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Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen græn-
ser for alle de aktivitetsmu-
ligheder, dette hus kan være
rammen om:

Generalforsamlinger
Møder. Kurser.
Receptioner

Den runde fødselsdag
Fætter/kusinefester
Bryllupper og
hvad deraf følger

Leje
Mødearrangementer
              - fortrinsvis hverdag:

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Lille sal        Stor            Begge
12-15 pers.         sal                  sale   

Forandelshaver ..........  400,-           750,-           1200,-
For andre ...................  500,-           900,-           1400,-

Weekend- & festarrangementer:

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

Kai Faber Hansen
MURERMESTER

Næstved Landevej 404
Oreby - 4261 Dalmose

Telf. 58 18 93 85

Lift udlejes (20m)

1

Forside: aften stemning 
fra havnen
Lykke

Belysn
ing

El-artikler

Hvidevarer

Køkkentøj

Gaveideer

Algade 30 · 4230 Skælskør

58 19 42 83
Telefax 58 19 06 83

   Fra 1. januar 2012  
incl. moms og rengøring

og miljøafgift

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver
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Bisserupkalender 
 
Torsdag d. 19. september kl. 13.00 
Udflugt med Torsdagsklubben 
 
Torsdag 19. september kl. 19.30 
Chaplinklubben 
 
Søndag d. 22. september kl. 14-16 
Fernisering med billedkunstner Lene 
Lundgaard 
 
Tirsdag d. 1. oktober kl. 17.30 
Møde for tennisinteresserede i 
forsamlingshuset. Læs inde i bladet. 
 
Fredag d. 4. oktober kl. 18.30 
Fællesspisning 
 
Torsdag d. 17. oktober kl. 14-16 
Torsdagsklubben 
 
Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.30 
Chaplinklubben 
 
Søndag d. 27. oktober kl. 14-16 
Fernisering med Flemming Hansen 
Alsted 
 
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 
Viseaften. Tema: 10 års jubilæumspro-
gram 
 
Fredag d. 1. november kl. 18.30  
Fællesspisning 
 
Torsdag d. 14. november kl. 14-16 
Torsdagsklubben. Rosengårdens Hus-
orkester 
 
Fredag d. 15. november kl. 19.00 

Årsmøde i Bytinget 
Onsdag d. 20. november kl. 19.30 
Chaplinklubben 
 
Søndag d. 24. november. kl. 13-16 
Julecafe 
 
Søndag d. 2. december kl. 14-16 
Fernisering.  
 
Onsdag d. 4. december kl. 19.30 
Viseaften. Tema: "Ullas Tempo-favo-
ritter". 
 
Hold øje med plakater og Bisserups 
hjemmside www.bisserup.dk 
 
Fra Bytinget. 
 
Selv om Skt. Hans bålet var blevet 
fyldt med grønt , frisk haveaffald, 
”lykkedes ” det alligevel for et par 
målrettede, måske, unge mennesker at 
få det antændt, endda i meget god tid. 
Det skete først på aftenen. Vinden var 
kraftig, og en tyk røg drev ind over 
byen, så brandvæsenet blev tilkaldt. 
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Afstanden til bebyggelse var ikke stor 
nok, så bålet blev slukket, og aftenens 
forløb aflyst. Normalt stimler ca. 
1.000 mennesker til fra fjern og nær 
for at opleve det maleriske fakkeltog, 
der antænder bålet, taleren, der ofte er 
en lokal Bisserupborger, musikken, 
der er unik p.g.a. dygtige lokale mu-
sikere, sange, der bliver omdelt af 
frivillige fra Bytinget, bålet og heksen, 
alt sammen det, der udgør vores Skt. 
Hans Aften. Aflyst! 
Resten af bålet vil blive brændt af ved 
en god vindretning i løbet af efteråret 
af Brandberedskabet. 
Fremover vil grønt affald ikke være 
tilladt, og grønne, friske grene må ikke 
lægges på de sidste dage før Skt. 
Hans. Vi skal også sikre os, at 
placeringen er tilladt. 
 
Der har desværre været andre former 
for hærværk, rettet imod Bytinget: 
Plakater er blevet revet ned, buske på 
P-pladsen revet op, og de store 
vandtanke til vanding af det nye 
anlæg tømt. Petanque banen har fået 
revet træsiderne op. Vi ser alvorligt på 
denne målrettede chikane mod 
Bytingets arbejde og håber, at den 
stopper af sig selv! 
Loppemarkedet var godt besøgt, og 
det gav ca.25.000 kr. i overskud,  
 

 
hvilket er et godt tilskud til vores 
arbejde.  
 
Vores mangeårige vært, Johannes 
Fjordside, der gratis har stillet sin lade 
til rådighed for loppeeffekter, er nu 
død. Vi skylder ham stor tak for husly 
og må nu ud at finde et sted til vores 
loppe-opbevaring. Vi er tæt på en 
løsning, som bekendtgøres i Brugsen. 
Teltudlejningen overgår til Hans Ja-
cobsen, Skolebakken 55453611. 
Teltene vil fremover blive anbragt i 
hver sin kasse, så opsætningen bliver 
nemmere.  
 
