

Bisserup bosætningsgruppe
Der kom ﬂere mennesker ind ad
døren, men de fandt sig hurtigt en
ledig stol der, hvor vennerne sad, - og
snakken gik.
De to ”halvgamle” spiste – og lyttede
– og sang med, og så gik de lidt
skuffede hjem.
GODT, at det ikke er sådan her hos os i
det dejlige, fantastiske Bisserup!!
Beretning fra en gammel kone i
Bisserup.
Agnete

Fernisering i Bisserup forsamlingshus
Søndag den 14. september kl. 14-16:
Monica Wedel Knutsson udstiller akvarel og akrylmalerier.
Jeg er 48 år, arbejder til daglig som
pædagog, har malet i 10 år, og er
selvlært billedkunstner.
Motiverne bevæger sig fra det abstrakte i stærke farver til landskabs akvareller i mere dæmpede toner.
Jeg bor i Roskilde og er tilknyttet et
galleri hvor 11 kunstnere arbejder og
udstiller.
Jeg er ikke fra Bisserup, men mine
forældre bor i Bisserup, og jeg glæder
mig til at udstille i forsamlingshuset.

Borgermødet i Bisserup i marts
og ﬂere møder med gl. Skælskør
kommune har medført, at en lille
gruppe i Bisserup har besluttet at
arbejde videre med tankerne om,
hvorledes Bisserup evt. kunne udvides
til at huse ﬂere beboere.
Gruppen er også inspireret af det
oplæg, som Nils Bak Petersen for ca. 1
år siden fremkom med i Bytingsbladet,
nemlig om der kunne tænkes en art
ollekolle i byen.
Såvel på møderne med tidligere
Skælskør
kommune
som
ved
borgermødet har der været mest
stemning for at byen kunne udvides
mod nord i en slags forlængelse af
Strædet.
Gruppen har derfor besluttet at
arbejde med det område, der ligger
mellem Skafterupvej, Vrængegårdsvej,
Skoven og bebyggelsen Strædet.
Vi er meget opmærksomme på, at
nævnte jordstykke tilhører og støder
op til forskellige lodsejere, og er derfor
også klar over, at mange er
involverede,
såsom
de
enkelte
lodsejere, naboer, Slagelse kommunes
overordnede planlægning, regionsdo.,
miljø- og naturhensyn vil blive
instanser, der skal rådføres med, alt i
tæt samspil med beboerne i Bisserup,
der skal medvirke til den mest
optimale løsning/brug af jordstykket.
Vi forestiller os en meget langsom forøgelse af antallet af nye indbyggere
i Bisserup. Derfor er det et langsigtet
projekt gruppen arbejder med.
Arbejdsgruppen består af: Brigit
Breum, Jakob Borello Carlsen, Helle
Hauberg Hansen, Gitte Wartou og
Hanne Øllgaard. Vi ønsker meget at
indlemme ﬂere interesserede. Der vil
kunne blive tale om mindre
delprojekter undervejs.
Interesserede med lyst til at deltage:
Ring til Helle Hauberg Hansen for
mere info: 55421299.
Hanne Øllgaard
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Skov- og Landskabsentreprenør

Vejret har tilsmilet Bisserup
ved de store arrangementer der har
været i sommer.
Sct.Hans aften drejede vinden sig i en
heldig retning så bålet uden risiko
kunne brændes af. På toppen en skøn
heks og ved mikrofonen Rune Friborg
hvis ﬂotte tale kan læses andet steds
i bladet Frank Guldagger spillede til
midsommersange og forøgede med
sit spil den ﬁne stemning ved bålet
på trods af den kølige aften.
Loppemarkedet var som sædvanlig
stor succes med et ﬂot overskud på
ca. 26.000 kr. Stor tak til alle der knoklede fra morgen til aften med godt
humør og ligeledes til dem som sørgede for at der var lopper at sælge ved at
sætte deres overskud af diverse ting
og sager i Fjordsides lade.
Dagen efter strålede solen over strandengen og i hundrede vis strømmede til
koncerten med Ten Sleepless Knights
som veloplagte spillede og sang
bistået af Hans Leonardo. Omtale
andet steds i bladet.
Endnu engang løb havnefesten af
stabelen, og alle siddemuligheder blev
brugt da Fiskeriforeningen åbnede
boden med lækre smagsprøver, og
Viseværterne spillede alle de kendte
sømandssange så hele havnepladsen
vuggede og sangen fyldte teltene.
Senere havde sejlklubben arrangeret
matchrace inde i noret, og til de heldige vindere var der rødvin. Der var god
vind i sejlene og spilerne blev også
afprøvet med skiftende held. Ved
ﬁnalen i tovtrækningen over havnehullet bagefter gik ﬁskeriforeningens
hold af med sejren over sejlklubbens
hold, en kasse øl var på spil. Holdet
De bomstærke klarede den ikke i
år, så en af drengene måtte en tur i
vandet.

Aftenen bød på medbragt mad til
grillen og senere spillede Flemming
Fuglsang & orkester, Hans Leonardo
og Tobias op til dans, og dansegulvet
var hurtigt fyldt til bristepunktet. En
herlig dag og aften.
Lykke

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

Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18
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”Ten Sleepless Knights”
Et øjebliksbillede med langtidsvirkning
fra Bisserup strandeng søndag den 6.
juli dette år.
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Solen skinnede fra en skyfri himmel.
Der var tidligt kø ved fadølshanerne.
På diget lige ved Ellens Fiskebar lå et
par 19mm vandfaste krydsﬁnersplader
skruet på et par lægter. I poplerne, der
vendte den sølvfarvede bladside mod
vandet og folk med smil og tæpper,
hang et ørnenæb med benene over
en gren klar til at fortsætte hvis det
krævedes. Scenen var sat.
Var vi 500? Var vi ﬂere? Jeg ved det
ikke, der var ikke tælleapparat, billetter eller kontrollører, der var bare os
og de sorte mænd i de gule trøjer. De
smilede, hilste på gamle venner (de
havde jo spillet i Bisserup for tre år
siden) slog på en tromme, sagde ord i
mikrofonen og ja, så pludselig var den
der, trylleriet begyndte. Caribien på
en dansk strandbred. Der stod ”Ten
Sleepless Knights”, der bestod af 8 fra
Sct. Croix og en fra Bisserup.

