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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)

Lisbeth Højgård, Bisserup Havnevej 45, Bisserup

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver

Holbergsvej 43
4293 Dianalund

Leje incl. moms og rengøring
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Forsidetekst: Fiskestime i havstrøm af Henning Dreyer

I Bisserup Forsamlingshus
man holder fest i sus og dus.
For skal du fejre fødselsdag, 
så hejser du det danske flag,
til møder, kurser, reception
så snart du inviterer no´n,
til fætter og kusinefest
ja, til hver en bryllupsgæst.
Så hvis du bare gi´r et ring,
det er så let som ingenting.

Andelsbeviser i Bisserup Forsamlingshus.

Bisserup Forsamlingshus kan også blive dit
ring blot til Lisbeth Højgård, for hun er ekspedit.
Et andelsbevis du nemt erhverve kan,
for kun 500 kroner køber man.
Du får klækkelig rabat ved huset at leje,
når du er med til stedet at eje.
Så det synes vi, at du skal gøre,
ring du blot på 20401443!

Bestyrelsen



Bisserupkalender

Torsdag d. 17. september. Starter bridge kl. 13-16
Lørdag d. 19. september Strandrensning kl. 10 
Torsdag d. 24. september NaboGO’s workshop kl. 17-19.30
Torsdag d. 1. oktober kl. 19-20.30 Fællessang Entre 50 kr.
Lørdag d. 10. oktober Generalforsamling i BIS’koppen kl. 11
Søndag d. 1. november kl. 14-16. Fernisering med maleren 
Estrid Eriksen 
Torsdag d. 5. november kl. 19-20.30 Fællessang  Entre 50 kr.
Søndag d. 15. november kl. 10 Årsmøde i Bytinget 
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Tiden nærmer sig, hvor renoveringen af BIS’koppen står færdig. Den 
18.september afleverer vor hovedentreprenør JOSK det færdige hus. 
Herefter går der et par uger til gennemgang og småjusteringer – og så..
.
 fredag den 2.oktober kl 11 holder vi INDVIELSE

Men ak – kære bisserupborger – i disse coronatider bliver indvielsen 
desværre ikke for alle og enhver. Denne fredag inviteres repræsentan-
ter for ”fonde”, der har givet penge til restaureringen, folk fra Slagel-
se kommune, samt mennesker med særlig tilknytning til bygningen og 
ikke mindst håndværkerne, der har lavet det fine arbejde. Denne indvi-
else forventes at vare en times tid.

På et senere tidspunkt – vi håber i løbet af efteråret – holder vi indviel-
se nummer to, og den bliver til gengæld for borgerne i Bisserup, men 
herom senere.
Er du nysgerrig efter at se, hvor flot husets indre er blevet, er du velkom-
men til at smugkigge. Cafeen er åben – foreløbig på plænen bag huset 
– tirsdag og torsdag fra 14-17 samt lørdag 10-13. Vi har en veloplagt 
stab af cafeværter, som allerede er i sving. 
Velkommen ! 
                                                                     Pbv  Frank Guldagger 
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GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling i BIS’koppen
Lørdag den 10.oktober 2020  kl 11 i BIS’koppen
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
                                                         Mvh /bestyrelsen

Øv, øv og atter øv.
Efter en rodet start i efteråret 2019 på indsamlingen af lopper til Bytin-
gets loppemarked, lykkedes det alligevel at få laden stort set fyldt, så vi 
kunne have holdt loppemarked som sædvanligt i juli.
Det måtte vi så desværre aflyse pga. corona, men fulde af optimisme 
troede vi på, at vi så kunne gennemføre loppemarkedet senere på som-
meren, og vi planlagde det til afvikling i uge 35.
Da vi desværre havde oplevet, at ting – og især de bedre ting – for-
svandt fra laden, besluttede vi at begrænse mulighederne for at aflevere 
til lørdage, hvor vi så skiftedes til at være til stede. Vi mødte kun stor 
forståelse for denne ordning, og der blev afleveret mange lopper i åb-
ningstiden – så mange, at laden nu er næsten lige så proppet, som den 
plejer at være.
Og så endnu en gang aflysning. 

Nu har vi erkendt, at det ikke bliver muligt at afholde loppemarked i 
2020, og vi håber så, at det måske bliver muligt i løbet af foråret/som-
meren 2021. Da der ikke er megen plads tilbage i laden, har vi lukket 
for aflevering af flere lopper, men vi åbner måske for aflevering igen i 
foråret.
I øvrigt har arbejdsudvalget drøftet, om tiden måske er løbet fra det 
traditionelle loppemarked, og om det måske er på tide, at vi prøver at 
finde nye måder at opfylde loppemarkedets tre formål:
Der kommer penge i Bytingets kasse, vi styrker det sociale fællesskab i 
byen både som hjælpere og handlende, og endelig vil vi jo gerne un-
derstøtte hele ideen om, at ting kan genbruges.
Da der nu er mange fine ting i laden, vil vi som et forsøg prøve at sælge 
nogle af tingene  på anden vis og måske på den måde få opfyldt i hvert 
fald to af de oprindelige formål – penge i kassen og genbrug.

