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Forsidefoto: Poppeltræer
på Lodsstien ved stranden
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Foto: Ernst Jensen
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REDAKTIONSGRUPPE
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Næste nummer påregnes at udkomme i midten af december.
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 december

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
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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 indsætte direkte på
kontonr.: 6150 4378359, Skælskør bank.
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BYTINGSBLADET
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TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................20282454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................20282454
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918
Freddy Thomasen, Strædet 12,...........................................55451919
Lone Langkilde, Lodsstien 8...............................................55459182
Dan Sørensen, Vinkelvej.....................................................55451819
Finn Svantesson, Holsteinborgvej 207................................61286222

Suppleanter:

Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
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BYTINGSKALENDEREN
Torsdag d. 17. september kl. 19.30
Chaplinklubben
Fredag d. 18. september kl.14-17
Åbent hus på Lauritzminde. Se inde i
bladet
Lørdag d. 19. september
Svampetur. Se opslag i Brugsen
Søndag d. 20. september kl. 16.00
Operakoncert i Holsteinborg kirke.
Entre 50 kr.
Læs mere i bladet
Søndag d. 27. september kl. 14-16
Fernisering. Maler Denis Virlogeux
Torsdag d. 1. oktober kl. 19.30
Foredrag v. krimiforfatter Steen Harvig
Entre 20 kr.
Læs mere i bladet
Fredag d. 2. oktober kl. 18.30
Fællesspisning
Torsdag d. 8. oktober kl. 19.30
Chaplinklubben
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30
Viseaften Tema: "Operetter og
musicals"
Entre 20 kr.
Fredag d. 6. november kl. 18.30
Fællesspisning
Lørdag d.7.november kl. 19.30
Teater med Bisserup teatergruppe
Entre 60 kr.
Læs mere i bladet
Søndag d. 8. november kl. 15.00 og
19.30
Teater med Bisserup teatergruppe
Entre 60 kr.
Fredag d. 13. november kl. 19.00
Bytingets årsmøde
Søndag den 15. november kl.14-16:
Fernisering. Tekstilkunst Mette
Bergstrøm
Onsdag d. 18. november kl. 19.30

Chaplinklubben
Søndag d. 22. november kl. 13-16
Julecafé
Onsdag d. 25. nov. kl. 19.30
Viseaften. Tema: "1900-tallet i ord og
musik"
Entre 20 kr.
Fredag d. 4. dec. Kl. 18.30:
Fællesspisning

Bytinget afholder årsmøde fredag d. 13. november.
Ved årsmødet i november 2008 blev
der rejst spørgsmål om det hensigtsmæssige i muligheden for genvalg af
medlemmerne af Bytingets arbejdsudvalg, hvor det blev konstateret at der
var forskellig opfattelse af, hvad der
oprindeligt var gældende i vedtægterne. På Bytingets arbejdsudvalgsmøde i januar blev der i udvalget vedtaget følgende procedure vedr. genvalg
ved det kommende årsmøde: ”På
næste årsmøde stiller alle der er på
valg deres plads til rådighed. Er der
flere der gerne vil være med i bytinget
end de 6 der er på valg stiller man op
på lige vilkår og der gennemføres valg
med stemmeafgivning. Der oplyses
hvem der ikke ønsker genvalg. Vi
opfordrer i bytingsbladet i september
folk til at henvende sig til en fra
arbejdsudvalget, hvis man gerne vil
stille op.”
Følende 6 er på valg: Vagn, Iben, følgende ønsker ikke genvalg: Erling,
Lykke, Lisbeth og Poul Erik.
Alle fastboende i Bisserup har mulighed for at stille op til arbejdsudvalget
og vi opfordrer her til, at man henvender sig til en fra arbejdsudvalget, hvis
man gerne vil stille op.
Bytinget
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REFERAT FRA TRAFIKBORGERMØDET D. 1. JULI 2009

sendt mail) og 3 med bopæl nedenfor
bakken.

Der var mødt ca. 65 deltagere.

Referent Lykke

Vedr. Holsteinborgvej var der ønske
om en trafikmåling placeret hvor
trafikken kommer ind fra skoven. Den
måling der er foretaget var på stykket
mellem Bisserup Bygade og Skafterupvej som man ikke mener er retvisende for hastigheden på hele
Holsteinborgvej.
Der var en enkelt borger, udover en
fra de tidligere indsendte mails, som
ikke mente man skulle bruge penge på
trafikforanstaltninger på Strandvejen.
Der var et forslag om at flytte det
første bump på Strandvejen hen til
efter 1. sidevej, Fjordbakken. At undlade det næste bump, som forslagsstilleren mener vil hindre oversigt pga.
bakken og i stedet placere bumpet ud
for grøften hvor vejen er meget smal.