Og så spillede de ellers så strandens
strå måtte bøje og svaje i calypsotakt
med polkafornemmelse. Musikken og
rytmen havde ordet, det var det vi var
kommet for og det de var kommet
med. Det var genforening, gl. dansk
om man vil, og da musikernes navne:
Hansen, Jensen, Olsen os.v. kom frem
i sommervarmen, var genforeningen
komplet.
”What a wonderful World” var et
af højdepunkterne. Sunget med en
inderlighed, der ville andet end kun
behage og så fulgt op af Hans Leonardo Pedersen på en lyrisk saxofon, der
bandt hele stranden sammen og løste
alle hjerter op. Når vilje og kunnen
mødes med varme og koldt øl, så kan
det bedste ikke holdes tilbage. What a
wonderful Bisserup.
Kæmpetak til Annalisa og Hans
Leonardo Pedersen, og Bytingets
arbejdsudvalg.
Flemming Fuglsang
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Fra Grundejerforeningen
Strandvejen har vi modtaget:
Kære læsere af Bytingsbladet:
I juli måned afholdt Grundejerforeningen Strandvejen sin ordinære
generalforsamling 2008.
Der blev bl.a. valgt en ny bestyrelse,
og med det mener jeg virkelig en ny
bestyrelse, idet 3 ud af 5 medlemmer
er nye i bestyrelsen.
Den nye bestyrelse har brugt resten af
sommeren til at sættes sig ind i driften
af foreningen samt overveje vore
relationer og kontakter til Bisserup.
Noget som I forhåbentlig kommer til
at bemærke fremover er, at vi vil
begynde at holde jer orienteret om
vore aktiviteter.
Dette vil ske i form af indlæg i
Bytingsbladet, orientering på vor
hjemmeside
www.strandvejenbisserup.dk samt deltagelse i møder
og debat i Bisserup.
Alt sammen for at forbedre
samarbejde og dialog i forbindelse
med det vigtige arbejde, der ligger i at
vedligeholde vort pragtfulde område.
I den nærmeste fremtid vil vi derfor
tage initiativ til:
udbedring af de skader som stormene
i 2007 forårsagede på stranden ud for
foreningens medlemmers sommerhuse. I den forbindelse kan jeg allerede
nu oplyse, at de sten der er henlagt i
en bunke inde på vendepladsen ud for
Bisseruplejren vil blive fjernet, idet de
skal bruges til reetablering af skræntfodssikring.
debat omkring fartdæmpende foranstaltninger på Gl. Strandvej i lighed
med de overvejelser der allerede
er foretaget for Bisserup Bys vedkommende.
På bestyrelsens vegne
Lars Nyborg
Formand

Runes båltale/brandtale:
Hej alle sammen!

Jeg hedder Rune og jeg har boet
næsten hele mit liv her i Bisserup,
oppe ved Brugsen.
Da bytinget først bad mig om at
komme her og holde tale i aften, blev
jeg først meget beæret og dernæst
ret nervøs. Jeg vidste jo ikke lige om
jeg havde noget at sige, eller om i gad
at høre på det hvis jeg havde. Men
så kom jeg i tanke om en af mine
barndomsvenner her fra Bisserup, som
jeg desværre ikke snakker så meget
mere, der engang sagde til mig at hvis
jeg stod med valget mellem at gøre
noget eller lade være – så skulle jeg
tage at gøre det! For hvis jeg gjorde
det og endte med at fortryde, nåehja,
så havde jeg da erfaringen – men hvis
jeg lod være og så fortrød dét – ja så
havde jeg kun fortrydelsen.
Så her står jeg altså og
Jeg er blevet bedt om at holde en
båltale
I må tilgive mig hvis jeg istedet
kommer til at holde en brandtale.
Kære venner.
Jeg tillader mig at kalde jer ”kære
venner” fordi… vi er i Bisserup.
Og Bisserup er sådan et sjovt lille
samfund – på en pudsig måde, lidt
afskåret fra resten af Danmark.
Stedet er så smukt og vi har hvad vi
skal bruge. Man kunne næsten, men
også kun næsten, fristes til at sige at
vi er os selv nok.
Vi har vores egen intellektuelle elite
der drikker rødvin og læser Information og bestemt, bestemt ikke
ser sig selv som en intellektuel elite.
Vi har vores egen lille industri. Lille.

Absalon Cykler Aps
Vi har det største udvalg af klargjorte cykler i regionen over 120 forskellige modeller.
vi fører Centurion, Winther, Giant, GT og Schwinn. Altid et godt tilbud,
kundevenlige åbningstider tirsdag til fredag 16-19 lørdag 10-13 mandag lukket.