                                                              På arbejdsudvalgets vegne
                                                                                   Alice Jelen
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Borgermødet
Arbejdsudvalget har besluttet at aflyse det planlagte Borgermøde, der 
skulle have været afholdt sammen med årsmødet den 15. november.
Hvis det skal give mening at drøfte mødets tema ”Bisserup om 10 år,” 
er det vigtigt, at der møder rigtig mange op, og det er jo næppe tiden til 
en stor forsamling netop nu.
Dertil kommer, at opvarmningen til mødet – alle de drøftelser og me-
ningsudvekslinger, som vi ville have haft i alle de sammenhænge, hvor 
vi ville have mødtes på kryds og tværs i byen, heller ikke har kunnet 
finde sted i år.
Når det igen bliver muligt at mødes i større sammenhænge, vil vi na-
turligvis genoptage planlægningen og igen invitere til, at vi i fællesskab 
finder ud af, hvor vi gerne vil hen med vores dejlige by.
På arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen

Årsmøde
Der indkaldes hermed til Bytingets årsmøde i Forsamlingshuset den 15. 
november kl. 10.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Punkter, der ønskes behandlet på årsmødet, fremsendes til et medlem 
af arbejdsudvalget senest den 25. oktober.
Hold øje med mere information om årsmødet i Bytingets facebook-
gruppe og på hjemmesiden.
Arbejdsudvalget

Invitation til NaboGOs workshop om samkørsel i Forsam-
lingshuset

Hvorfor ikke køre sammen, når man alligevel skal samme vej? Na-
boGO har en app til samkørsel i hverdagen. Den er fleksibel, gebyrfri 
og integreret med kollektiv transport.
Men den bliver først noget værd, hvis vi begynder at bruge den. Når 
det sker, vil der komme match mellem dem, der skal samme vej. Så 
får vi meget mere mobilitet, og det styrker vores lokalsamfund. 
Vil du være med til at bruge appen og til at sprede ordet i dit lokalom-
råde? Så vil vi i samarbejde med NaboGO gerne invitere interesserede 
borgere til en workshop om samkørsel. Det sker torsdag d. 24. sep-
tember i Bisserup Forsamlingshus . Arrangementet er gratis, og under 
workshoppen byder NaboGO på lidt at spise og drikke.
Målet er, at vi får en hyggelig aften, hvor alle, der er interesserede i at 
slå et slag for samkørsel, lærer hinanden at kende. I NaboGO har vi 
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Lørdag den 19. september er det strandrensningsdag.
Det plejer at være om foråret vi renser stranden samt gader og stræder 
i Bisserup i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Sla-
gelse Kommune. Arrangementet blev aflyst i foråret pga. Corona.
Nu er der fastsat en ny dato, det bliver lørdag den 19. september kl 
10.00 fra Fugleskulpturen på legepladsen. 

                               Årets Strandrensning kommer til at bestå af 3 dele:
                               • Den traditionelle strandrensning langs kysten
                               • Rensning af byens stræder og indfaldsvejene
                               • Rensning på strandengen

mange ideer til, hvordan vi kan komme i gang med at køre sammen. 
Men I er de lokale eksperter, og derfor vil vi gerne høre jeres mening og 
snakke med jer om, hvordan vi sammen gør opmærksom på NaboGO, 
så vi kan få hele Bisserup og omegn med på vognen.
Vi skal selvfølgelig prøve appen  – og måske endda booke nogle ture 
hos hinanden. Download gerne appen hjemmefra. 

Workshoppen kræver tilmelding og finder sted i Bisserup Forsamlings-
hus torsdag den 24. september kl. 17- 19.30. Arrangementet er gratis, 
og under workshoppen vil der være lidt at spise og drikke.  

Kom og hør mere, når Alexander Søren- 
sen Pazyj fra NaboGO fortæller om sam- 
kørsel og hjælper os med at blive opret-
tet i platformen. 

Tilmelding: alexander@nabogo.com 
inden 21. september.  
Du modtager program  for workshop- 
pen fra NaboGo efter tilmelding.

På Bisserup Bytings arbejdsudvalg vegne           
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Forårs oprydning ved Skovkrogen

I løbet af foråret og sommeren har en gruppe mennesker i samarbejde 
med infrastrukturgruppe fra Bytingets arbejdsudvalg ryddet op langs ky-
sten fra Havnen og hen til Lystfiskerhavnen ved Skovkrogen. Oprydnin-
gen har bestået af forskellige små aktioner.

I det tidlige forår rev en af de strandede både sig løs fra sin mangeårige 
strandingsplads på Strandengen, den drev ind i havnen hvor Bisserup 
Sejlklub sørgede for at den blev bjerget og bortskaffet. 
I foråret indsamlede gruppen 1 - 1,5 ton affald og kørte det på gen-
brugspladsen. Den strandede bøje, der lå ved Sankt-Hans-bålpladsen 
blev også fjernet.

I juni måned fik vi en bevilling fra Slagelse kommune til få bjerget og 
bortskaffet 10 bådvrag.
Bådene blev udpeget i samarbejde med lokale brugere af området og vi 
fik tilladelse af Holsteinborg Gods til at fjerne vragene. 
Gruppen fik ved hjælp af mænd og maskiner og mod manges forvent-
ninger de to sunkne lig, trukket fri af havets dynd, og de er nu kørt på 
deponi.

Målet er at, få ryddet op i fortidens efterladenskaber, så havet ikke for-
urenes yderligere og øjet har noget pænt at kigge på. Men vi kan ikke 
gennemskue hele processen, derfor er vi blevet rigtig god til at holde 
små improviserede møder og hurtigt beslutte næste træk, for derefter 
at involvere mennesker, der skal give tilladelse, har viden, maskiner og 
hænder. Tak til alle for indsatsen.

Næste træk
Vi ønsker yderligere 4 både fra lystfiskerhavnen i Skovkrogen og flere 
uidentificerbare både på Strandengen fjernet hvis vi kan få de nødven-
dige tilladelser. 
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Bådene vil  blive kørt væk af vognmanden for de resterende/ubrugte 
midler
Bådene vil  blive kørt væk af vognmanden for de resterende/ubrugte
På strandrensningsdagen den 19. 9. planlægger vi en aktion i samarbej-
de med lystfiskerne og erhvervsfiskerne, hvor vi håber at nogle flere Bis-
seruppere vil deltage i at fjerne de løse ting, der ikke mere kan bruges. 
Vi er opmærksome på og har respekt for, at Havnene er arbejdspladser.
Havnemolen ejes af Fiskeriforeningen og en stor del af Strandengen 
lejes af fiskerne. Så vi fjerner ikke noget uden tilladelse.