På Teknisk udvalgsmøde d. 13. august
blev det besluttet at udføre følgende i
Bisserup i år:
Bissrup Havnevej: Kun fortov - alle
chikaner udgår. Skafterupvej: Som
projekt.
Holsteinsborgvej: Som projekt: opsætning af 2 stk. kantafmærkningspæle i
kurve.
Inden der udlægges nyt slidlag på
Bisserup Havnevej til næste år, så vil
kommunen se nærmere på afvandingsforholdene på strækningen fra
Skoleengen til Vinkelvej. Projektet på
Gammel Strandvej udgår. Godkendte
arbejder vil blive udført i indeværende
år.
Nedenstående er fra Teknisk udvalgs
mødereferat. Hele referatet kan læses
på kommunens hjemmeside:

Der var ingen ændringsforslag til
Skafterupvej
Havnevej blev meget livligt kommenteret, og der var forholdsvis enighed
om, at der ovenfor skolebakken ikke
var ændringsforslag, men at man
gerne ville have en afstemning om for
eller imod sideheller/trafikforanstaltninger i det hele taget, neden for
skolebakken. Der var 32 imod at der
blev lavet trafikforanstaltninger neden
for skolebakken (heraf har 4 tidligere
sendt mail) og heraf 14 med bopæl
neden for bakken og 20 for trafikforanstaltninger, (heraf har 6 tidligere

Beslutning:
Udvalget besluttede at opdele projektet i 2 etaper. 1. etape omfatter øvre del af Havnevej, Skafterupvej og
Holsteinborgvej og gennemføres i
2009. Den resterende del af projektet
udskydes til man har evalueret på
effekten af 1. etape.

De fremmede.
Da min familie flyttede til Bisserup i
72 var befolkningen i højere grad end
nu ”gamle” bisseruppere. At man selv
aldrig kunne opnå status som sådan,
forstod jeg allerede dengang, da en

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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BISSERUP CAMPING

Åbent:
7.30-12.00 og 14.00-20.00
i kiosk

Morgenbrød og Aviser
Bisserup Camping,
Skafterupvej 182, 4243 Rude
post@bisserupcamping.dk - tlf. 55459568

mand som Harald Kruse efter sigende
ikke hørte til slagsen, idet han først
kom til byen som trettenårig. Ligeledes
måtte jeg erkende, at mine børn heller
aldrig kunne komme til at opnå denne
status på trods af, at i det mindste den
yngste blev født her. Var det mon en
særlig menneskelig kvalitet at være
gammel bisserupper?
Som årene gik forstod jeg, at de gamle
bisseruppere var ligeså forskellige som
os andre, men måske en smule bange
for nye tider og nye skikke, skønt også
deres verden ændrede sig.
Som tilflytter - og tilmed skolelærer blev jeg mødt med en del skepsis,
men i det store og hele følte jeg mig
vel modtaget. Således har mange, gennem de 37 år jeg har boet her, oplevet
at blive godt modtaget og blive en del
af fællesskabet.
Udviklingen er gået så tilpas glidende,
at de to befolkningsgrupper er smeltet
sammen. Jeg har selv som tilflytter af
og til stukket næsen for langt frem og
fået en påmindelse om at trække den
hjem. Det er der også andre, der har
måttet opleve, fordi de måske glemte
at stikke fingeren i jorden. Men udviklingen kører, og nogle af de ting, vi
protesterede imod, blev vi glade for
senere. Jeg har både skrevet under på
protester mod Nordvejen i Skælskør
og Storebæltsbroen. Begge foranstaltninger er jeg en glad bruger af i dag.
Grunden til, at jeg skriver dette indlæg, kan man vel gætte. Endnu et
hasteindkaldt trafik møde i Bytingets
regi, hvor jeg ikke selv kunne være til
stede gjorde, at nogle af de fremmødte
udtrykte, at de fremover ikke ville
deltage i den lokale debat. Dertil hav-

de tonen været for respektløs og uforsonlig.
Kære beboere. Det er for dårligt. Demokrati betyder også samtale, hvor
man respekterer hinanden og lytter.
Resultatet af samtalen skulle gerne også afspejle mindretallets synspunkter.
Bytinget er en lille del af det danske
demokrati, som vi skal værne om - et
forum for indflydelse og medbestemmelse for den enkelte beboer. Andre
misunder os denne organisation.
Nu har jeg måske endnu en gang
stukket næsen for langt frem, men jeg
gør det, fordi I faktisk alle sammen betyder noget for mig.
Nils Bak Pedersen.