Udlejning af cykler - værksted - 15 års erfaring i cykelbranchen
service der er værd at køre efter.
John Andersen
Absalon Cykler Aps
Skovridergårdsvej 3
4262 Sandved
Tlf. +45 23 42 22 34
Fax +45 38 80 11 99

Laserakkupunktur
Stol- og afspændingsmassage
samt bindevævsmassage
Holsteinborgvej 216

55451077/mobil 28451077
Sports- og afspændingsmassør Henrik Christensen & Annette Aagren
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Den står nede på havnen, i et skur
med hjul på og sælger ﬁsk. Vi har
vores egne kunstnere, der arbejder
hårdt så vi slipper for at importere
noget af alt det nymodens pjat fra
Kjøbenhavnstrup. Vi har sågar vores
egen sladderpresse. Indrømmet,
”presse” er nok en overdrivelse, men
”sladder”, den er god nok. Vi har
vores egne gamle, garvede mænd, der
ved en ting eller to om havets brusen
– og Tuborg Classic. Vi har vores egen
skare af frelste, der har deres eget
missionshus, hvor jeg faktisk har været
en gang da jeg var lille.
Vi er på en gang så mange og så få
– og vi er så forskellige, at man nogen
gange slet ikke kan forstå hvordan det
kan fungere. Men vi mødes jo, fra tid
til anden, tilfældigt oppe i Brugsen. Vi
hilser på hinanden. Måske med et nik,
måske med et blik – eller måske slet
ik’. Men vi ser hinanden. Det har jeg
aldrig rigtigt lagt mærke til før. Men
for et par år siden ﬂyttede jeg til
København, til Amager. Det blev jeg
nødt til på grund af min uddannelse –
og fordi at jeg er en ung mand, der
skal ud og se verden. Jeg bor nu et
sted, der ser markant anderledes ud
end vores allesammens idylliske lille
ﬁskerby. Da jeg sådan havde skiftet
klima og var blevet en storbyknøs – og
skulle hjem til Bisserup for at besøge
mine forældre, så begyndte jeg at
lægge mærke til nogle ting. F.eks. at vi
ser hinanden, som jeg sagde før. En
dag, kort tid efter at jeg var ﬂyttet til
storbyen, gik jeg sammen med en af
mine studiekammerater, der er født og
opvokset i København. Vi gik på
fortovet og der kom en ældre herre
gående imod os. Han så på os i et par
sekunder og jeg rakte hånden op og

hilste. Bisseruphilsenen, som mig og
mine venner kalder den. Min storbyven kiiiggede på mig. ”Hvad laver
du?” Spurgte han. ”Jeg hilser” svarede
jeg selvfølgelig. ”Jamen, kender du
ham?”... ”Øh, næh, det gør jeg ikke.”
Jeg har siden lært at i København der
hilser man altså ikke på folk med
mindre at man kender dem. Det har
taget mig lidt tid at vænne mig til det.
Jeg har jo altid været vant til at man
hilste, for selv om man måske ikke
sådan rigtigt kendte folk – nåja, så
kendte man dem jo lidt alligevel. Man
havde jo lige mødt dem i Brugsen
dagen før, eller nede på havnen – eller
bare ude på gaden.
Der er også andre forskelle. Nogle af
dem er mere iøjnefaldende. Vi har
bygget os et stort ﬂot bål her i dag.
Det gør man også inde i København.
Det er godt nok ikke altid at det lige er
til Sankt Hans man gør det og det er
ikke nødvendigvis træ man brænder
af. Det er heller ikke altid at det sker,
som her, i fornuftig afstand til bebyggelse. Istedet kan det være ude på
gaden, lige ude foran min hoveddør.
Hernede laver vi et bål for at samles,
hygge, komme hinanden lidt ved,
være fælles.
Ude foran min hoveddør laver folk bål
af andre årsager. Måske fordi man er
sure over at det hus man havde besat
er blevet revet ned. Eller måske fordi
man er sur over at ens søster har fået
bank at politiet, fordi hun nægtede at
tage sit slør af, da de troede at hun
måske gemte en kniv i det. Det har jeg
set ske.
Hernede er den slags helt abstrakt.
Det er noget vi ser i TV-avisen. På den
måde er det jo nærmest ligeså langt
væk som krigen i Irak. Og det er ﬁnt
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nok. Det er okay. Jeg vil ikke stå og
sige at vi skal lave vores liv om, at vi
skal forsøge at ændre verden eller at vi
skal skamme os over at bo i det her
dejlige lille smørhul. Bestemt ikke. Jeg
er stolt over at være opvokset i
Bisserup. Det har givet mig nogle
værktøjer og en tilgang til livet som
jeg ikke ville undvære for noget i
verden. Mine bedste venner er stadig
de drenge som jeg er vokset op med
hernede. De er også næsten allesammen ﬂyttet til København, men vi
har en pagt om at vende tilbage,
ligesom laks gør det, når vi er færdige
med at se verden. Så jeg er bestemt
stolt over vores lille, isolerede samfund.
Men når vi nu kan det hele selv
hernede og ikke har lyst til, eller brug
for, at lave bål andre steder end her,
en hyggelig sankt hans aften, så må vi
passe lidt på. For midt i al idyllen, kan
man nemt komme til at tænke:
”Jamen, hvorfor kan de unge 2. eller
3. generationsindvandrere på Nørrebro dog ikke bare opføre sig
ordentligt?”
Eller:
”De der autonome må da snart til at
lære nogle manerer, så vi kan slippe
for at betale skat til alle de ting de
ødelægger”
Jeg ved at man let kan komme til at
tænke sådan, for det gjorde jeg selv
før i tiden. Men resten af Danmark
er ikke ligesom Bisserup, ikke alle
problemer er så simple som vores lille
dilemma med Ormø derude. For vi
ved jo godt at uanset om vi dræber
skarverne og lader urskoven leve, eller
lader skarverne leve og urskoven dø,
så klarer vi den jo nok alligevel. Andre
steder, der klarer man den ikke nok