På strandengen mellem havnene ligger der en del både og vrag, som 
ikke har tilladelse til at ligge der. VI beder alle, som har en båd/bådvrag 
uden tilladelse liggende på Strandengen om at fjerne den. På den del 
af Strandengen som lejes af fiskerne, skal de give tilladelse til at have 
din båd liggende. På resten af Strandengen skal du have tilladelse fra 
Holsteinsborg Gods, som udlevere en lille nummerplade til at sætte på 
båden. Du kan leje en plads til din kajak af Sejlklubben.
                                                  På vegne af strandrensningsgruppen
                                                  Kirsten Møldrup
Fællestrailer til Bisserup
Flere i byen har efterspurgt en stor trailer til fælles brug af byens bor-
gere. Arbejdsudvalget har vendt forslaget på sidste møde og mener, at 
det er en god ide, og at Bytingets kasse gerne vil dække udgifterne til 
indkøb af sådan en trailer. Det vil dog kræve at en frivillig person mel-
der sig til at have traileren parkeret, at gå standen igennem i ny og næ 
og at administrere udlejningen. Henvend dig til Bytinget, hvis du er den 
person.

                                                              På arbejdsudvalgets vegne
                                                              Andres Jensen
                               
Tak til Brugsen for en god sommer trods coronatravlhed

En anderledes sommer er gået. En sommer, hvor Bisserup har oplev
et, at mange, mange gæster har besøgt sommerhusene, havnen og cam-
pingpladsen.     
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De mange gæster har fyldt godt op i byen, ved havnen og ved stranden, 
og de fleste er vist taget hjem med gode oplevelser fra et dejligt sted i et 
coronapræget Danmark – et sted, hvor de mødte hjælpsomhed og smil.
Mange af dem havde under besøget brug for at købe ind, og de af os 
fastboende, der var blevet hjemme, måtte også forbi Brugsen  mange 
gange.

Det betød selvfølgelig stor trængsel i vores Dagli`brugs, men til trods 
for mange kunder, afspritning og afstandskrav har Tomas og hans per-
sonale klaret sommeren SÅ flot. Man kunne tydeligt fornemme travlhe-
den, når man kom ind i butikken, og alligevel har der været plads til 
den hjælpsomhed og de mange smil, som vi er vant til.
Derfor skal der lyde en STOR TAK til Tomas og alle ansatte i Brugsen 
– tak for, at I har tacklet den usædvanlige sommer på en måde, så vi 
kunder har haft oplevelsen af, at noget heldigvis stadig er ved det gam-
le – nemlig at vi i Bisserup har en super butik med et super personale.

                                                                  På vegne af Bytinget
                                                                  Alice Jelen

Fiskene følger strømmen eller strømmen følger fiskene 
Interview: Birgitte Breuning

I anledning af kunstneren Henning Dreyer´s 80 års fødselsdag den 8 
september er jeg på besøg hos kunstneren, som tager imod i sit atelier i 
Bisserup. Vi sætter os ved bordet i rummet, hvor der er et dejligt lysind-
fald, og Henning begynder straks at fortælle spændende og interessant 
om sin kunstneriske vej i ungdommen: 

Jeg fik der et job som gartner, og i December fejrede jeg jul alene på
stranden med en flaske rødvin og en hamburger, lyttende til stjernerne 

Jeg emigrerede til Canada i 1965, rejste 
tværs over landet og endte i Alaska, som 
sammen med Canada havde været mine 
rejsedrømmes mål siden jeg var dreng. 
Siden tilbage til Canada, hvor jeg boede 
i Vancouver, arbejdede som litograf og 
malede ved siden af.
Siden rejste jeg til Californien og Mexico, 
og derefter til Hawaii.
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og hawaiiansk musik langt borte fra..... Derpå med et japansk skib til Ja-
pan, hvor jeg rejste rundt i landet. Siden fortsatte jeg min rejse til Hong 
Kong og derefter til Bangkok, hvor jeg mødte et menneske, - hans bror 
var munk- som hjalp mig til at finde en billig overnatning, og det blev 
så i et tempel i byen, hvor jeg sov på gulvet ved siden af novicerne. 
 

Henning Dreyer, vi sidder her i Bisserup i dit dejlige atelier, omgivet af 
dine farverige malerier, som bobler af liv og humor, ofte gengivet i form 
af fugle og havdyr og kulinariske påfund. Grunden til at vi mødes idag 
er jo at du snart fylder 80 år, og i den anledning har sagt ja til denne lille 
fortællestund, så mange tak for det! 

Velbekomme! 

Henning, du har haft en lang karriere, hvordan startede det hele? 

Det startede med at jeg kom i lære som litograf i København. En del af 
læretiden foregik på fagskole, hvor læreren gav os kunstbøger at fordy-
be os i i pauserne, “ Værsgo, læs i dem!” I miljøet var der en levende 
interesse for litteratur, kunst og musik, og det var derfor en verden, jeg 
helt automatisk kom ind i. Min far, som var lærer, var også interesseret 
i kunst og tegnede og malede. 
Jeg voksede op i en landsby, som den gang var et fiskerleje, ved Roskil-
de fjord. Så der begyndte det! 

Henning, du er jo en kendt kunstner, men hvordan vil du beskrive din 

Så blev det Indien i 1966, - dengang var der 
ikke horder af turister som nu, - da jeg f.eks 
besøgte Taj Mahal var der foruden mig kun 
3 andre turister!! 
Derefter tog jeg med tog og fly til Nepal, - 
alle rejser foregik dengang med tog, små fly 
eller dampskib - og derfra til Teheran i Iran. 
Sluttede af i Libanon, og vendte derefter til-
bage til Danmark.. 
Senere rejste jeg tilbage til Canada, hvor jeg 
boede nogle år i Toronto med korte ophold 
i New York. 
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kunst til en, som ikke har set dine billeder? 