HVAD SKAL VI MED BYTINGET?
Vi er alle medlem af det, qua adresse.
De der sidder i Bytinget, har engang
stillet op, blev valgt med eller uden
modkandidater, og har derefter kunnet
sidde der på ubestemt tid. Hvad de
var valgt til, har for nogen måske i
årenes løb været lidt usikkert, men
nok noget med at være med i det
sociale liv, lære byens indbyggere at
kende, afholde loppemarked, Julemarked, Sant Hans fest, Havnefest, ja,
salg af øl og vin.
Siden kommunernes sammenlægning
har Bytinget fået en anden rolle, nemlig bindeled til Kommunens politikere. Slagelse Kommune barslede i
2007 med ideen om, at borgerne
skulle høres mere, og alt om dette kan
man læse på www.slagelse.dk, under
strategi for nær demokrati.
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Til de møder jeg har været til, som
borger i Slagelse kommune, sidst om
Kommuneplanen på Gjerlev Højskole,
er det mit klare indtryk, at vores politikere tror, at Bisserup Byting altid
udtaler sig på hele byens vegne.
Det er her jeg HELT PERSONLIGT har
et problem: Jeg ved ikke, hvilken
politisk holdning Bisserups Bytings
enkelte medlemmer har, jeg ved ikke
hvilke personlige – venne – familie
forbindelser der gør, at de enkelte
medlemmer arbejder for eller imod
sager, der er oppe til diskussion/debat.
Der har det sidste år været megen
tumult omkring Bytinget, hvad angår
kompetance/ansvar
og oplysningspligt, i sagerne omkring trafikregulering og bosætning.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi ved
næste årsmøde tog følgende emner
op:
Hvad er Bytingets kompetence områder?
Skal noget, der bare lugter af politik
ligge i Bytingets regi?
Skal man vælges for et fastlagt åremål?
Skal man, når man opstiller, redegøre
for, hvad man egentlig vil og arbejde
for i Bytinget?
Er www.Bisserup.dk, vores ansigt
udadtil eller en lokal elektronisk opslagstavle?
Hvorfor har vi ingen formålsparagraf
for, hvad der skal stå på vores hjemmeside?
Hvorfor sidder der ikke 3-5 medlemmer i redaktionen af hjemmesiden????
Skal Bytinget splittes op i 2 grupper?
En der tager sig af arrangementer som
Loppemarked, Havnefest vedligeholdelse af legepladsen o.s.v.

Og en anden der demokratisk skal
vælges til at varetage sager mellem
Bisserup og Slagelse Kommune.
Johanne Markus

Åbent Hus
Fredag den. 18. september
Kl. 14.00 -17.00
Kom og se Lauritzminde

Skov- og Landskabsentreprenør

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

Vi efterlyse nye annoncører
priserne på annoncerne:
1 hel side 1000,- pr. år,
½ side 500,- pr. år,
¼ side 250,- pr. år 1/8 side 125,- pr. år

Vi gir’ en kop kaffe
Alle er velkommne, tag børnene
med, vi har en stor dejlig have,
og en boldbane.
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Vi glæder os til at se jer
Judith og Birgit

Kommunyt.
September 2009.

Der er mange, der spørger om, hvordan det går med Mirabellestien, så
derfor lige en kort orientering.
Byrådet vedtog jo den 24. april 2009
en ekspropriation af arealet, men beslutningen blev påklaget til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har meddelt
klageren opsættende virkning, samti-
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dig med at de har bedt Slagelse Kommune om en udtalelse til klagen. Det
betyder, at arbejdet med stien ikke
kan begyndes, før Vejdirektoratet
kommer med en afgørelse.
Da kommunens udtalelse efterfølgende skal sendes til klageren for
kommentarer, og kommunen derefter
igen kan komme med en udtalelse til
klagerens kommentarer kan sagen
vandre frem og tilbage indtil en af parterne ikke har flere kommentarer. Derefter træffer Vejdirektoratet sin afgørelse. Hvem sagde bureaukrati? Men
retfærdigheden må vel så ske fyldest.
Så vi kommer måske ind i 2010 før
genetablering af stien kan finde sted.
Man skal have tålmodighed – og
vedholdenhed – i politik. Dét har jeg
fået lært!
Kommuneplanens offentlighedsperiode slutter med udgangen af august. Vi
var flere Bisseruppere til det offentlige
møde på Gerlev Idrætshøjskole d. 15.
august, her iblandt nogle stykker fra
Bytingets lokalplangruppe og trafikgruppe.
Det var en udmærket dag, hvor vi
kunne få kontakt med teknikere og
politikere. Det, der selvfølgelig var
mest snak om fra vores side, var arealet nord for Bisserup, som Bytinget efter vores borgermøde d. 5. februar opfordrede Slagelse Kommune til at tage
med i kommuneplanen. I det udsendte
”Forslag til Kommuneplan” var kun
ca. ¾ af arealet med. Derfor er der
sendt en indsigelse, som går på, at
man ønsker hele arealet med af hensyn til en samlet planlægning for området.