bare alligevel. Det betyder selvfølgelig
ikke at det er en god idé at tænde bål
på opﬁndsomme steder, for det er det
ikke, men det betyder at vi måske skal
passe på med at dømme resten af
verden ud fra vores egne præmisser.
Fordi at vi har været så heldige at
have et velfungerende lille lokalsamfund, hvor der ikke er grund til ret
meget splid, så betyder det jo ikke at
alle andre har ligeså optimale
omstændigheder for at få det hele til at
fungere.
Vi er på en gang så mange og så få og
vi er så forskellige, at vi ikke har råd til
at være ignorante.
Da jeg første gang satte mig ned og
tænkte over hvad jeg ville tale om her
i aften, kom jeg til at skrive et lille digt
i stedet for en tale. Det handler om en
samtale jeg havde med Husmor
Bisserup oppe i Brugsen forleden og
jeg har taget det med som afslutning men før jeg fremfører det må jeg lige
komme med en lille advarsel. Det er
skrevet på versefødder der i mistænkelig grad ligner noget af al det der nymodens rap-musik og hvis man ikke
kan holde sådan noget ud, så kan det
være en god idé at holde sig for ørene.
Mig og så Husmor Bisserup ﬁk en lille
snak om vejret
oppe i Brugsen, da vi begge to rakte
ud efter kattegrusen
hun skulle hjem og smøre sin mand
ind i brun sovs
kartoﬂer, frikadeller og smil hun ik
mener
og jeg lyttede interesseret, for det var
da egentligt spændende
på sin egen kaffe-og-kage, landsbysamfundsdagligdags - måde
og hun udspeciﬁcerede 10 bud

Ala Carte i sommer halvåret
Selskaber hele året
- Og meget mere.....

Lodskroen
Bisserup Havnevej 67, Dk-4243 Rude
Telefon 55459191
www.lodskroen.dk mail: lodskroen@lodskroen.dk
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Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg
(bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af
trailermonteret brændeﬂækker
* Fuld forsikret

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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Chaplinklubben
om at man ik ska tro sig bedre end
andre, man ska se lige ud
jeg ku ik lære hende noget
jeg sagde, vi ka da lære hinanden
noget, på hver vores måde?
Hun sagde: Det har du misforstået
ik for noget, du er lidt for tåget, du
missede toget og så ik’
at alt hænger sammen – og hænger
FAST og ka ik bare ændres at dit unge
blik f.eks. vold, oooonde muslimer
– og racister og alt den danske kultur
– som vi ligenu mister
så prøv at stop’ op, i din Sankt Hansaften-brandtale-voxpop
for det værste er næsten folk der
brokker sig alt, alt for meget – for vi
har det jo godt nok
så sagde hun – tale er sølv, men
tanker er bedst
hun havde en bog med H.C.
Andersen, hun aldrig havde læst
men hun holdt af den
hun ku ik se det store i den lille
havfrue, men hun var stolt af den
og sagde at mange af os mister
hovedet om natten jeg sagde sandt
nok og hun sagde
vi ska blive ved hygge og frihed og
lighed
og nåehja – sårn ku vi blie ved men vi
ska ha frihed i tanker, sjæl og hvad?
Jeg vil bare ha frihed til at fange mig
selv i fred – tak! Og så gik hun hjem
Det var alt fra mig, før jeg går vil jeg
lige sige:
Tillykke til min bror, Bjørn, og alle de
andre der lige er blevet studenter i
dag. og Tak fordi I gad høre på mig.
Ha en fantastisk Sankt Hans!

Hvad er nu det for en klub?? Det er
såmænd bare Bisserup Filmklub, der
har taget navneforandring. En nærmere redegørelse for dette skridt vil
komme den 1. ﬁlmforevisningsaften,
som er d.22.september. Vores lille
klub går nu ind i sin 5. sæson, og fra
at være startet med en lille ﬂok på ca.
30 medlemmer er vi nu tæt på at være
50. Men ﬂere er MEGET velkomne.
Som tidligere nævnt i dette blad er vi
under en ﬁlmlov, som gør, at vi kun
overfor de allerede tilmeldte medlemmer må oplyse om, hvilke ﬁlm,
der vises i den nye sæson. Det er
derimod tilladt at oplyse, hvilke ﬁlm
der har været vist, og da det kan give
et lille indtryk af vore valg, kommer
der her et par titler fra de forrige sæsoner:
”Volver”
(spansk)
–
”Drømmen”(dansk)–”Heaven”(polsk)
– ”Farvel min konkubine”(kinesisk).
Som det forhåbentlig fremgår bestræber vi os på at vise ﬁlm fra forskellige
kulturer og i forskellige genrer. Vi
forsøger også at ﬁnde frem til lidt
smalle ﬁlm, som kun få har set på forhånd. Ugedagene er rullende, for at
det ikke går ud over de samme, som
kan være optaget af andre aftaler.
Efterårssæsonen: Mandag d. 22.
september – torsdag d. 23. oktober – onsdag d. 19. november. På
bestyrelsens vegne
Jytte Bak Pedersen
Tilmelding kan ﬁnde sted 1. ﬁlmaften
og koster 100 kr for en sæson.

11

20

Jubilæumstilbud.
I år er det 25 år siden, at en ﬂok
kreative mennesker i Bisserup
besluttede sig for at skabe et
samlingssted for byens beboere. De lavede en forsamlingshusforening med
det formål at samle penge til et
forsamlingshus. Som det kan ses ved
busholdepladsen, lykkedes deres projekt. Dette gode initiativ vil forsamlingshusets nuværende bestyrelse
gerne fejre med et tilbud, som vi
håber, det bliver svært til at sige nej
til:
Børn og unge under 18 år kan deltage
gratis i fællesspisningen
d. 7. november 2008.
Forældrene betaler de sædvanlige 50 kr.
Vi håber, at forældrene vil benytte
anledningen til at snakke sammen
og aftale fælles fremmøde, så deres
barn ikke er det eneste barn eller den
eneste unge, der er til stede.
Der vil være et bord med tegnepapir
og farver, hvor børnene kan sætte sig
hen, når de er færdige med at spise,
men det er også en god ide selv at
tage noget legetøj med.
De unge ﬁnder sikkert selv på noget,
når de bliver trætte af voksensnak.
Til nye fællesspisere:
Fællesspisningen er en af de mange
aktiviteter, der ﬁnder sted i
forsamlingshuset i vinterhalvåret den første fredag i måneden kl. 18.30.
8 – 10 personer har meldt sig til at
lave mad til de ca. 80 personer, der
har tilmeldt sig på sedlen på Bytingets
opslagstavle i Brugsen. Sedlen hænges
op søndagen før fællesspisningen og
tages ned onsdag aften(der er
som regel rift om pladserne ).