Det er meget vanskeligt, for jeg har arbejdet med så mange forskellige 
vinkler og arter, - der er dog nogen, der mener de kan se, at det er mig 
hele vejen igennem, men jeg har ikke tilstræbt en bestemt stil; jeg har 
dog været så heldig at kunne arbejde med litografien som mit levebrød 
og dyrke maleriet ved siden af. 
Nu har jeg boet her i Bisserup sammen med Lillan i 33 år, og arbejder 
nu- som pensionist- stadig med maleriet, dog kun 8 timer om dagen!!
 Da jeg kom til Nordamerika i 1965 var Popkunst fremme som ny kunst-
retning- den kom egentlig aldrig til Europa, England undtaget, og det 
var en retning jeg blev inspireret af. 

Ja, det kan jeg sagtens få øje på i dine billeder, selv idag! 

Da jeg så kom tilbage til Danmark arbejdede jeg videre med den ret-
ning, var med i udstillinger og i forskellige grupperinger. 
Første gang jeg kom med damperen til NY i 1965 og blev sat af på ka-
jen, jeg skulle videre til Canada med bus, men blev i NY en uges tid, 
besøgte jeg en udstilling med skulpturer af kunstnere jeg kendte til. Jeg 
går så ind på museet og tænker : Men hvor er de dog, skulpturerne? Så 
kigger jeg opad, og opdager at jeg står lige under dem! Det var jo den 
gang kæmpe billeder og skulpturer, helt anderledes forhold end i lille 
Danmark! Alt var stort. De havde meget mere plads! 
Opholdet i Canada var også en spændende tid, der kom mange unge 
fra USA, som pga Vietnamkrigen flygtede over grænsen og blandt dem 
også en masse kunstnere, som jeg lærte at kende. 
Jeg blev meget interesseret i nordvestkystens indianere, stammerne og 
totemmyterne, lavede en masse billeder om dem, rejste videre til Ca-
lifornien og Mexico og både rent billedmæssigt og kulinarisk fik jeg 
åbnet en masse døre, som inspirerede mig i min billedkunst. 
Ja da, det med det kulinariske kan man jo også se i dine billeder her, der 
er jo både fisk, rejer og salat i dem! 
Jah..hvorfor skal man kun spise mad? - Man kan da også male den!!

Henning, hvordan har din stil ændret sig gennem tiden og gør den det 
stadig? 
Den ændrer sig hele tiden. Jeg har haft den japanske helt enkle periode, 
som siden udviklede sig til noget andet, som det diamentralt modsatte 
som f.eks. i dette billede: “Hvid Støj” (2013) ( HD peger på et stort 
billede med et virvar af urolige figurer, - muzak- som synes at bevæge 
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sig, se foto.) Det var en serie som jeg lavede over nogle år. Den gik så 
videre til noget andet. 

Henning Dreyer, har der i din tid som kunstner været en maler eller 
kunstretning, der har inspireret dig? 

Nej, ikke ́ en bestemt, der er så mange kunstretninger, der har inspireret 
mig, blandt andet Bauhausbevægelsen, som jeg stadig er glad for. Men 
jeg har ikke nogle favoritter. Jeg har besøgt mange museer og gallerier 
rundt om i verden og blevet inspireret af alverdens kunstnere. 
Når jeg ser din farvepalet, Henning, så tænker jeg primærfarver! 
Rene farver! Ja, det er delvist rigtig, men da vi var i Afrika for nogle år 
siden blev jeg inspireret af mørket, som man f.eks kan se i dette billede, 
( Henning fremviser et flot billede med mørkrøde og umbra-brune nu-
ancer (2015) og vi taler lidt om Karen Blixen og hendes beskrivelse af 
det fløjlsbløde mørke.) - Det var spændende at opleve den Afrikanske 
fauna i Afrika, specielt de fantastiske fugle. 

Enig, det ser man jo ofte i dine billeder, Henning, morsomme motiver af 
fugle, der basker eller en krebs, der springer ud af en skål! 

Ja, netop fugle og fisk interesserer mig meget som figurati
ve motiver, der er ikke noget så kedeligt som at male en kattekilling 
eller en hundehvalp eller et barn, de er ALT for runde og bløde. 
Henning, din malemåde er måske stadig beslægtet med pop-art? 
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Ja det kan man godt sige, men der er jo så mange forskellige benæv-
nelser, kunst bevæger sig jo fra det ene retning til den næste. Jeg synes 
man kan sige: Kunst er som en harmonika, den strækker sig ud til noget 
meget bredt og snævrer sig derefter ind til noget smalt, så ud igen o.s.v. 
Vi taler om humoren, som er et vigtigt element i Hennings billeder og 
kigger på hans malerier: “Barber Shop” med syngende krabber (2005) 
samt “ Skypumpe i Frugtfad” (2006). 

Er der områder, du stadig vil udforske eller noget du vil opnå som kunst-
ner? - og kan vi vente os nogle udstillinger? 

I det store hele er jeg ikke interesseret i at lave flere udstillinger andet 
end nogle få ophængninger, og jeg har heller ikke længere kontakt med 
kunsthandlere, men jeg skal helst røre ved penslerne eller fifle med små 
skitser hver dag, så har jeg det bedst! 

Og så et måske lidt kedeligt spørgsmål, Henning: Hvad frustrerer dig og 
hvad giver dig den største tilfredsstillelse som kunstner? 

Den største tilfredsstillelse er når jeg laver et billede, som jeg selv er 
tilfreds med. Og det er det udefinerbare billede. Ligesom i en god bog, 
må der i maleriet gerne være noget mellem linjerne. Jeg tilstræber jo 
det enkle, men billederne her skal også kunne ses i tusmørke, og jeg 
bruger gerne den hvide linje, konturen, som træder frem, når der bliver 
lidt mørkning i rummet. Så ændrer billedet sig og står og ånder. 
Så vil du vel ikke af med et sådant billede, som du er glad for?