De meldinger jeg har hørt er, at det
må være en forglemmelse, at ikke hele
arealet er med, så det tegner da positivt.
Den endelige Kommuneplan skal vedtages på byrådets møde i december.
Den sidste kommunale ting jeg vil
nævne, er forliget om det kommende
års budget. S, SF, K og LA har indgået
et forlig. Det betyder, at der gives
yderligere penge til driften på en lang
række områder bl.a. til hjælpemidler,
børn og unge og voksenområdet.
Samlet hæves den ordinære drift med
ca. 38 mio. kr., som findes andre steder i driftsbudgettet f.eks. forsikringer,
indkøbsaftaler, sygefravær, reducerede
takster på handicap-området m.fl. Så
ordinær drift hviler i sig selv. Det er et
særsyn. Langt de fleste kommuner
bl.a. alle vores nabokommuner har
meget svært ved at få driften til at
hænge sammen og må lave kraftige
besparelser.
Anlægssiden bliver på 233 mio. kr.
hvoraf der er tilskud fra staten (kvalitetsfondsmidler til skoler, børnehaver, plejecentre og –boliger, idrætsfaciliteter) på 58 mio. kr.
De vigtigste ting er udbygning af
daginstitutioner næsten 50 mio. kr.,
skoleudbygning 8 mio. kr., boliger til
udviklingshæmmede 7.5 mio. kr. start
på nyt plejecenter i Slagelse 5.6 mio.
kr., flytning af 10.kl.center til skolefirkanten 10 mio. kr. + 42 mio. kr.
(2011), kultur/medborgerhus Skælskør
5 mio. kr. og trafiksikkerhed 8 mio. kr.
Mange andre ting kunne nævnes, men
den største ting er en meget stor investering i et sports/kultur- og erhvervscenter, som skal ligge ved Sla-
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gelsehallen. Det er et nyt teater, nye
forbedrede sportsfaciliteter til FCVestsjælland samt erhvervscenter i et stort
samlet projekt, en investering på måske 200 mio. kr. over de næste år.
Projektet finansieres ved de 63 mio.
kr. der var afsat til teater samt opsparede midler i SKforsyning, altså ikke
skatte- eller forbrugerfinancieret. Dette
er en virkelig stor satsning for Slagelse
Kommune.
Undervejs i budgetbehandlingerne foreslog jeg, at man skulle satse meget
mere på energitiltag. Det kunne være
en energilandsby, som der er blevet
foreslået, vores foreslåede Helhedsplan for bæredygtige boliger nord for
Bisserup, nedbringelse af energiforbrug i offentlige bygninger eller mere
udnyttelse af biogas fra Hashøj Biogas.
Meldingerne var positive nok, men det
blev altså det nævnte storprojekt ved
Slagelsehallen, der blev vedtaget.

Hvad sker der
på den kommunale jord mellem Havnevej og Skafterupvej?
Efter en samtale med Lasse Fjeldstad
fra kommunens Park, skov og strandafd., har han meddelt at der er sat
gang i naturpleje på kommunens jord
mellem Havnevej og Skafterupvej.
Poplerne på højre side er blevet
fældet, dels efter ønske fra nogle
beboere i Bisserup, men den primære
årsag var, at poplerne skød rodskud
ind på området samt kastede frø. Der
vil blive rodfræset og plantet tjørn i
stedet. Naturplejen består i at området
indhegnes til afgræsning af heste. Der
sker en form for afvanding gennem
området, som man er i gang med at
renovere.

Jacob Borello Carlsen
Byrådsmedlem

Brokkassen.
Når det fra laugets side henstilles, at
man skal trække på diget skal det
påpeges, at dette særlig gælder cyklister, og eventuelle forslag om flisebelægning vil blive afvist på det bestemteste.
Hvorfor er lykken så lunefuld?
Endelig en date. Ved landsbyens gadekær. Jeg har gået og ledt efter det.
Med en rød rose i knaphullet. Og så er
der slet ikke noget gadekær i Bisserup.
Har der mon været?
Den afbrændte.

Langs Skafterupvej er der et bælte
med bevoksning af træer og buske.
Der er blevet givet tilladelse til at
fælde HØJE træer (”høje” blev stærkt
pointeret), stammerne skal fjernes og
resten blive liggende til formuldning,
til gavn for dyr og småfugle. Bæltet
ønskes bevaret som biotop af samme
grund.
Lykke

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
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Idyllen ødelægges....
Det er balsam for sjælen at lukke
vinduet op om morgenen og høre
fuglene synge og intet andet. At nyde
freden og roen i vores dejlige by. Man
tænker, dette er bare livet at være ude
og nyde denne idyl. MEN freden
brydes ofte af hunde der gør, fra tidlig
morgen til sen aften. Hvordan kan det
være, at man ikke kan tage hensyn?
Det er ok at Fido gør, hvis der kommer ubudne gæster, eller der er fare
på færde. Nogle få hundeejere kan
ødelægge idyllen for alle os andre.
Citat fra "Lov om hundehold" §4:
§ 4. Forstyrrer en hund de omboendes
ro ved gentagen eller vedholdende
gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette
besidderen pålæg om at holde hunden
indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden
allerede holdes indelukket, at lade
den fjerne.

så lige i mål, inden et redningshold
blev sendt af sted. Bagefter var der tid
til en grillpølse og en øl/vand.
Der har kun været positive tilbagemeldinger, så Naturgruppen vil i
foråret 2010 igen sammen med Sorø
Orienteringsklub lave et lignende
arrangement.
Naturgruppen

AVN+KBO
(navnene er redaktionen bekendt).