Havnefesten havde fuldt hus til smags-
prøverne, men lidt for få deltagere om 
aftenen. Der blev dog fyldt op på 
dansegulvet sidst på aftenen. Vi må 
overveje, om der skal ændres i pro-
grammet. 
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Økonomien omkring Forsamlings-
huset er ændret. Kommunens tilskud 
på 8.000 kr er strøget, derfor må 
Bytinget betale et større årligt beløb 
for leje af Forsamlingshuset til vores 
aktiviteter. Det betyder, at overskud-
det ved fællesspisningen fremover går 
til Bytinget, så der kun er en mindre 
kassebeholdning. 
 
Efteråret byder på årsmøde, fælles-
spisning, solhvervsfest, julecafe og 
musikaftener, og arbejdsudvalget skal 
indrette nye lokaler til loppe-effekter, 
borde,telte,grill m.m.                                                                                       
                                         P.b.v.         
                                         Vagn 
 
Sig nærmer tiden. 
  
Når de store gåsetræk omkring  Sct. 
Hans  skræppende overflyver os mor-
gen og aften, skal jeg tage mig 
sammen for ikke at henfalde i vemod 
over, at sommeren har kulmineret. 
Det bliver ikke bedre med årene. 
Og alligevel kom sommeren først 
rigtigt i juli og august. Hvor har det 
været skønt at bo i udkantsdanmark 
denne tid. 

Men nu er det alvor. Gåsetrækkene er 
nu mindre og færre og består vist også 
mere og mere af gæslinger på træ-
ningsture, før det går sydover. 
Allerede nu er det fint med en trøje  
 
 
 
 
Foto fodbold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
morgen og aften, og solen og lyset 
ændrer sig. November  venter forude.  
Sommerens snak med naboer glider 
ud, og man begynder at kigge mere i 
Tv-programmerne. 
Efterårets aktivitetstilbud er kommet -  
og frister. Hvor mange dage er det nu, 
der er i en uge? For ved nærmere 
eftertanke har vi i Bisserup et væld af 
muligheder for samvær med hinan-
den. Hvis du har lyst behøver du ikke 
at mure dig inde. Spring ud i efterårets 
og vinterens aktiviteter. 
Her i reservatet foregår der løbende 
hen ad året flere aktiviteter, som man 
umiddelbart bare kan møde op til og 
andre, hvor man skal tilmelde sig. For 
at begynde med morgenbaderne. 
Klokken 7.30 mødes en flok mere 
eller mindre afklædte borgere fra 
Bisserup og omegn og vader ud til 
livet og dukker sig længe eller kort 
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efter behag og får dagens kick. 
Derefter cykler, går eller løber man 
hjem til morgenkaffen. Når det er 
koldest, er vi kun 4 bare mænd, men 
ellers kan vi være 10-12 stykker. 
Om tirsdagen kl. 17 mødes i øje-
blikket en gruppe – foreløbig mest  
noget bedagede mænd - og spiller 
fodbold på den ny bane. 10 min ad 
gangen kan vi holde til! 
 
Om onsdagen vandrer en gruppe på 6 
– 10 personer  1½ -2 timer langs 
stranden og  i skoven alt efter vejret. 
Nogle går stavgang. Andre svinger 
bare med armene. Vi holder pauser og 
samler op, så man kan gå i sit eget 
tempo, men de forreste går til. Start 
hver onsdag kl 9 ved missionshuset i 
Bisserup. Næsten uanset vejret. 
 
Det var det mere kropsaktive. Vi er jo 
nødt til at holde os lidt i form her i 
yderområderne. Vores netop pensio-
nerede læge i Rude Bent Lakjer sagde 
en gang til en af vore lidt afrundede 
morgenbadere.” Hvem tror du vil 
bære rundt på dig om 10 år?” Se 
iøvrigt Torsdagsklubbens program, 
hvor der -  foruden andre ikke krops-
lige aktiviteter -  er gymnastik for 
damer. Der er fx slægtsforskning. 
 
Mange af os går til aktiviteter som 
svømning, fitness, gymnastik, bad-
minton o.a. i omegnens byer. Der sker 
jo ikke noget ved at forhøre sig og evt. 
tilbyde samkørsel. Ofte står vi og 
mangler en deltager i badminton om 
onsdagen, men vi ved ikke, hvem der 
har tid og lyst. 

 
Der er flere bogklubber. Det er jo 
begrænset, hvor mange man kan være 
i hver gruppe. Men ellers lav en selv. 
Skælskør Bibliotek er meget tjenst-
villig. 
 
Du kan, hvis du ellers har mere tid, 
melde dig til madholdet ved fælles-
spisning. En travl fredag i hyggeligt 
selskab med andre borgere fra byen. 
Nu skal jeg ikke tage mere af jeres tid. 
Digteren Frank Jæger skrev engang en  
 

 
 
bog, hvor han på forsiden stablede  
brænde. Den hedder ”Velkommen 
vinter ”! 
Kort sagt: kom og vær med. Hold dig 
orienteret -  på Bytingets hjemmeside 
www.bisserup.dk og i bladet! 
                             Nils Bak Pedersen 
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Multibanen  
Indvielsen 
Lørdag formiddag d. 10. august reg-
nede det, så paraplyerne måtte frem, 
da vi gik ned til den nye multibane, 
som skulle indvies officielt den for-
middag, men da de to udholdende 
tovholdere på projektet, Vivi og Finn, 
bød velkommen kl. 11, holdt det op 
med at regne, og vi kunne heldigvis 
slå paraplyerne sammen igen.  
 