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

På selve aftenen medbringes tallerkener, bestik, glas og kaffekopper til
eget forbrug. (Det hele tages med
hjem til opvask i egen vask).
Vin, øl og sodavand kan købes til
meget billige priser.
Middagen består af hovedret og
dessert. Inden desserten melder
der sig 8-10 nye, der laver mad i den
følgende måned.
Vi håber at rigtig mange – også fra
den næste generation – skriver sig
på sedlen i Brugsen fra søndag d. 2.
november, så vi ses til fællesspisning
fredag d. 7. november kl. 18.30.

Kontakt venligst MJ Service
ved
Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Med venlig hilsen,
Forsamlingshusets bestyrelse.

Tlf. 23 67 43 01

hassolsen
����������������

PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
Madam Blå
lukker d. 30. august p.g.a. ombygning,
vi har derved diverse kort, hudplejeprodukter og de gode te sorter fra
Chaya til salg i ERGO massage, som
stadig har åbent efter aftale.
Husk det er helt ok at forkæle sig selv
med en god massage.

�
�
�
�
�
�

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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KÆRE WILLIAM
gennem fortælling og oplæsning,
gennem historier og sang tegner
den færøske skuespiller og sanger
ANNIKA HOYDAL
et portræt af Færøernes store forfatter
WILLIAM HEINESEN
onsdag d. 12. november kl.19.30 i
Bisserup Forsamlingshus
Annika Hoydal kender William Heinesen fra sine barndomsår på
Færøerne, hvor Heinesen var en god
ven af hendes familie. I januar 2000,
hvor Heinesen ville være blevet 100
år, udgav Annika Hoydal cd´en ”Stjerner mine venner” med udvalgte
digte af Heinesen – digte, som hun
selv skrev melodier til.
De ﬂeste i Danmark kender nok

Annika Hoydal gennem musikken –
færre ved, at hun er en fremragende
fortæller. Weekendavisen, august
1997, skrev om hende:
”En lille gnist, så kunne hun gå fra den
ene historie til den anden, og træet
voksede og voksede og ﬁk hele tiden
nye grene. Hun var en af dem som
etnografer og journalister vil ﬁnde frem til, når hun fylder 100 år
og spørge ud om gamle dage, om
hønsene lagde godt med æg dengang,
og om køerne gav mælk, hvordan
vejret var, og hvad børnene legede.”
Og sandt er det at Annika Hoydal
har mange historier i sig………. en af
historierne er om kunstneren William Heinesen. Bytinget står for
arrangementet. Støt op !
/ Frank Guldagger

Erik Hansen
VOGNMAND
Olstrupvej 31 •4243 Rude

Tlf. 55 45 94 75

Biltlf. 40 45 94 75 •Fax 55 45 96 73

Udlejning af
containere
Levering af grus, sten og muldjord
Anlæg af veje og gårdspladser

Radio solskin dækker bestemt
Bisserup!
Lad mig kort beskrive baggrunden for ’byen’ hvis man gerne vil og samtidig
er engageret.
dette indlæg !
Jeg er dybt imponeret over det
Jeg er ’tilﬂytter’ fra Skælskør, hvor engagement som Bisserup byting lajeg har boet i knap 5 år efter at ver. Jeg mener det bør udbredes til
have boet i København, Vordingborg, resten af vores lokalradio’s (radio
Stenlille, Nykøbing Falster efter Solskin)sendeområde.
Dette resulterede i en telefonsamtale
En opvækst på Vestlolland.
Mens jeg boede i Skælskør, kom jeg i med Ernst Jensen, fra Bytingsbladet,
forbindelse med radio Solskin, som jo og efterfølgende blev vi enig om en
er lokalområdets bedste radio med ’køreplan’ som kort er: Vi laver en
indslag fra både ’fjern og nær’. Efter udsendelse, hvor Bytinget bliver
at være kommet i kontakt med præsenteret i radio Solskin. Inklusive
radioen lykkedes det mig at blive vært de aktiviteter og det arbejde som indtil
for et program som sendes hver 14. nu er lagt i bytinget. Dette program vil
dag på radio Solskin. Programmet man kunne høre i Radio Solskin på
hedder
Fokus,
(og
for
mit 93,7 MHz med en almindelig FM
vedkommende er det fokus på modtager !
Efterfølgende vil der blive mulighed
Rock’n’Roll).
At min musikinteresse ligger på dette for at høre indslag omkring bytingets
område betyder jo ikke at min tiltag og lytte til indslag fra allerede
interesse ikke også kan gælde de ting overståede aktiviteter.
som sker i mine lokale omgivelser. Så Iskrivende stund ved vi ikke endnu
da jeg ﬂyttede til Bisserup blev jeg hvornår dette faste indlæg bliver men
utrolig imponeret over det aktive kan kun foreslå at lytte til radio
byting, som ﬁndes i Bisserup, og jeg Solskin for at høre nærmere.
mener at andre byting, ø-laug etc. Endvidere forestiller vi os eventuelle
burde lære af det store arbejde og debatprogrammer på radio Solskin,
initiativ som bliver lagt i Bisserup hvor det er muligt for den enkelte
Bisserup borger at deltage. Jeg skal i
Byting.
Efter kommunesammenlægningen er den forbindelse gøre opmærksom på
der faktisk opstået en del ﬂere at det absolut er muligt at modtage
lokalsamfund end tidligere, og ’de radio Solskin i Bisserup og omegn på
andre’ samfund burde få at vide at det hovedfrekvensen 93,7 MHz og
gør en forskel, at såfremt man viser at det blot kræver en almindelig FM
initiativ og vilje til at bibeholde modtager. Jeg vil yderligere gerne
de lokale samfund intakte med de henvise til Radio Solskins udmærkede
som
kan
ses
på
mennesker som nu engang ﬁndes i program
samfundet, om det er nytilﬂyttere eller www.radiosolskin.dk
mennesker
som
har
boet
i
Med venlig hilsen
lokalområdet hele deres liv, så er det
Karsten
muligt at bevare et aktivt liv i
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Kommunyt september 2008.
Oven på den glædelige nyhed, at
Bisserup får årets landsbypris –
tillykke! - er det dejligt også at kunne
fortælle at traﬁksaneringen af Bisserup
Havnevej er reddet.
På byrådsmødet i juni måned skete
der det kedelige, at en stor mængde
anlægsopgaver blev udskudt. Årsagen
var regeringens stramme økonomiske
rammer for indeværende år. Imellem
projekterne var også vores traﬁksanering. Glædeligt var det så, at der
efter nærmere beregning alligevel
kunne bliver plads til anlægsopgaver
i indeværende år på godt 15 mill. kr.
Det betød at byrådet i augustmødet
vedtog at gennemføre disse projekter.
Jeg har fået forvaltningens ord for, at
projekterne – og her iblandt vores
traﬁksaneringsprojekt – kan gennemføres i år.