ORIENTERINGSLØB
16. JUNI 2009
Der var ca.120 små og store fødder,
som en herlig sommeraften forsøgte efter bedste evne at finde de udlagte
poster i Kristianholms Plantage, således at man kom rundt i Plantagen på
steder, man normalt ikke ville færdes
i. De fleste nåede tilbage inden tidsgrænsen, men der var et par lokale,
som mente, at de havde styr på orienteringssansen, og de nåede da og-

SVAMPETUR
LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2009
Vi vil forsøge at afholde en guided
svampetur et eller andet sted i området. Nærmere
detaljer
vil være
at finde i Brugsen, når tiden sig nærmer.
Naturgruppen
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Operakoncert
i Holsteinborg kirke
20. september kl. 16.00
Holsteinborg kirke er rammen om en
operakoncert med 1 dansk og 3 italienske musikere fra Genova i Italien.
Gruppen består af 2 sopraner, 1 baryton og en pianist.
Alle musikerne, der deltager i
koncerten, er uddannede ved Musikkonservatoriet i Genova, Italien. Sangerne hos alten Maria Trabucco og pianisten hos Franco Trabucco. Alle har
de deltaget i adskillige operakoncerter
både i Italien og i udlandet og henholdsvis sunget og spillet ved kirkekoncerter som solister i bl.a. Stabat
Mater af G.B. Pergolesi, Petite Messe
Solennelle af G. Rossini, Gloria af A.
Vivaldi og G.F. Händels Messias.
Sangerne har desuden alle debuteret i
operaroller som bl.a. Zerlina i W.A.
Mozarts Don Giovanni (Oline Hiul),
Venere i C. Monteverdis il Ballo delle
Ingrate (Chiara Bisso) og Ufficiale i G.
Rossinis Barbiere di Siviglia ved

Teatro Chiabrera i Savona, Teatro Carlo Felice i Genova og Teatro del Casinò i San Remo. Ud over deres solistkarrierer synger de tre sangere endvidere i madrigalkoret Vox Antiqua.
Oline Hiul
Arrangør Bytinget

Nu igen teater i Bisserup !
Bisserup Teatertrup præsenterer i år ”
SKYGGEN” . Stykket er ikke skrevet af
HC ANDERSEN, men af BENT HALLER. Dog giver H.C. Andersen og Kirkegaard deres meninger om alderdom,
barndom og voxenliv til kende i stykket – kort sagt LIVET.
Stykket vises som klip / billeder fra et
menneskes liv, levet eller ikke levet!
Premiere lørdag d. 7. nov. kl 19.30
Forestilling søndag d. 8. nov. kl. 15.00
og igen kl. 19.30
Stykkerne spilles i Bisserup Forsamlingshus.
Hilsen fra Bisserup
Teatertrup.
Eva Bagger

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

Denis Virlogeux
Holder fernisering i forsamlingshuset
søndag d. 27. september.
Han er født i Frankrig 1948, bosat på
Stevns,
Kunstmaler, medl. BKF, Fhv. medlem
af Billedkunstråd i Roskilde Amt.

logeux går kendte og ukendte veje i sit
maleri. … Han vil ikke bare skildre.
Han vil forstå. Han vil fortolke. Han
vil fortælle noget væsentligt. Derfor er
der altid en stemning i et billede af

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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Kunstmaler Denis Virlogeux har udforsket maleriets muligheder gennem
mange udtryksformer, fra det næsten
abstrakte til realismen. Han følger en
usædvanlig rute og arbejder skiftevis
med forskellige udtryksformer. Lige
som livet byder på skift på meditativ
indadvendthed, objektiv opmærksomhed eller ekspansiv søgen, veksler
Virlogeux fra en indad skuende fabuleren, til en udad indlevelse i det sete,
ofte med en ekspansiv og spontan
malemåde.
Ole Lindboe, redaktør af Magasinet
Kunst, har bemærket en konstans i
Virlogeux værk, og skrevet:
”Den fransk-danske maler Denis Vir-

Denis Virlogeux. Noget uudtalt. Noget
ubestemmeligt. Som om der netop er
sket noget vigtigt. Eller vil ske noget
vigtigt. Det skaber en fortættet stemning i hans billeder. Men også en
ubestemmelig melankoli eller måske
en tøvende glæde. Vi ved det ikke
helt, men billedet skaber eftertanke…”.

Foredrag ved krimiforfatteren
Steen Harvig.
Steen Harvig har udgivet otte kriminalromaner, efter at han fik årets
diplom for bedste krimi i 1989. Pt
arbejder han på en trilogi, hvor første
bind udkommer medio oktober på
forlaget Siesta. Tidligere kriminalromaner er bl.a. ”Blind vej”. Senest
har han udgivet thrilleren ”Foran
mørket” om en række bestialske
kvindemord. Romanerne har fået stor
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opmærksomhed med prisbelønninger
og meget flotte anmeldelser. Steen
Harvigs kriminalromaner er kommentarer til vores virkelighed, men demonstrerer tillige stor indsigt i klassisk
litteratur og krimiens særkende: det
udspekulerede og overraskende plot,
hvor læseren selv træder i detektivens

fodspor. Steen Harvig vil fortælle om
krimigenrens popularitet, om sit eget
udgangspunkt, sine egne yndlingsforfattere som inspirationskilder, han
vil give eksempler på, hvordan de seneste bøger er blevet til og han vil
læse op fra udvalgte steder i det seneste opus, "Besat". Der vil også blive
lejlighed til at stille spørgsmål. På
gensyn og velkommen torsdag d. 1.
oktober kl. 19.30 i Forsamlingshuset.
Arrangør Bytinget