Finn og Vivi talte på skift om den 
lange vej frem til dagens indvielse. 
Finn fortalte om, dengang for længe 
siden, da han gik tur med hunden på 
den triste og øde plads og tænkte, 
noget måtte gøres. På borgermødet i 
2008 blev det besluttet at gøre noget, 
og børn og unge blev inviteret til et 
møde om, hvad de kunne tænke sig. 
Svaret var et sted, hvor de kunne spille 
fodbold, løbe på rulleskøjter, skate og 
cykle, og så gik det lange, seje og ud-
marvende arbejde i gang med at reali-
sere ønsket. Landudvikling Slagelse 
har sammen med en række andre 
sponsorer støttet økonomisk, og også 
kommunen har stået bi, især efter den 
lokale bank svigtede.  
 
Projektet har haft fantastisk tilslutning 
af frivillig arbejdskraft. Der er lagt 
mange timers arbejde på pladsen. 
Mange flere end krævet for at udløse 
støtten fra Landudvikling Slagelse, så 
på et tidspunkt, fortalte Vivi, holdt de 
simpelthen op med at registrere time-
tallet. Et bevis på at stort set alt kan 
lykkes, hvis man virkelig ønsker det 
nok og samarbejder om det. 

 
Efter Vivi og Finn talte Anne Justiniano 
fra Plan og Erhvervsudvikling i Slagel-
se kommune. Hun fremhævede banen 
som resultat af en målrettet indsats 
over lang tid, og som et godt eksempel 
på, hvordan der kan skabes udvikling i 
en landsby. Hun håbede, de mange 
indhøstede erfaringer, ville blive delt 
med andre landsbyer og på den måde 
være til inspiration. 
 

 
 
Efter talen klippede Anne Justiniano 
behørigt den røde snor over, og alle 
de fremmødte myldrede ind på banen, 
hvor børnene sendte en masse op-
pustede balloner i vejret, hver og en 
forsynet med en af Marcus' tegninger 
med en hilsen fra Bisserup. Så kunne 
de mindste endelig komme i gang 
med at cykle og de større spille 
fodbold. 
 
Fremtiden?  
Frivillige har sommeren igennem van-
det og luget rundt om de mange 
nyplantede vækster rundt om banen, 
og der er i sommermånederne blevet 
både spillet bold, skatet og cyklet. 
(Læs andet sted i bladet om mulig-
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heden for at spille fodbold sammen). 
Nogle er gået i gang med at arbejde 
på at etablere en petanquebane på det 
grønne stykke nord for den store, øst-
rigske fyr, og i selve multibane-
projektet indgik også en tennisbane. 
Den er hverken gemt eller glemt. Den 
er projekteret til ca. 300.000, og det er 
i første omgang ikke lykkedes at skaffe 
penge til den, men planen er IKKE 
opgivet af den grund.  
 
Bisserup hører til det, der nu kaldes 
udkantsdanmark. Vi har ikke undgået 
den udvikling, som gør sig gældende 
overalt, at folk og især de unge søger 
mod de store byer. Det er ikke til at 
sige, om udviklingen vil vende på et 
tidspunkt, men vi kan konstatere, at 
flere og flere pensionister bosætter sig 
hele året i deres sommerhus. En ten-
nisbane vil være et fantastisk aktiv for 
hele Bisserupområdet, forarbejdet er 
gjort, pladsen ligger klar. Den venter 
bare på action. 
 
                           Annette Andersen       
 
 
Hvor blev tennisbanen af? 
 
For de af os, der spiller- eller har lyst 
til at spille tennis, er det skuffende, at 
der ikke blev penge til en bane. Men 
vi har grunden og tilladelsen samt 
tilsagn fra Campingpladsen om 
organisering af spilletid. Vi mangler 
blot nogle penge til etablering og 
venlige fonde og sponsorer - samt 
tilkendegivelser fra borgere, som vil 
spille med. 

 
Vi holder et kort fyraftensmøde i 
forsamlingshuset tirsdag den 1. okto-
ber kl. 17.30 for at lodde stemningen 
og få gode ideer.  
 
Vivi  Guldagger og Nils Bak Pedersen. 
 

 
 
 
Farvel til Johannes Fjordside  
- og TAK. 
 
Det var i Brugsens bestyrelse, jeg lærte 
Johannes Fjordside at kende. Det må 
have været i halvfjerdserne. 
 
Han sad for bordenden og havde 
siddet der i rigtig mange år. Han var 
radikalt medlem af Skælskør Byråd og 
desuden - som gammel husmand -
optaget af kooperationen, brugsfore-
ningstanken og demokratiet. Flere 
gange gav han udtryk for, at Bisserup 
burde have et lokalråd, fordi han 
ønskede kontakt med det bagland på 
tværs af partierne, som han repræsen-
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terede. Det var den spæde begyndelse 
til det, der senere blev Bytinget. 
 
Johannes gik i skole i Bisserup i den 
bygning, hvor ”Fjordbakken” nu har 
etableret sig. På et af billedarkivets 
billeder står han som 8 - årig med 
briller og cykel med lindetræet i 
baggrunden. 
Han var skarp i skolen og havde evner 
for det boglige, men måtte, hvad der 
var almindeligt på den tid,  indordne 
sig under de givne økonomiske 
forhold og valgte - vistnok af pligt - at 
overtage landbruget på det husmands-
sted, hvor han og Ruth fik deres liv 
sammen. 
 