En anden Bisserup-sag er Mirabellestien. Den ligger i Plan- og Erhverv
Udvalget, men skulle snart være
afklaret, så jeg vil i Teknisk Udvalg
tage initiativ til at sagen fremmes. Det
kunne være dejligt hvis denne sag
kunne afsluttes i indeværende år.
Lige hjemkommet fra byrådets
budgetseminar, hvor der er indgået
budgetforlig mellem konservative,
Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF
og os socialdemokrater, er der også en
glædelig ting at fortælle. Byrådet
sætter 3 mill. kr. af i budgettet i 2009
til kystbeskyttelse og 1 mill. kr. i de
efterfølgende 3 år. Det betyder ikke,
at Bisserup Digelag kan få de 60.000 kr
de søgte om, for det er afslået, men
det betyder, at Omø kan få noget
tilskud til deres dige og muligheden
for at andre kommende kystbeskyttelsesprojekter – også her fra os kan få økonomisk støtte.
Jacob Borello Carlsen
Byrådsmedlem

Nu igen teater i Bisserup!

Årets landsby 2008

”Bisserup Teatertrup” har i år to
stykker på programmet.
Det ene spændende stykke er af Lotte
Tarp og hedder ”Der ﬁndes en
døgnkiosk…”, og skildrer på en
morsom og grotesk måde nogle af de
hemmeligheder og løgne, der kan
binde en familie sammen i årevis – og
splitte den ad på et øjeblik!!!!!

Bisserup vandt hæderen og den gode
præmie,
som
består
af
en
messing-plade med inskription, en
blodbøg
til
udplantning
ved
forsamlingshuset og 10.000 kr.
Prisen vil blive uddelt under
Borgermødet med DPU d.08.09.08
kl.19.30
Jeg håber vi får nogle gode
diskussioner med DPU, så alle de
gode ideer og ønskemål vi lavede på
vores borgermøde 16.03.08, kan blive
ført ud i livet.
Bytinget har tænkt, at vi alle skal være
med til at bestemme, hvad de
10.000
kr
skal
bruges
til.
Det skal gerne være til noget vi alle
kan få glæde af, og noget vi
ellers ikke ville få.
Der er kommet forslag om bænke
nede ved havnen, så vi kan nyde
solnedgangen.
En ponton badebro.
En forfatter aften eller et andet emne
til en inspirations aften.
Så gode forslag modtages, og vi kan
beslutte hvad pengene skal gå til
på Årsmødet 14.11.08.

Det andet spændende stykke er af
Edward Albee og hedder ”Zoo Story”.
Her mødes to mænd tilfældigt i en
park på en solbeskinnet søndag, - og
den ene har været i zoologisk have…
Der er premiere fredag den 24. oktober kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Der spilles endnu en forestilling
lørdag den 25. oktober kl. 19.30 og en
eftermiddagsforestilling søndag den
26. oktober kl. 15.30

Velkomstgruppen
har holdt sit første møde. Vi prøver at
ﬁnde frem til den bedste måde at
byde nye folk velkommen på. Der er
planer om en lille folder med
oplysninger om alle de aktiviteter vi
kan komme i tanke om. Hvis du er
med i noget, som ikke har været
omtalt her i Bytingsbladet, må du
gerne ringe os op. Og skulle du få en
ny nabo, så giv os endelig et praj.
Solveig: 55451819. Anne: 58524948.
Nelly: 55451285. Birgitte: 55459640.

Mvh Johanne

Tegning?
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Fra Brugsen
Du kan møde og give support til
Bisserup’s unge vikinger hver tirsdag
aften i sæsonen fra 17:00 til 19:30.
Flemming Buur

Juniorsejlere på togt.
Syv junior sejlere, deres tre instruktører og deres to hjælpere
mødtes på Bisserup havn fredag
eftermiddag. Da bådene var pakkede, sejlede vi vestpå langs kysten.
Vores traditionelle fedtur blev i år lavet
om til et sommertogt mod ukendt mål.
Solen skinnede og førte os lige til Bjørnebæk hvor vi overnattede. Om aftenen hyggede vi os med et stort lejrbål, fællesspisning og sjov på vandet.
Vi sov i shelder, men nogen få insisterede dog på at sove i telt. Det fortrød
de bare tidligt næste morgen da det
væltede ned med regn, og deres telte
var gennem blødte. I regnvejr pakkede vi vores ting sammen efter en
dejlig omgang morgenmad. Da vi havde pakket færdigt regnede det ikke
mere, og vi sejlede videre mod vest.
Det blæste ca. ti meter i sekundet fra
land, men vandet var helt ﬂadt. Vi suste
bare derudad. Efter et par timer landede vi til Svinø. Det regnede på livet løs
igen, så Kurt og Lilian som er nogen af
sejlklubbens venner, gav os lov at sove
i deres store værksted. Det var helt
umuligt at slå teltene op. Vi ﬁk frokost
og så hyggede vi ellers bare alle sammen indtil der var mad. Vi grillede Kylling og stegt ﬂæsk som vi selvfølgelig
spiste sammen alle sammen. Der var
masser af kage og slik om aftenen. Også
Lørdag aften var der sjov på vandet.