Viser i forsamlingshuset
i efteråret
ViseVærterne har fundet temaerne til
den nye visesæson, og vi glæder os til
atter at møde de trofaste, syngende
bisseruppere.
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Første viseaften bliver den 28. oktober
– dvs. sidste onsdag i oktober -, hvor
temaet bliver "Operetter og musicals".
Vi samler de mest sangbare og populære sange fra kendte operetter og
musicals og må advare mod, at mange
af melodierne vil blive hængende i
øret længe efter. Temaet for november
er "1900-tallet i ord og musik", et
musikalsk kalejdoskopisk tilbageblik
på samfundsudviklingen i det forrige
århundrede. Det bliver onsdag d. 25.
november.

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.
Kontakt venligst MJ Service
ved
Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

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.

Tlf. 23 67 43 01

På genhør og gensyn førstkommende
viseaften: onsdag d. 28. oktober kl.
19.30 .

hassolsen

ViseVærterne (Peer)

Nyt fra Lauritzminde
Da jeg sidst i maj fik chancen for
jobbet som Lauritzmindes nye bestyrer
slog jeg straks til. Et spændende job
med en masse nye udfordringer.
Men hvad er Lauritzminde, også kaldet Feriegården, egentlig?
Stedet er ejet af medarbejderne fra
Lauritz Knudsens Feriefond. LK købte
den gamle skole i 1956, med det
formål at bruge stedet til at danne
ramme om ferieophold for pensionerede medarbejdere, og give medarbejdernes børn mulighed for et ferie-
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PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20
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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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Terapeutisk maling tilbydes!
Gode berigende farveoplevelser.
Professionel vejledning og støtte.
Metoder, som er gode for sjælen,
som plejer og varetager dig, hvis du
har været eller er i en personlig krise,
eller hvis du føler glæde ved at udtrykke dig i farver.
Medie:. Akvarel.
Underviser: Birgitte Jørgensen.
Uddannet helsepædagog. Jeg har undervist på aftenskole, og på
plejehjem for en gruppe voksne i genoptræning. Underviser børn
i maling, tegning og musik. Jeg er cellist. Jeg har udstillet mine
akvareller i Bisserup forsamlingshus.
Henvendelse tlf. 35380136/ 27941837 Ring gerne for yderligere oplysninger

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

ophold på landet. I 1990 blev der
udvidet med en helt ny fløj, som
består af 10 dobbeltværelser med eget
toilet og bad, næsten alle værelser
med udsigt til vandet. Formålet med
dette var at bruge stedet som kursusejendom, først og fremmest internt for
Lauritz Knudsens egne medarbejdere,
men også for deres søsterselskaber. De
senere år har Lauritzminde været åben
for alle firmaer, foreninger og private,
både til kurser og fester.
Denne sommer har vi haft en uge med
23 børn, og i uge 34 havde vi den
sidste af 5 hold pensionister. Herefter
starter vi med kurser fra forskellige
firmaer.
Til trods for finanskrisen, er vi så
heldige at have en del gode faste
kunder, men vi vil rigtig gerne have
flere og nye kunder. Derfor vil jeg
tillade mig, at benytte denne lejlighed,
for at fortælle alle borgere i Bisserup,
om denne mulighed for dit firma eller
arbejdsplads, for at afholde seminar,
konference, dagsmøde, emnedage,
fester eller julefrokost både med og
uden overnatning. Private er også
velkomne til at leje til arrangementer,
som familiekomsammen, fester, miniferie eller værelser til overnattende
gæster.
Vi har plads til ca. 36 personer til
fester, 14 dobbeltværelser altså 28
overnattende gæster. Når det drejer
sig om kurser, kan vi have op til 30
kursister ved dagsmøder, og 14 personer, hvis det er med overnatning på
enkeltværelser. Vi har altid kun et

hold gæster af gangen, derfor råder
gæsterne over hele huset inkl. Mødelokale, grupperum og opholdsstue.
I vinteren 2007/2008 blev der lavet
helt nyt køkken, et stort moderne institutionskøkken. Vi kan også tilbyde
mad ud af huset, til f.eks. private fester
i forsamlingshuset eller andre steder,
dog mindst 15 og max 60 kuverter.
Menuen bestemmer kunderne selvfølgelig, nogle ønsker mad som vor’ mor
laver den, altså god gammeldags
dansk mad, andre er til nyere moderne retter eller mad fra udlandet.
Vi anvender så vidt muligt sæsonens
friske råvarer, og laver det meste af
maden fra bunden, samt alt i bagning.
Alle er velkomne til at komme forbi,
eller ring og få et tilbud, på netop jeres ønsker. Se også vores hjemmeside
www.lauritzminde.dk
Birgit Nielsen
Tlf. 55 45 11 20