For Johannes blev det nok en be-
grænsning, men for Skælskør og Bis-
serup blev det en gave, fordi et enga-
geret menneske gennem så mange år 
tog del i livet i området. Da Brugsen i 
Bisserup for nogle år siden var tæt på 
lukning, tog han endnu en gang 
kampen op og fik overbevist toppen af 
FDB om, at en så gammel hæder-
kronet pionerbrugs ikke kunne lukkes 
uden at tabe selve ideen med brugs-
foreningstanken. 
 

 
 
Johannes tog i alle årene ivrigt del i 
byens liv og stillede velvilligt sin 
”lade” til rådighed for Bytinget. 
 
Det var også for Johannes svært at 
blive gammel. Da han måtte afløse 
stokken med rollatoren, forklarede 
han mig, at det var svært for ham at 
acceptere ikke at kunne stå på egne 
ben. Sidste gang jeg mødte ham i 
forsamlingshuset, hvor han til det 
sidste ønskede at deltage, havde han 
lidt svært ved at huske, hvem jeg var, 
da vi talte sammen. 
Nu har Johannes fået fred. Et muntert, 
virksomt liv er slut.  Ære være 
Johannes Fjordsides minde.         
 
                              Nils Bak Pedersen. 
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Fernisering med billedkunstner 
Lene Lundgaard, Slots Bjergby.  
 
Billedkunstner Lene Lundgaard har 
atelier på hjemmeadressen. Har udstil-
let siden 1979. En aktiv kunstner med 
deltagelse i flere kunstnergrupper. 
Billedmager vil jeg altid være. At ska-
be billeder er for mig en nødven-
dighed. Jeg kunne ikke forestille mig 
en tilværelse uden. 
At beskæftige sig med kunst handler 
for mig om at se, at bruge øjnene at 
være åben overfor det der opstår – at 
være nysgerrig. 
Jeg arbejder oftest abstrakt –  og dog – 
kom selv og se . 
 
Jeg snakker også med sine værker – alt 
mens de opstår. En samtale mellem 
billedet og mig selv, som er meget 
privat. Herefter er I som beskuer vel-
komne til at se og opleve værkernes 
motiv- og farveverden. Jeg overlader 
til jer at vurdere og vælge egen stem-
ning og fastlæggelse af værkets bud-
skab. 

 

 
 
www.lundgaard.com 
Velkommen til ferniseringen søndag d. 
22. september kl. 14-16 

Stemningsfulde sommeraftener 
 
En aften i den dejlige sommer, vi har 
haft, tog vi cyklerne for at cykle til 
havnen og se solnedgangen over No-
ret. Byen lå stille hen, indtil vi nærme-
de os Poststien. Pludselig cyklede vi 
mellem andre cyklister, ind og ud 
mellem grupper af fodgængere, og på 
havnen var opstået en helt lille 
sejlerby, hvor bådene lå tæt. På bæn-
ken, der står ved sejlklubbens vest-
gavl, var hver plads optaget, og 
snakken gik hyggeligt.  
 
Over Noret stod solen som en 
ildkugle, og i det samme lød bløde 
trompettoner fra en af bådene. Til 
tonerne af "Solen er så rød, mor" gik 
solen langsomt ned i nordvest.  
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Fra havnen cyklede vi videre forbi 
Iskiosken, hvor folk stod i lang kø, vi-
dere langs campingpladsen og forsam-
lingshuset til Multipladsen, hvor der 
stadigvæk både blev spillet bold og 
cyklet.    
De næste mange aftner måtte vi også 
til havnen for at nyde sommerstem-
ningen og solnedgangen over Noret. 
                             Annette Andersen 
Kommunyt. 
 
Lige hjemkommet fra budgetseminar 
kan jeg fortælle, at der er blevet lavet 
et bredt budgetforlig mellem A, V, O, 
F og C. Det betyder at driften bliver 
konsolideret og der laves anlægs-
arbejder for 197 mio. kr. som er med 
til at styrke beskæftigelsen.  
Der er især blevet lagt vægt på at 
fremme Slagelse som uddannelsesby, 

idet der er blevet sat mange millioner 
kroner af til at få skabt en uddan-
nelsesby ved Slagelse station i de 
næste 2-3 år. Samtidig har Folkesko-
len fået et løft, idet der sættes 5 mio. 
af til efteruddannelse af lærerne og 
desuden midler til at realisere folke-
skolereformen. 
 
Når skolereformen indføres, vil 
Slagelse Byråd stadig opretholde pas-
ningsgaranti til og med 4. kl. Dette 
betyder, at forældre frit kan vælge 
mellem, at deres børn deltager i sko-
lernes lektiecafetilbud eller SFO/Fri-
tidshjem. 
 
Der skal lægges særlig vægt på at 
styrke de lediges muligheder for at 
komme ind på det ordinære ar-
bejdsmarked. Det skal ske ved at lave 
rotationsordninger med private virk-
somheder. 
 
Den forebyggende sundhedsindsats 
bliver styrket ved, at der afsættes 1 
mio.kr til at styrke indsatsen for 
nybagte børnefamilier, og der af-
sættes ½ mio. kr. til øget fokus på det 
gode borgerforløb på tværs af kom-
mune og region. Desuden afsættes 2,7 
mio.kr som Sundhed- og Omsorgsud-
valget selv disponerer over. 
 