Som min kære kone siger: Dit største problem er at du ikke vil af med 
dine billeder!! Men alligevel, jeg sælger gerne, og har lavet mange bil-
leder, som folk kan lide og heldigvis også køber, dog nogle malerier- 
netop de udefinerbare- MÅ jeg beholde og holder meget af at se på. 
Med hensyn til mit kunstneriske virke, gør jeg som andre gamle malere, 
tager ældre billeder og ideer frem og genskaber dem i ny form, som nu 
med den her “ Coq au Vin” fra 2005 ( Vi vender os mod et stort billede 
af en hane, der basker op af et glas rødvin). 

Henning, til sidst et lidt finurligt spørgsmål: Hvem er din værste kritiker, 
din kone eller dine børn? 

Svaret kommer prompte: Det er jeg selv!! Tusind tak for din tid, Hen-
ning og et stort tillykke med fødselsdagen!
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DIN HAVE ER ET LILLE ØKOSYSTEM

Bisserup er på mange områder et lille unikt samfund. Jeg behøver her 
blot at nævne det i forhold til befolkningstallet store antal frivillige for-
eninger, hvor et stort antal af byens borgere er engagerede. 

Vi skal jo huske, at haverne er et lille økosystem hvor insekter og fugle 
nyder godt af et fristed med træer, buske og urter, langt fra landbrugets 
ensformige marker. Mikroorganismer og et mylder af små dyr i jorden 
omsætter dødt plantemateriale og omdanner det til næring for planter-
ne. Pindsvin æder snegle, egern hugger nødder, og nogle steder kigger 
rådyr, harer, ræve og andre dyr forbi. Dyr, planter og mikroorganismer 
indgår i et fint samspil, som vi påvirker, hvis vi sprøjter. 

Havens økosystem har det derfor bedst uden gift og der findes mange 
alternativer.
Derfor kan jeg kun opfordre til ikke at bruge gift i sin have og tilmelde
denne kampagnen ”Giftfri have”. Dette gøres via denne hjemmeside   
https://www.giftfri-have.dk/ 

Der er i skrivende stund 10 haver i Bisserup tilmeldt. Det kunne være 
flot, hvis Bisserup også på dette område kunne være et eksempel til 
efterfølgelse.
                                                                       

                                                                                     Kim Marker

Men der er også andre områder, hvor byen 
kunne gøre sig bemærket og samtidig gøre 
noget for naturen. Dette kunne være ved at 
undlade at bruge sprøjtegift i sin have og til-
melde haven kampagnen ”Giftfri have”. 
For mange af os haveejere kan sprøjtegift være 
en genvej til en flot have, men brug af giften 
har alvorlige konsekvenser.
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Estrid Maria Eriksen i Bisserup

Billedkunstneren Estrid Maria Eriksen, Gimlinge, udstiller i Bisserup 
Forsamlingshus med fernisering søndag den 1. november, kl. 14-16. 
Hendes malerier finder mange udtryk. Estrid er for tiden optaget af de 
færøske landskaber, men maler også figurativt, sport, by-landskaber og 
portrætter. Derudover skaber hun digital kunst i form af maleri og foto 
bearbejdet digitalt og printet på tapet eller glas. Endelig laver Estrid 
messehagler, gobeliner og smykker. Hun var Årets Kunstner i Slagelse i 
2015. Mere info findes på hjemmesiden estrid.dk

Knud Strandby

Fællessang i forsamlingshuset torsdag den 1. oktober og torsdag 
den 5. november kl. 19-20:30 med Knud Strandby. Tilmelding ved 
indbetaling af 50 kr. på MobilePay 23457169 med teksten <fælles-
sang>   Overskuddet går til Bytingets arbejde.
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Bisserup Vinterbadere
Indleder sæsonen søndag den 1. no-
vember. Der bliver en festligholdelse på 
havnen på dagen. Festligholdelsen an-
nonceres på www.bisserup.dk/foreninger 
og på Facebook: Bisserup Vinterbadere, 
når tiden nærmer sig og vi har vedtaget 
forholdsregler i forhold til Covid-19.
Den mobile sauna er nu anskaffet, og vi 
glæder os til at præsentere den for vores 
medlemmer og forhåbentlig for offentlig-
heden på åbningsdagen.

Forholdsregler i forhold til Covid-19 
Vi er medlem af foreningen Vinterbaderforeninger i Danmark, som lø-
bende informerer os om, hvilke regler der gælder, og hvilke forholds-
regler de opfordrer os til at tage i forhold til Covid-19. Bestyrelsen 
følger løbende udviklingen og vi vil informere alle medlemmer om 
vedtagne forholdsregler via foreningens nyhedsbreve.
                                                                        Kirsten Møldrup
                                                                        Formand

Græsrødder versus medbestemmelse og medindflydelse

Dette indlæg handler om nogle af de overvejelser, jeg gør mig som 
medlem af Bytingets arbejdsudvalg gennem tre år, sammenholdt med 
de erfaringer jeg har gjort mig gennem 20 år som konsulent i landets 
kommuner med speciale i medbestemmelse, medindflydelse og

Saunaen er anskaffet med støtte fra LAG-midlerne, VELUX FONDEN, 
Nordea-fonden og Friluftsrådet.
Vi har indgået et samarbejde med Bisserup Sejlklub, så vi kan benyt-
te omklædnings - og toilet- faciliteterne i henholdsvis klubhuset og 
toiletbygningen, hvilket er en dejlig luksus.
Medlemskab
Vinterbadesæsonen går fra den 1.9.2020 til 31.8. 2021. Der er mulig-
hed for to former for medlemskab:
Ordinært medlem: 650 kr.
Støttemedlem: 100 kr.
Beløbet indbetales via MobilePay 473586 eller via bankoverførsel til 
vores konto i Sydbank 7045 -0001138039 med angivelse af navn, 
mobil og e-mail.
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arbejdsmiljø. Jeg har lyst til at dele mine overvejelser i Bytingsbladet 
fordi vi skal have årsmødet i november.