Lokalhistorie
Historiegruppen vil i den kommende
sæson koncentrere sig om Bisserups
historie og lade slægtshistorien ligge. I
bogen "byen der fotograferede sig
selv" kan alle se, hvem der bor i byens
huse i dag. Vi synes, det vil være
spændende at opspore, hvem der tidligere har boet i byens gamle huse. Vi
vil også interessere os for husenes
funktion, hvor boede f.eks. smeden,
slagteren og bageren? Vi har en del
oplysninger, men håber at kunne
samle flere – både billeder og historier
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- om tidligere beboere. Har I nogle,
hører vi meget gerne fra jer.
Vi mødes hver anden torsdag i forsamlingshuset fra kl. 14 til 16. Første
gang d. 1. oktober. Gruppen er åben
for alle.
Venlig hilsen Annette

Genbrugsøen
på parkeringspladsen ved forsamlingshuset er blevet flyttet, og står nu mere
diskret end før. Det er dejligt at udsigten fra forsamlingshuset ikke mere
skæmmes af glas- og papircontainere.
Det er hensigten, at det stykke jord,
som ikke er belagt med asfalt, kan
gøres til et lille grønt område med beplantning og evt. en bænk. Der vil
blive etableret et lille udvalg under
bytinget til at tage sig af det.

Tale ved Sct.Hans
Om lidt bli`r her stille - om lidt er det
forbi, synger vi med Kim Larsen og
forstår i et kort øjeblik, at livet og - det
vi vover at kalde lykken - består af
øjeblikke, hvor tiden går i stå..
Men det er samtidig en erkendelse af
flygtigheden: Om lidt er det forbi. Alligevel opsøger vi disse øjeblikke som nu her i midsommeraftenen, hvor
bålet er tændt, og lyset vender. Om
lidt er det forbi.
Men lige nu ”breder hylden de svale
hænder mod sommermånen,” som
Johs. V. Jensen digtede, og skønt vi
ikke mere lever i det landbrugssamfund, som Thøger Larsen beskriver,
synger vi med glæde om køer og heste
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og får på græs. Holger Drachmans
sang om, hvordan vi med sværdet i
hånd møder de fremmede, synger vi
også med stor glæde år efter år på
denne midsommeraften, skønt teksten
hører en anden tid til. For vi elsker
vort land.
På dette sted har mennesker i mindst
6000 år brændt bål - og måske som os
sunget sange og måske som os drømt
om, at dette nu - skulle vare. Også for
dem har fremtiden været usikker, og
det eneste sikre i denne verden var
også for dem, at vi hver især på et
tidspunkt skal forlade den.
Ertebøllekulturens mennesker har som nutidens mennesker - sikkert
ønsket at kunne fastholde nuet, sommeren, lyset, freden og trygheden i
den verden, som i virkeligheden altid
har været i bevægelse, hvor folkeslag
overalt og til alle tider har været på
vandring - drevet af fattigdom, sult
eller krig.
Vi mener det, når vi synger ”Vi elsker
vort land”. Men i stedet for at kæmpe
overlader vi i alt for høj grad trygt
ansvaret for den store og den nære
verden til to udefinerbare personager,
som måske slet ikke eksisterer. De
hedder ”nogen” og de hedder ”man.”
Nogen burde gøre noget. Nogen
burde tage sig af dit og dat. Man
burde kende nogen. Jeg har oven i
købet hørt, at det er godt at kende
nogen. At man overhovedet ikke kan
komme frem i verden uden at kende
nogen. Hvis du kender nogen, som
kender nogen, må du meget gerne
fortælle mig det bagefter. Jeg lover
ikke at sige det til nogen.
Man må kende nogen.

NÆSTVED GOLFBANE OG RESTAURANT
Karrebækvej 461, 4700 Næstved

Restauranten med den bedste udsigt til Karrebæk �ord.
Åbent daglig i sommerhalvåret.
A�older alle former for selskaber, året rundt.
Leverer mad ud af huset.
Restauranten er for alle, ikke kun golfspillere.
Nu med helt ny minigol�ane.
Restaurant tlf.: +45 5573 3686
mail: restauranten@nngk.dk

18 hullers gol�ane, naturskønt beliggende med en dejlig Par 3 bane
for de der har lyst til en prøverunde i golfens verden.
Gol�ane tlf.: +45 5573 3344 og
mail: ps@nngk.dk
For yderligere information se www.nngk.dk
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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.
01. 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.
Julecafé bliver i år den 22. 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. Ret til
ændringer forbeholdes.
Med venlig hilsen og god sommer
Lise Kreipke