Der skal ansættes en omsorgs-
konsulent inden for Handicap- og 
Psykiatri, som skal understøtte borgere 
med komplekse sagsforløb. 
Forskønnelse af bymidten i Korsør 
rykkes frem til 2014, og der skal 
undersøges mulighederne for en 
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gangbro mellem den gamle station og 
fæstningen. 
De midler, der er afsat til de planlagte 
cykelstier, der skal forbinde de 3 
købstæder, øges, og samtidig afsættes 
penge til at færdiggøre cykelsti ved 
Stillinge. 
 
For at forbedre mobildækningen af-
sættes penge til at etablere 4 sende-
master, 1 på Omø og 3 på fastlandet.  
Det var lige nogle få ord om det 
vedtagne budget. 
 
Stiplanen kommer snart ud i revideret 
udgave med offentlighedsperiode med 
mulighed for indsigelser. Det bliver 
spændende at se forslaget. 
 
Ellers står det politiske liv nu mest i 
kommunalvalgets tegn.  Der bliver 
masser af aktiviteter man kan deltage 
i. Mit håb og ønske er bare, at så 
mange som muligt vil gå op og 
stemme den 19.november. 
                         Jacob Borello Carlsen 
                                Byrådsmedlem. 
 
 
Viseaftner i efteråret 
 
Der lægges op til en ganske særlig 
viseaften onsdag d. 30. oktober. Den 
aften markerer vi, at det er 10 år 
siden, at den første viseaften med 
ViseVærterne løb af stablen i oktober 
2003. Det sker med et særligt 
jubilæumsprogram, som er sammen-
stykket af viser og temaer fra de 
forløbne 10 års viseaftner. Der bliver 
således rig mulighed for at opleve 

gensynets glæde - både i form af 
genkendelse af viser og ved at fejre 
minder fra de enkelte viseaftner. 
 
Temaet for den efterfølgende viseaften 
ligger også klar. Ulla fra Skolebakken 
har nemlig benyttet lejligheden til at 
kigge sine gamle årgange af "Tempo" 
igennem og har udvalgt de bedste 
sange fra sin ungdom. Temaet denne 
aften bliver derfor: "Ullas Tempo-
favoritter".  Læg mærke til at denne 
viseaften afholdes onsdag d. 4. de-
cember!   
                         På gensyn og genhør. 
                                    ViseVærterne 
                                               (Peer) 
 
 
JULECAFE i Forsamlingshuset,   
Søndag d.24.nov. 2013 kl. 13-16. 
 
Der vil igen i år være boder, hvor 
lokale kreative folk sælger deres 
kvalitetsvarer, og i lighed med de 
andre år serverer Bytinget hjemme-
lavet gløgg, vafler og æbleskiver. 
Kom og få julegaveideer og ikke 
mindst en hyggelig forsmag på 
juletiden. 
Interesserede kan kontakte mig ang. 
en bod: tlf. 55458006               
                                                     Eva 
 
 
Bisserup Fisk – nu også i 
Zoologisk Have. 
 
Næste gang du er i Zoologisk Have i 
København med børnebørnene eller 
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bare på tur ser du måske noget 
velkendt når du kommer forbi 
isbjørnene..…….  jamen det ligner jo 
nogle af de smukke ørreder, der plejer 
at ligge på is i fiskerens disk når week-
enden sig nærmer.…. og ja det er 
ganske vist. Nu svømmer der også 
økologiske sølvblanke ørreder fra Bis-
serup Havbrug rundt mellem isbjør-
nene i Zoo.  
 

 
 
Zoologisk Have var i Bisserup d. 5. 
sept. for at hente 10 ørreder, så der 
kunne komme lidt mere liv i Isbjørne- 
bassinet og bare rolig de smukke Bis-
serupfisk vil ikke blive flænset af 
glubske isbjørne. 
 

 
 
Som i naturen vil isbjørnene kun 
kunne fange fisken, hvis den er ved at 
være for træt af livet og så er det jo 

ikke dårligt, at kunne slutte af med at 
glæde en bjørn. 
Så husk når du kommer i Zoo så hils 
fiskene fra Bisserup, så bliver de glade 
og det kunne da også være hyggeligt 
at få en hilsen fra Bisserupfiskens nye 
hjem. 
                                    Lars Birger 
 
 
Friluftsgudstjeneste i Rude 
Undertegnede er så glad for at have 
bedt Lykke om at fotografere vor 
udendørs gudstjeneste den 21. juli 
2013 i Rude, så vi kan få gjort 
lidt reklame for det flotte og hyggelige 
arrangement, som Rude Beboerfore-
ning og vort Menighedsråd i Holstein-
borg sorgn, samt ikke mindst vores 
initiativrige præst ,Lise Flint,  står bag, 
ja Lise står faktisk ikke kun bag, men 
også på en sodavandskasse og præ-
diker. 
 

 
 
Under den flotte Lærredshimmel, er 
der pyntet borde med smukke 
blomsterdekorationer, fremstillet af El-
len Maj, som endda var skadet slemt 
ved en faldulykke.  
 
Så efter salmesang, orgelspil og en 
god prædiken, serveres kaffetår og 
hjemmebag, det er utrolig hyggeligt. 
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Prøv at komme med til næste år, se i 
KIRKEBLADET, se også hvad der ellers 
sker i løbet af året af spændende 
arrangementer. 
                                    Velmødt!  
                                    Alice Wedel 
 
 
Torsdagsklubben 
 
Bisserup pensionistforening 
 
Program for Efterår/ Vinter 2013 
Kontingent for en hel sæson er. 150,-
kr. 
 