Lidt historie 

Bytinget er defineret som alle fastboende i Bisserup. Bytinget afholder 
hver år et årsmøde. På årsmødet vælges et arbejdsudvalg (AU). Opret-
telsen af Bytinget, arbejdsudvalget og Bytingsbladet ligger 30 – 40 år 
tilbage i tiden. 
I forbindelse med Kommunalreformen i 2007, hvor Ny-Slagelse Kom-
mune blev til ved at lægge Hashøj, Skælskør, Korsør og Slagelse kom-
muner sammen, blev der i den kommunale styrelsesvedtægt skrevet, at 
der skulle oprettes høringsberettigede lokalråd i landdistrikterne.
I den forbindelse blev der skrevet i vedtægterne for Bytinget, at AU 
fungerer som lokalråd.

I dag er formålet for AU formuleret således:
- At virke til gavn og glæde for borgerne i Bisserup
- At være bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne
- At arbejde for at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af 
lokale opgaver
 - At sørge for en løbende orientering af byens borgere
- At varetage de økonomiske forpligtelser for Bisserups frivillige brand-
beredskab 

Græsrødder
Hvis vi kigger på mange af de kulturelle og sociale traditioner, vi har 
i Bisserup, er de startet som græsrodsprojekter. Altså ved at nogle ind-
byggere - måske nogle få - har fået en god idé. Disse få har mobiliseret 
nogle flere og har sat gang i noget, der er blevet til glæde for de mange. 
Nogle af de mange projekter er blevet til aktive arbejdsgrupper med en 
tilknytning til AU på den måde, at mindst én fra AU er kontaktperson til 
gruppen, eller ved at AU har overtaget projektet:
• Bytingsbladet
• Facebookgruppen
• Fællesspisningerne
• Legepladsen
• Multibanen
• Brandberedskabet
• Strandrensning
• Sankt Hans
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• Sommerfest/havnefest
• Loppemarked
• Fastelavn
• Halloween
• Vintersolhverv
• Juletræstænding

Andet er blevet til foreninger med bestyrelser eller til selvkørende 
grupper:
• Forsamlingshusforeningen
• Børnebissen
• Torsdagsklubben
• Tennisklubben
• Bisserup Vinterbadere
• BIS’skoppen
• Kunstgruppen
• Valodia
• Børnebissens venner

Derudover er der jo en række andre foreninger i byen
• Bisserup Sejlklub
• Campingpladsforeningen
• Digelaget
• En række vejlaug eller beboerforeninger

Igennem årene har starten været græsrodsarbejde, og igennem årene 
har AUs opgave været at hjælpe til med at holde liv i det, der er startet 
op og være med til at give liv til græsrødderne i Bytingets idéer.

I marts 2008 blev der afholdt et Borgermøde med ca. 100 deltagere. 
Her blev alle idéer synliggjort, drøftet og samlet i en særudgave af By-
tingsbladet. Her blev blandt andet visionen om Multibanen, Tennisba-
nen og ”BIS’koppen” formuleret og fællesgjort. Der var flere forslag, 
men realiseringen af disse tre er meget synlige for os alle i dag. 
Der var borgere og medlemmer af AU og lokale politikere, der var våg-
ne, når Slagelse Kommune eller fonde efterfølgende udbød midler, der 
passede til formålet. Det fælles for de projekter, der nu er realiserede, 
var, at idéen blev født før pengene blev fundet.

Efter kommunalreformen har Kommunen fået udvalg for Miljø- Plan- og 
Landdistrikter
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og der bliver hvert år bevilget penge, som skal bruges lokalt. Lokalrå-
dene er bindeled mellem Kommunen og borgerne i landdistrikterne. 
På landsplan er der også kommet fokus på landdistrikterne, og der bli-
ver afsat midler til udvikling af landdistrikterne. Så lige nu i denne hi-
storiske periode er det meget lettere at skaffe finansiering, end det var 
tidligere.

Udfordringen er nu, om ideerne fortsat kan gro nedefra, eller om de 
kommer oppefra. Om det er pengene eller græsrødderne, der styrer 
hvilke ideer, der formuleres og realiseres i Bisserup. Altså, om vi går fra 
at være et græsrodssamfund, hvor borgerne har medbestemmelse, til et 
samfund hvor vi gennem AU har medindflydelse, og hvor AU har med-
bestemmelse og medindflydelse afhængig af situation, tid og kræfter.

Tanker om det fremadrettede arbejde
I AU har jeg været med til at drøfte, at det er på tide at lave en ny visi-
onsproces (som i 2008), hvor vi samler de tanker og idéer, som måtte 
være blandt alle os som bor i Bisserup og igen får ideerne skrevet ned 
i et hæfte, hvorfra de kan inspirere alle i Bytinget og i AU i en fælles 
bestræbelse på at ville Bisserups bedste.
Jeg tænker ofte på hvordan, vi bærer os ad med at mobiliserer til græs-
rodsengagementet og samtidig fungerer som lokalråd, og hvor snitfla-
derne er mellem de selvkørende grupper og det som skal understøttes af 
AU. Jeg håber, jeg med dette skriv har givet bolden op til gode samtaler 
om dette emne, og at der kommer mange gode idéer frem på årsmødet 
og på møder i grupper og foreninger i årets løb.

                                                      Kirsten Møldrup 
                                                      Medlem af Bytingets arbejdsudvalg

Beretning for Bisserup Forsamlingshus 2019
  
Trods denne her Coronatid vi nu må atter samles,
men vi må huske på, at vi må ej befamles!
Men vi tør tage chancen nu, vi vil ej mer udsætte,
om året tyve-nitten vil jeg for jer nu berette.
Først måtte vi desværre lukke hele huset ned,
vi fik lagt bambusgulve på, det har så hård en ved.
Og stolene blev malet blå og puder blev der købt,
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de skulle være rigtig sorte - dued ej med rødt.
Og vi fik malet udendørs, jo det er rigtig blåt,
på toilettet spejlet skiftet og køkken hane fåt.
For et par hundred tusind kroner har vi investert,
ny varmepumpe luft til luft vi også installert!
Og vi har skiftet vindu i det nordre gavlparti,
for det der sad det trængte - det er med garanti!
Så nu er huset fit for fight til fest og hurlumhej,
så vi går kun og venter på, at du skal melde dig!
Dog må vi tilstå for jer, at borde ej er skiftet,
vi skulle trække vejret lidt og op økonomien piftet!