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

Hvorfor gør man ikke mere for
verdensfreden?
Hvorfor stopper man ikke for overforbruget?
Hvorfor gør man ikke mere for at
standse forureningen?
Klimaændringen? Vi får våde fødder
her. Hvis ikke nogen gør noget.
Hvorfor gør man ikke noget for at skabe en retfærdigere verden - i det
mindste et mere retfærdigt Danmark?
Nogen må da gribe ind?
Hvordan kan man få sig selv til at
sende nogle stakkels mennesker tilbage til Irak og en tvivlsom skæbne?
Nogen må standse det.
Det lyder, som om ”man” er en vigtig
person eller organisation med stor
magt.
Hvorfor har man ikke sørget for at uddanne tilstrækkeligt med hjemmehjælpere, sygeplejersker, sundhedsassistenter og skolelærere? Hvorfor sørger
man ikke for at bygge boliger, som
folk har råd til at bo i?
Hvorfor sætter man ikke arbejde i
gang i stedet for at betale mennesker
for ikke at arbejde?
For slet ikke at tale om tilstandene her
i reservatet:
Hvorfor gør man ikke noget for de
svage trafikanter i Bisserup. Hvorfor
handler man ikke meget mere i
Brugsen?
Hvorfor slukker man gadelyset kl. 12?
Hvorfor laver man ikke digerne højere, havnen dybere, vandet renere,
skoven grønnere?
Jeg vil gerne benytte lejligheden til,
hvor så mange mennesker er samlet til
at efterlyse nogen og man.

Men hvis ”man ” og ”nogen” blot er
en talemåde. Hvis det blot er en
måde, du og jeg dækker os ind på.
Hvis de slet ikke findes. Hvem skal så
gribe ind?
Jeg fik sagt det jeg ville - fik du hørt
min melodi?
Glædelig St. Hans.
Nils Bak Pedersen.

Siden sidst
Sct. Hans
I år var vejret helt perfekt til både
spisningen i Skovkrogen og bålafbrænding. Nils Bak holdt en meget
tankevækkende tale (som kan læses
her i bladet).

Frank Guldagger spillede til sangene
og bidrog også bagefter med dejlige
melodier til at gøre aftenen stemningsfuld og eftertænksom.
Loppemarked
Også her viste vejret sig fra sin bedste
side, måske lidt for godt til at salget
nåede på højde med sidste år. Stran-
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den og vandet tiltrak ret hurtigt mange
af de besøgende.
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lingshuset gav kaffen i dagens anledning. Viseværterne var tilfredse med
det sangglade publikum og der blev
klappet livligt af det lokale orkester.

Torsdagsklubben
Bisserup Pensionistforening

Foredrag: Jens Jørgensen fra Slagelse:
Fortæller om en revy mand “Rundt om
Osvald Helmuth”

Program for Efterår/Vinter 2009.

19. November kl. 14-16.

Kontingent for en hel sæson er: 150,kr.

Birthe Fabricius Nielsen: Holder foredrag og viser billeder“: I Canada øst
og vest”.

24. September kl. 13.00.
Turen går til Birkegårdens Haver.

Det blev dog alligevel et ret godt salg,
små 20.000 kr. Tak til alle hjælperne
og køberne, som yder et væsentlig
bidrag til bytingsbladet og bytingsarrangementer.
Havnefesten
Blæsten overraskede natten til lørdag,
men tapre folk fik teltene på højkant
igen og gulvet blev lagt så der kunne
danses.

Fiskeriforeningen fejrede 100 års
jubilæum og spenderede gratis kage
efter fiskefristelserne, og Forsam-

Tovtrækningen blev vundet af det
blandede hold bestående af børn og
voksne mod motorcykelfolket, som
ankom til havnen med deres flotte
motorcykler. “Formanden” måtte en
tur i vandet med lædertøj og støvler han tog det pænt, tømte blot vandet
ud af støvlerne. Ved 18 tiden blev bordene besat og grillen var parat til det
medbragte kød. Mens Fuglsangs &kester stillede op gik den røde aftensol
ned bag skoven. Der blev danset,
snakket og hygget og orkestret spillede
med deres sædvanlige gejst indtil ballet var forbi. Alle kunne gå hjem og
nyde den lune nat efter en herlig dag
og aften.
Lykke

Vi mødes på P-plads ved Bisserup
Forsamlingshus kl. 13.00 og kører til
Birkegårdens Haver i Taagerup her
bliver der serveret kaffe og lagkage
inden turen går tilbage til Bisserup.
100,-kr. pr. person + 25,-kr. pr. pers.
til bilen.
Tilmelding til Kisser 55 45 97 08 eller
Alice 44 92 84 76 senest den 17/9.
08. Oktober kl. 14-16.
Musikalsk underholdning: Carl Olav
Carlsen fra Agersø kommer med et kor
som synger deres sange.
22. Oktober kl. 14-16.
Foredrag med billeder: “New Zealand
set fra cyklen” Fortælles af Dorthe og
Finn Gjetting fra Slagelse.
5. November kl. 14-16.

03. December kl. 14-16.:
Musikalsk underholdning: Senioridrættens kor kommer og synger for os,
der er kommet en ny dirigent til koret,
det er Niels Erichsen, organist fra
Skælskør Kirke.
10. December kl. 13-17.
Juleafslutning med frokost. Der kommer nærmere besked om mad og pris.
23. september 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 den 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
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