19. september kl. 13.00 fra Bisserup 
Forsamlingshus. 
 
Turen går til Alstedgaardhaven 
v/Sorø/Fjenneslev. 
En landbohave på 2 ha. Renoveret i 
2002 omlagt fra skovhave til 
blomstrende have. Vi får lidt at vide af 
ejeren om hvordan haven er 
omdannet. 
www.alstedgaardhaven.dk 

Efter besøget her kører vi til 
Krebshuset ved Sorø, hvor der er 
bestilt kaffe og lagkage kl. 16. 
Turen koster 75,-kr. pr. medlem og 
100,- kr. for ikke medlemmer. 
Derudover koster det 25,-kr. pr. 
person til bilen 
www.krebshuset.com 
 
Tilmelding til Lise 4142 97 99. 
Senest den 12. September. 
  
17. Oktober kl. 14 -16. 
Vi har forsøgt at få en fore-
dragsholder, men det lykkedes ikke. 
 
Lise kreipke var i Canada i 2012 og 
kørte lange ture i bjergområderne 
i staten Alberta, herfra vil jeg fortælle 
lidt om hvad jeg så og vise billeder 
derfra. Jeg har en bror med familie 
derovre og har været der 4 gange. 
 
14. November kl. 14-16. 
 
Husorkesteret komme fra Tappernøje, 
det er et orkester på 10-11 personer, 
Som spiller på forskellige instrumenter 
bl. a. harmonika, guitar, violin m.m. 
De spiller forskellige stykker hvor der 
også er indlagt solosang og fællessang. 
 
12. December kl.13 -17. 
 
På denne dag afholder vi julefrokost 
kl. 13. Der kommer nærmere besked 
om mad og pris. 
 
Motionsgymnastik for damer: 
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Vi starter gymnastik tirsdag den 17. 
September kl. 10 til 11. 
 
Jytte Bak Pedersen 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 tirsdagen og 
alle aldre er velkomne. Man skal være 
medlem af Torsdagsklubben. Det er 
en god idé at medbringe at underlag 
eller et tæppe samt indendørs sko. 
 
Mød op kl. 10.00 og prøv at være 
med, håber det er noget for dig. 
 
Slægtsforskning og lokalhistorie. 
Den 26. September kl. 14 - 16. 
Nye deltagere er meget velkomne, 
man skal være medlem af Torsdags-
klubben som koster 150,-kr. for en hel 
sæson. 
Husk! kaffe/the, kop og evt. brød. 
Tilmelding til Annette Andersen  

55 45 18 80. 
 
Medbring venligst en kaffekurv til alle 
arrangementer undtaget julefrokost. 
  
Julecafé 
Julecafé bliver i år søndag den 24. 
November, 
 
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 giver os 
gaver som vi kan sælge. 
Pengene bliver brugt til med-
lemmernes ture. 
  
Bestyrelsen har efter general-
forsamlingen den 11. april konsti-
tueret sig på følgende måde. 
 
 
Lise Kreipke                Formand            
41429799 
Ulla Andersen             Næstformand      
6o464970 
Lykke Jensen                Kasserer             
53599638 
Kirsten Sørensen          Bestyrelsesm.      
55459303 
Else Margrethe Marker Bestyrelsesm.     
40936918 
Kirsten Thingaard         Suppleant            
28743113 
	  
Vel mødt i Torsdagsklubben også selv 
du ikke er medlem. 
 
                   Med venlig hilsen  
                                        Lise 
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NYT              ANTIKHUSET BISSERUP          NYT 

Vinkelvej 2, Bisserup 
  

 

åbner i løbet af juli 2013. 
Åbningstider kommer senere  
 
Anne Kopp Pedersen 
Tlf.: 40302302/55421212 
 

Jeg køber og sælger 
antik og gammelt 
dog ikke skrammel. 
Stort og småt, ja 
ting til et slot.  
 
 

 

 

40203203

an
no

nc
ep

lad
s l

ed
ig!

!



16



17



18

Karen Becker 
           …det handler om garn! 

åbent, 9 måneder i højsæson 6 dage/uge(efterår+vinter): 
Tirsdag og torsdag      kl. 10 – 18   Korsørvej 4 
Man- ons- fre- kl. 10 – 16 og  lør: kl. 10-14  4250 Fuglebjerg 
     www.karen-becker.dk  
 
Butikken har åbent, sommer 3 dage/uge: JUNI + JULI + AUGUST 
Tirsdag, onsdag og torsdag      kl. 10 – 18 
 
 

Kig forbi mit atelier og se billeder. Hvis jeg ikke er hjemme, så ring
og lad os aftale et besøg.