De små blev trukket i en ring efter
speedbåden, og så var de to lærere Christian og Jan ude og ræse i Hobie-Cat.
Lige siden vi var ankommet til Svinø
havde vi tørret tøj på en tørre snor der
gik tværs gennem værkstedet. I løbet
af dagen kom der kun mere der skulle
tørres. Efterhånden som klokken blev
mange, var alle også gået om kuld.
Der blev serveret morgen mad så tidligt som muligt søndag morgen. Der
var kaffe, te, mælk og varm kakao. Nogen drak sodavand og spiste kage. Stille og roligt begyndte vi igen at pakke
sammen. Bådene blev også pakket og
vi var klar til at sejle hjemad søndag ved
middagstid. Hobie-Catsne susede derudad mens hansejollerne havde lidt
sværere ved at følge med. Vi måtte slå
nogen enkle krydsben for at komme
hjem, men det var ikke det store. Vi så
marsvin der lejede inde langs kysten.
Vi landede ca. i Bisserup igen 3-4 timer senere. Alle samlede deres ting,
og blev så småt hentet. Dem der blev
tilbage sad og spiste frokost i regnvejr
igen. Da maden var pakket sammen
tog de sidste også hjem efter en god,
sjov, spændene og anderledes fedtur.
Skrevet af Nadia Rosengren medlem af
sejlklubbens junior afdeling.

Det har været en god sommer – også
for Brugsen i Bisserup. Det pæne antal
af sommergæster, har sammen med de
lokale borgere, bidraget godt til
det positive resultat for juli måned.
Omsætningen for juli lå pænt over
omsætningen sidste år, men desværre
er det samlede resultat fra januar til juli stadig lidt under budget.
Repræsentanter for bestyrelsen har
haft sin årlige bygningsgennemgang.
Det blev blandt andet besluttet, at gavl
og kvist males og døre og vinduer efterses. Desuden vil der blive
optegnet pile på parkeringspladsen,
der viser kørselsretning. Vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes så snart
tømrer og maler er disponibel.
Siden sidst er Bestyrelsens sammensætning ændret. Toni Andersen er
trådt ud af bestyrelsen, da hun er
ﬂyttet til udlandet. I stedet er Christina
Duch, Skoleengen 10, Bisserup, indtrådt som bestyrelsesmedlem. Frem
til næste generalforsamling er
bestyrelsen således uden suppleant.
”Walk the Talk” har altid været mit
motto. Jeg håber, at mange i byen vil
lade sig inspirere af det, og efterleve
de ord, som så ofte er blevet sagt af
mange: ”Det er vigtigt, at Brugsen
i Bisserup forbliver”. Efterlevelsen
består i at understøtte Brugsens overlevelse. Det er let: Køb i Brugsen.
Nu er sommeren på held og
sommergæsterne er ved at drage hjem
til deres faste bopæl. Det er nu vi –
fastboende - virkelig skal vise, at
vi mener Brugsen fortsat har en
berettigelse i byen. En opfordring til os
alle er derfor: Handel lokalt – brug
Brugsen i maksimalt omfang. Du
bruger jo let for kr. 50 i brændstof til
nærmeste alternativ, hvis du altså har
en bil.
Christina Duch

SÅ ER FOTOBOGEN OM
BISSERUP I TRYKKEN ……
Bisserups borgere strømmede til
udstillingen ”Bisserup – byen der
fotograferede sig selv”, da den havde
fernisering den 18. april 2007. Både
på selve dagen og senere har vi fået
rigtig mange opfordringer: ”Hvorfor
laver I egentlig ikke en bog med alle
foto’erne?”.
Vi tænkte og snakkede og tænkte os
om en ekstra gang --- og så tog vi fat!
Fandt en forlægger og ﬁk snakket projektet igennem og siden har vi arbejdet støt og roligt på sagen. Det har
været en lang og arbejdsom affære --men vi har haft det sjovt og har lært
meget om den proces det er at udgive
en bog! Vi har arbejdet hver eneste
side igennem igen og igen - og en
gang til.
For at der ikke kun skulle være fotograﬁer i bogen har vi lavet et historisk
afsnit og vi har (som omtalt i sidste
nummer af Bytingsbladet) interviewet
både unge og voksne borgere om
deres syn på livet her i byen – og fra
disse interviews har vi plukket citater,
som vi har krydret siderne med.
Endvidere vil der med bogen følge en
gratis DVD med alle billederne i fuld
størrelse.
Vi har søgt fonde – og fået penge!
Desuden en foreløbig tak til Jer, der på
eget initiativ har sponsoreret bogen --som ender med at komme ned
på en pris af 200 kr..
Mange har forudbestilt bogen –hvilket betyder en hel del for os, da vi jo
har mange penge ”ude at svømme”.
Og nu er den så sendt til trykning
– hvor længe den proces varer, ved vi
i skrivende stund ikke.
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Vi er af vores forlægger blevet rådet
til at have tålmodighed! Så derfor
holder vi reception og præsenterer
bogen enten den 9. eller den 30.
november kl. 14 – 16 i forsamlingshuset. Hold øje med den endelige dato på opslag i byen eller
hjemmesiden.
Vi håber den bliver årets julegave!!
Venlig hilsen
På Fotoprojektgruppens vegne
Anne-Charlotte Harhoff