Vi gøremål har mange og no´n af dem er praktisk,
en box med flasker tømmes jævnligt, jo det gør den faktisk.
For rengøring af hus og toilettet Leo sørger,
det er vi meget glade for, hvis nogen forespørger.
Forsikringspræmien er stigende, men dækker ikke kunst,
det er vi rigtig kede af, den tjener os til gunst!
På sidste generalforsamling blev medlemsforslag drøftet,
og næsten alle forslag har bestyrelsen fået løftet:
Der nu er luft-til-luft-panel og folderen er lavet,
og sæbe parafumefri og foredrag -  begavet!
Det har vi sørget for og spot i Kosmorama,
vi er en enig flok, så sjældent har vi drama!

Her meget godt i huset sker, det´ under Bytings vinger,
der IT er og Chaplinklub samt damer rundt her springer,
og billedklub for børn og stolegymnastik for gamle
samt torsdagsklub og kortenspil og viceværter samle.
Der kunstudstilling er, de får en slat om året.
Ja, vi kan stadig spise fælles - og få ondt i håret!
Men mest vi tjener på private, det er rigtig godt,
vi tjener på at leje ud til både stort og småt:
Ja, sejlklub og pilates og yoga - det er hot,
og vinterbader, brandberedskab og tango - det er flot!
Foreningsgeneralforsamlinger og mangen fest er holdt,
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det gør så godt at holde fest, når vejret det er koldt!

Det nye blev i år, og det var rigtig cool,
vi arrangered foredrag om ”Tradition til jul”.
Ja, Kåre ham Johannesen fortalte bredt og vidt, 
og vi var lutter øren om alt det dat og dit,
som han beretted om, det var en aften god,
jo, julen den er rigtig rar, det klart for alle stod.

Forsamlingshusbestyr´lsen her den arbejder med stor flid,
til kaffe og så kage ved havnen er der tid.
På Facebook er vi også, det styrer Erika,
i BIS’koppens bestyrelse, ét medlem ska vi ha.
Vort regnskab, ja, programmet altså ud er blevet skiftet,
så Jan kan nu ud´n stort besvær få regnskabet udlistet!
For udlejningen står Lisbeth stadig, og hun er en knag,
og Sally, Hans og Søren, ja, de kæmper for en sag:
Forsamlingshusets ve og vel, det står dem rigtig nær,
så derfor takker jeg dem alle, så´n rigtig hver især.
                                                                      
                                                                     Jacob Borello, formand

Bisserup Forsamlingshus  
har været helt ubrugt under Coronakrisen.
Fra d. 11. marts 2020 efter statsministerens udmelding kom der aflys-
ninger og flytning af bookninger i en lind strøm. Så endelig i juli var 
der forsigtig udlejning, og så er der kommet flere bookninger i august 
og september.
Bestyrelsen håber meget på, at vi kommer op i normal gænge igen, for 
selvom forsamlingshusets økonomi er rimelig god, er der jo grænser for, 
hvor længe vi kan klare det uden ret mange indtægter.
                                                                                         Vh. Jacob
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Kommune-nyt                                                                                   
 
Grundet sommerferie og COVID-19 er det begrænset, hvor meget der 
er sket, siden jeg skrev i juni. COVID-19 har ændret hverdagen alle ste-
der. Også i Slagelse Kommune. Det vil COVID-19 gøre lang tid endnu. 
COVID-19 medfører også, at der er ting kommunens ansatte tidligere 
gjorde på en måde, som nu skal eller kan løses på en anden måde. Det 
skaber også muligheder, og dem skal vi gribe ud efter. Byrådet vedtog i 
foråret en hjælpepakke, der blandt andet skulle fastholde flere i beskæf-
tigelse og hjælpe foreninger. Der blev afsat cirka 50 mio. kr. til hjælpe-
pakken. Vi har også lokalt haft glæde af de tildelte midler.
 
COVID-19 har medført, at mange danskere har holdt ferie i Danmark. 
Efter en tør maj/juni og en våd juli måned fulgte mange dejlige og var-
me solskinsdage i august. Det førte ved kommunens badestrande til 
store udfordringer i forhold til parkering. Der har aldrig været så mange 
klager over støj og parkering fra strandområderne før. Det er et problem, 
der skal tages alvorligt, og hvor der ikke er nogle nemme løsninger.
 
I disse dage forhandles om en ny budgetaftale for år 2021 til 2024. 
Budgettet i Slagelse Kommune er på 5,8 mia. kr. i 2021. Selvom der er 
kommet en ny udligningsreform med flere penge til kommunen, bruges 
der også flere penge. Der er således fortsat store udfordringer for drifts-
økonomien, især når man kigger fremad.
Det er de velkendte områder som handicap og psykiatri, børn og unge, 
sundhed og senior samt beskæftigelsesområdet, der har svært ved at 
holde driftsudgifterne inden for budgettet. Der ligger en fremskrivning 
på disse områder, som nødvendiggør, at opgaver i fremtiden skal løses 
anderledes. Forhandlingerne er på nuværende tidspunkt i gang, og jeg 
kan derfor først i mit næste indlæg fortælle mere om budgettet. 
 
I sidste weekend var jeg en tur i Skælskør og se, hvordan 35 elever fra 
de kreative klasser på Skælskør Skole har udsmykket en tunnel under 
Norvejen. Dette er et besøg værd. Det fortæller historien om de mange 
talenter, der findes blandt unge mennesker, hvis de får lov af udfolde 
dem. 
Byrådet har her i august måned lavet en bred politisk aftale på grund-
vand. Rent vand i hanen er vi selvfølgelig alle optaget af. Den kan ses 
på dagsordenen under byrådsmødet den 31. august 2020.