, Strædet 24, Bisserup   tlf. 5545 9052  & 2840 5127  www.henningdreyer.dk

M.v.h. Henning Dreyer

Åbent fra september til maj: 
Mandag til fredag 12-18 
og  lørdag 10-14



Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01

19 1215

Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

Leje af hele huset med og uden personale
Mad ud af huset, 

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 

       Sten og grus kan afhentes

FORHENVÆRENDE VOGNMAND

Biltlf. 50729475
Sten, grus, sand og harpet muldjord kan afhentes 
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

PC-SKADESTUE  Tlf: 58 19 40 20
  Her og nu PC-reparation

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst MJ Service 
ved

Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup

4243 Rude
                                                   Tlf. 23 67 43 01
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SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER
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Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Vores løvspringstur i år gik til Geo 
Center på Møn, det var sandelig et 
besøg værd, det var utroligt spænden-
de udstillinger om Danmarks vugge.  
Der kunne man gå rundt og trykke på 
knappen, så kom hele historien frem 
på en måde så det er til at forstå, og 
der var mange knapper at trykke på og 
lige så mange forskellige udstillin-
ger. Der var en biograf hvor man 
kunne se en film med 3D briller på, 
det var en fantastisk livagtig måde det 
var lavet på, jo Geo Center var et 
besøg værd. Kl. 13  havde vi bestilt en 
frokosttallerken, og her fik vi øl, vin 
eller vand til maden. Herefter kunne 
man gå en runde til på museet eller gå 
en tur ned/op af alle trapperne Kl. 16 
blev der serveret kaffe og lagkage på 
Café Sommerspiret, det var en god 
afslutning. Herefter var det atter tid til 
hjemturen. 
Vi var 35 deltagere på denne tur, det 
var dejligt, at så mange havde lyst til 
at deltage og få en god oplevelse med 
hjem. 
På hjemvejen fortalte Yngve om 
mange steder der er værd at besøge på 
Møn, jeg kan desværre ikke huske alle 
de stednavne, men jeg er sikker på 
Yngve vil fortælle til dem, der er inter-
esseret i at besøge specielle steder på 
Møn og ikke mindst deres kirker med 
flotte kalkmalerier. 
På hjemvejen gjorde vi holdt ved en 
god rasteplads, hvor vi kunne få en tår 
at drikke og strække ben. Vejret var 
med både lidt sol, kulde og blæst så 
det var godt at komme ind i en varm 
bus. Som altid kørte vi med Torbens 
Busser men denne gang uden Hans 
Christian. Men vi havde en anden god 

chauffør, som kørte stille og roligt på 
de mindre befærdede veje. Efter en 
dejlig dag var vi tilbage i Bisserup ca. 
kl. 18.30 

Torsdagsklubben starter op igen den 
23. september, med en tur i privat-
biler, en eftermiddags tur, som ikke er 
helt planlagt endnu. Den 7. oktober 
skal vi holde 20 års fødselsdag, er der 
nogle der har gode forslag til at fejre 
en sådan dag hører vi gerne fra jer. 
Torsdag den 11. nov. kommer Bjarne 
Lisby og underholder os. 
Torsdag den 9.dec.holder vi jule-
frokost.
Torsdagsklubben ønsker alle i 
Bisserup en god sommer. 
Med venlig hilsen 
Lise

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

SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUGGETET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER
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Tlf.: 55 45 97 91
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Annoncør sø
ges

og holder hunden i snor, hvor den kan 
komme til at genere andre.  
Også denne gang er der et nødråb fra 
en borger. Naturligvis optager vi 
indlægget og benytter så lejligheden 
til at undre os over, at de små sorte 
poser kastes i grøfter og krat med ind-
hold. Det er naturbevaring, så det 
batter. 
Altså undskyld til alle jer, vi hænger 
ud på denne måde og til de få: Tag jer 
nu sammen. 

På redaktionens vegne: 
Nils Bak Pedersen.  

Hjertesuk.

Hundelorte igen, igen. 

Jeg ved snart ikke hvor mange gange 
jeg har skrevet om de efterladen-
skaber. 

Kære hundeejere: så se dog efter hvor 
din/jeres hunde aflevere deres lort og 
tag det med i en pose. 
Der er flere gange hvor det ligger lige 
ved postkassen, og ikke kun hos mig. 
Men nu er hunden så fræk så den sæt-
ter sig inde i haven. 
Efter vinterens megen sne lå der hun-
delort alle vegne på stier og fortove. 
 Når man anskaffer en hund, må man 
også tage det besvær, der følger med. 

Nu må I godt tage jer sammen, I kære 
hundeejere!  
Hunden kan jo ikke gøre for det. 

Lise Kreipke 

Festugen.

Lige hjemkommet fra ”Speakers 
Corner” i Londons Hyde Park, hvor 
ivrige talere for religion og politik 
lidenskabeligt forsvarede deres syns-
punkter eller angreb andres, tænker 
jeg på, hvor lidt vi danskere debatterer 
i det offentlige rum. Det er derfor vel-
gørende, når der her i bladet kommer 
indlæg og kritik, også selvom man er 
uenig i kritikken. Vi skulle nødigt ende 
i selvfedme, som det hedder. 
For - når jeg skal skrive, hvad der 
foregik i uge 10, henfalder jeg let til 
det. 

Jeg nævner i flæng: 
En bestyrelse for forsamlingshuset, 
som i en uge betjente os, så alle arran-
gementer lykkedes. Køkken – italien-
ske snacks, kager,  kaffe og drikkelse. 
Klargøring af sal, oprydning, nedtag-
ning osv. 
En formandsberetning på vers, der 
kunne afsynges så fødderne passede. 
Genialt! 
Åbent hus til slægtsforskning med 
billeder fra dengang, og fodboldklub 
med ugens kamp… Og øl til.  

DANSK VVS LAGER
Salg til private
Armaturer og brusere mv..
Neonlamper, kabeltromler, El-gulvvarme etc.
Bisserup Byvej 43 Tlf.: 22262727  www.danskvvslager.dk

ADVOKATHJØRNET 
Klosterbanken 1 
4200 Slagelse 

Møderet for højesteret             Benificeret Advokat         Autoriseret Bobestyrer

Advokat Roger Kopp Pedersen
Tlf.40404078.  