Brokkassen.
Kære medborgere. Hermed en
loppemarkedsﬁdus:
Eksempelvis er Bytingets møbelsælgere totalt uprofessionelle: Gå fra den
ene sælger til den anden - mange
gange - og byd ned. Bliv ved. Jeg løb
med en lækker sofa til 35 kr og en
velfungerende nyere
motorplæneklipper til en halvtredser.
Det kan de ikke have tjent meget på.
Hilsen Oline Kreglersen.
Oh
Vandringsmand!
Stien
fra
Kristiansholmsskoven bag sommerhusområderne er nu - efter høst- atter
farbar. Brug stierne og marker dermed
adgang for almenheden.
A. Olsen-Stiﬁnder.
Til ikke hundeejere: Husk også selv
at samle al jeres lort op i stedet for at
sprede det over stier og veje.
Aristobals mor og far.
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Viser i forsamlingshuset i
efteråret
Efteråret er på vej, men tab ikke
humøret. Når blæsten og regnen rammer ruden, er det tid til munter
fællessang i forsamlingshuset. ViseVærterne har temaerne klar til efterårssæsonen, og vi glæder os til at
møde vores trofaste syngende publikum.
Første viseaften bliver den sidste
onsdag i oktober, hvor temaet bliver
”Byens lys”. Programmet indeholder
sange, som gengiver stemninger og
indtryk fra storbyen, bl.a. sange af PH.
I november er temaet ”Barndommens
land”.
Viseaftnerne vil som hidtil blive
annonceret i Brugsen ca. 8 dage før
viseaftenen. Bytinget er arrangør, og
der vil være mulighed for at købe
drikkevarer. Alle er velkomne.
På genhør og gensyn førstkommende
viseaften: onsdag d. 29. oktober kl.
19.30 .
ViseVærterne (Peer)

På erobringstogt med BS.
Fra
fredag
22-08-2008,
16:00
gennemførte BS’ yngste team et barskt
erobringstogt med angreb på kyststrækninger i Næstved Kommune.
Den opmærksomme læser vil vide, at
”BS” ikke står for B.S. Christiansen –
men for Bisserup Sejlklubs Juniorafdeling.
Som det vil fremgå af
nedenstående, er der imidlertid ikke
den store forskel.
Opgaven for de unge vikinger var
enkelt: Der skulle erobres uforglemmelige oplevelser.
Flåden bestod af 2 Hobie Cats, 2
Hansa joller og 2 forsynings- og
service joller. Lasten ud bestod af
en masse føde- og drikkevarer samt
udstyr (telte, soveposer, tøj, mv.).
Lasten hjem bestod kun af meget,
meget vådt udstyr.
Det første angreb blev fredag sat ind
mod stranden ved Bjørnebækken.
Under afrigning og sikring af ﬂåden,
blev der indtaget en shelter, telt- og
bålplads. De unge vikinger afsikrede
kystsiden hurtigt og effektivt bla. fra en
lille oppustelig slæbering efter speedbåden. Da lejren var etableret, blev
der indtaget en masse medbragt mad
og drikke. Efter skoven var barberet
for brænde til bål, overnattede de
heldige i shelteren, der gav læ for
nattens regn. De mindre heldige
tilbragte en våd nat i et par party telte.
Efter en 3-stjernet morgen complet
blev alle vore spor i lejren fjernet.
Efter tilrigning og stuvning var der
lørdag ca. 10:00 afgang mod nye mål.
Målet var et angreb på Svinø.
Med vind fra det nordlige hjørne og
i rimelig læ fra skovene, var den første del af sejladsen rolig og behagelig
indtil det mere åbne område vest for

Karrebæksminde. Godt hjulpet af
tordenbyger med masser af regn og
vind blev sejladsen forbi Karrebæksminde, langs Enø og Dybsø meget
frisk og våd. De unge vikinger klarede
udfordringerne med bravour, uden
piv, klynk, dog uden den typiske høje
latter.
Sejljollerne erobrede Svinø Stand
omkring frokosttid. Alt var vådt og alle
var meget våde. Nogle af de unge vikinger ﬁk ”varmen” efter en tur i baljen. Motorjollerne med bla. tørt tøj og
forsyninger var sejlet langt agterud
– så læ og varme skulle erobres i en
fart. Det gik ud over Kurt Jørgensen,
Dybsøvejen 71, hvor de unge vikinger
hurtigt ﬁk erobret en stue med en
brændeovn med fut i og et tændt TV.
Her blev de, mens jollerne blev afrigget og sikret, og indtil tørt tøj og
forsyning var bragt frem til den meget
gæstfrie Kurt’s værksted. Her blev der
etableret meget lange tørresnore,
langborde, gasovn samt opredning på
loftet.
Efter frokost var der Hobie Cat race
samt slæberings stunts. Den 4-stjernede middagsmenu - tilberedt bla. på
Kurt’s grill – bestod af kylling, stegt
ﬂæsk, rigtige røde pølser, salater og
brød efterfulgt af ”sunde” kager og
”kun lidt” slik.
Mange fandt det hurtigt tillokkende
med en god nats dyb søvn på loftet
over Kurt’s lune værksted.
Efter morgenmaden søndag, oprydning hos Kurt, stuvning og tilrigning
var der – efter en varm afsked med
gæstfrie Kurt - afgang mod Bisserup
sidst på formiddagen. Turen hjemover
– med vind fra det nordlige – forløb
uden specielle udfordringer. Alle og
alt var vel i Bisserup havn ca. 15:00.
Opgaven blev løst: Der blev erobret
uforglemmelige oplevelser.
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