Fax.58531853. 
mail@advokathj.dk    

www.advokathjørnet.dk



Dankort
Foto
Fotokopier
Medicin
Opslagstavle
Posthus
Tips+lotto
Telefon: 
55 45 90 16

Åbent:  Hverdage.............kl. 9,00 - 18,00  
Lørd./Sønd. .........kl. 8,00 - 14,00

- den er nærliggende

D e j l ig  l ok alt  t i l  d ag lig
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POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -18
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v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Ren luft er
Sund

fornuft
også indendørs

Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

For et sundere indeklima
Til private, kontorer og institutioner
Tilmeldt hjemmeservice-ordningen

Ring og få et tilbud.
55 45 17 32
21 74 97 32
www.ibclean.dk

Tilbyder:

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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
22
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Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon:
Dag:   51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18

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

Skov- og Landskabsentreprenør
4 5

andre mandlige aktiviteter kan finde 
sted uden indblanding fra kvinden. 

Her kommer den vigtige del:  
5. Manden placerer kødet på grillen.

Mere rutine ...  
6. Kvinden går ind for at organisere 
tallerkener og bestik. 

7. Kvinden kommer ud for at fortælle 
manden, at kødet ser lækkert ud. Han 
takker hende og spørger, om hun vil 
hente endnu en øl, mens han vender 
kødet.

Vigtigt igen:  
8. Manden tager kødet af grillen og gi-
ver det til kvinden.   

Mere rutine:  
9. Kvinden forbereder tallerkener, sa-
lat, brød, tilbehør, servietter og saucer 
og sørger for, at det hele kommer på 
bordet.

10. Efter spisning sørger kvinden for at 
rydde af bordet og vasker op.  

Og vigtigst af alt:  

11. Alle roser manden og takker ham 
for hans madlavningsindsats.  

12. Manden spørger kvinden om hun 
nød sin friaften, og når han ser hendes 
irriterede reaktion, konkluderer han 
endnu en gang, at det bare er umuligt 
at glæde kvinder! 

Viderebragt af redaktionen 

Kommunyt juni 2010. 

Først en meget aktuel nyhed, som har 
været en føljeton i flere år:  
Mirabellestien, som jo har verseret 
frem og tilbage mellem ankeinstanser 
og kommune i vel snart over 5 år, 
finder nu sin afslutning. Ekspropria-
tionen af arealet var jo anket til 
Vejdirektoratet, men Direktoratet 
meddelte d. 23. marts, at de ikke ville 
tilsidesætte kommunens afgørelse om 
ekspropriation af stien. På udvalgs-
mødet i Teknik og Miljø d. 3. maj 
besluttede udvalget at gå i gang med 
etablering af stien. Her d. 8. juni skal 
arbejdet gå i gang.  
Ejeren af grunden agter at føre en 
retssag mod Vejdirektoratet med 
påstand om, at Vejdirektoratets afgø-
relse er ugyldig. Denne sag har ikke 
opsættende virkning, så derfor agter 
kommunen at gennemføre arbejdet 
med stien nu snarest. 
Håbet er så, at sommerhusfolket fra 
Ø-vejene og alle vi fastboere kan fær-
des på Mirabellestien allerede her i 
sommer. Tillykke til alle de menne-
sker, der holdt fast i denne sag. 

Kommunalt set er det ikke de mest 
lyse tider lige nu. Der er meldt om  

BØRN HAR DET BEDST I

0-6 ÅR

55 45 90 90
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BISSERUP CAMPING KIOSK

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

Fra 14.09.2013
lukkes kl. 18.00
-Pladesen lukker ned d. 20.10.2013.
På gensyn i 2014

TORNEMARK SLAGTERI
HOVEDGADEN 37 
4262, SANDVED

Kød og pålæg 
kan bestilles 

SLAGTER JØRGEN NIELSEN  TFL. 55 38 21 23, MOBIL 22 16 60 87
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Fredag 9.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00

Røget, råt og altid friskt
Skrubber, spætter, sild og rejer
Torsk, tunger, tun og hajer
Hornfisk, ål og blanke makreller
svømmer i dammen eller spræller på disken
Vi har det meste og skaffer resten

Lars Birger Nielsen  55 45 92 19
                                    Butik   21 92 97 19
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Algade 18
4230 Skælskør
59 57 60 40     skaelskoer@spks.dk

Har du en halv time?
Kom ind og 
hør nærmere! 
Det koster kun ½ time af din tid 
at få et samlet tilbud fra os. 
Hvis vi ikke kan gøre det bedre end dit 
nuværende penge institut, kvitterer vi 
med en fl aske vin for din ulejlighed.

Ring efter nærmere in for ma ti on - træffes bedst mellem 18 - 20 

 Woodpecker‘n
* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg 
   (bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af 
   trai ler mon te ret brændefl ækker
* Fuld forsikret

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug le bjerg
55 45 49 12
40 13 17 40
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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 indsættes direkte på 
kontonr.: 6150 4378359, Sparekassen Sjælland.

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af  December 
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 December. 
meget gerne på mail
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Søren Frederiksen, Bisserup Byvej 40, ...............................23931850
Sanne Nielsen, Bisserup Havnevej 15,  ..............................50260511
Per Nilsson, Bisserup Byvej 35, ..........................................55459685 
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