Knud Vincents
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FRA TORSDAGSKLUBBEN

Det er en værre tid vi lever i; her tænker jeg på Coronaepidemien, der 
heldigvis er under kontrol i Danmark. Mange mennesker har besøgt 
Bisserup i sommer, enten som ferierende i sommerhus, i camping, som 
sejlere eller på besøg på kroen eller fiskebaren og ishuset. Nogle sol-
skinsdage har Bisserup været fyldt op med biler og motorcykler. Der var 
et leben uden lige.

Torsdagsklubben har måtte aflyse aktiviteter og arrangementer. Først 
den 6. august kunne vi afholde generalforsamling. Det blev en hyggelig 
eftermiddag i forsamlingshuset med kaffe og hjemmelavede lagkager 
og det traditionelle amerikanske lotteri. Generalforsamlingen blev af-
viklet i god ro og orden.

Der var valg til bestyrelsen, da Grethe Wallentino efter mange års med-
lemskab af bestyrelsen, havde valgt at stoppe.  Den nye bestyrelse er 
herefter:

Kirsten Thinggaard, formand
Nina Hoffmann, næstformand
Lykke Jensen, kasserer
Else-Margrethe Marker
Annette Rasmussen, medlem
Korna Kristensen som suppleant

Den 7.september 2020 tager vi hul på sæsonen efterår/vinter 2020: 
Mandag den 7. september2020 Opstart IT-kursus
Tirsdag den 8. september 2020 Opstart motionsgymnastik for da-
mer
Tirsdag den 8. september 2020 Opstart stolegymnastik
Torsdag den 17.september 2020 Opstart bridge
Torsdag den 8. oktober 2020 Torsdagsklubbens 30-års jubilæum 
med mad og underholdning. Indbydelse med oplysning om arrange-
ment og pris følger.
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25708415  ELLER  51721601

Torsdag den 22. oktober 2020 Foredrag af Allan Høier, der vil lære 
os lidt takt og tone fra Emma Gads berømmede bog

Torsdag den 3. december 2020 Juleafslutning. Indbydelse med op-
lysning om arrangement og pris følger.
Aktiviteter og arrangementer foregår i Bisserup Forsamlingshus, og alle 
er velkomne til alle klubbens aktiviteter.

Kontingent for medlemskab af Torsdagsklubben er 150 kr. for sæsonen 
2020/2021. Kunne du tænke dig at gå til gymnastik på et af vores 2 
holdt, koster det yderligere 200 kr. for sæsonen. Du kan kontakte Kir-
sten Thinggaard, tlf. 28743113 eller mail: thinggaard@email.dk, hvis 
du gerne vil have program for sæsonen eller du har spørgsmål. Du 
kan også holde øje med klubben på www.bisserup.dk eller opslag ved 
Brugsen.

Kom og vær med. Vi glæder os til at se dig.
                                                    pbv Kirsten Thinggaard

½ annonce
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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.  

OB
S!

 L
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BISSERUP TENNISKLUB
 

Kan du li`at lege?

Kan du li`at lege med en tennisbold?
 
så kig forbi Bisserup Tennisklub og få en prøvetime.
 
Vi har åbent hver dag hele året.
 
Vi ligger ved Multibanen tæt ved Bisserup Forsamlingshus/Campingpladsen
 
For yderligere oplysninger: www.bisserup.dk/foreninger/tennisklub   



 

 

Bisserup Vinterbadere 
 

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

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

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

 
 

Anlægget er etableret med støtte fra Kvik-puljen. 
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B L I V  E N  D E L  A F
V I N T E R B A D E M I L J Ø E T  P Å
B I S S E R U P  H A V N

bisserup vinterbadere
Positive effekter:

Styrket immunforsvar, lavere blodtryk,

hurtigere restitution, smukkere og sundere

hud, frigivelse af lykkehormoner, fællesskab

SÆSON: 1. NOVEMBER - 30. APRIL
KONTINGENT: 650 KR.
STØTTEMEDLEMSSKAB: 100 KR.
MOBILEPAY: 473586

Etableret med støtte af: Friluftsrådet, LAG-midler,
Nordea-fonden, VELUX FONDEN samt KVIK-puljen.
Følg os  på bisserup.dk (foreninger) eller på Facebook :
Bisserup Vinterbadere
Formand: Kirsten Møldrup Mobil: 30350246 
e-mail: kirstenmoeldrup@gmail.com



Konsultationer, sygebesøg, vaccinati-
on eller det sidste farvel – i hjemmet 
hos jer. Slip for kørsel, dyrlægeangst og 
utrygge omgivelser.

Ring gerne og få en snak om hvad jeg 
kan tilbyde. Mobil hjemmedyrlæge 
– på dyrenes præmisser. 

Vest, Midt– og Sydsjælland.

DYRLÆGE SIGNE HARTVIG, 
tilbyder rolige og nærværende 
dyrlægebesøg for hunde, katte 
og heste i deres vante omgivelser. 

      

Tlf: 29 12 12 63
hjemmedyrlaegen@gmail.com

MOBIL HJEMMEDYRLÆGE
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HAVEARBEJDE

Hækklipning, plantning
af buske, hæk og træer,

anlægning af græsplæne,
nedrivning, oprydning,
maleopgaver og meget

andet.  

TRÆFÆLDNING
Træfældning, Vi kan 

 skære ud til brænd og
laver resten til flis,

træstubbe kan vi også
fræse ned til ca. 15 cm

under jorderoverfladen.

KONTAKT OS
Hvis ik' du kan, så ring til

Dan han er nemlig
havemand, eller du kan

sms til mig, så vender jeg
tilbage hurtigt muligt.

BESKÆRING

Vi tilbyder beskæring af
buske, hæk og træer,
flishugning på stedet
udføres eller vi kan

bortskaffelse af
grenaffald i stedet for.

Vi leverer en bred vifte af professionelle tjenester, der
imødekommer dine behov. Vi lover at give enhver

service et smil og til dit højeste niveau af tilfredshed.

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup 

50 67 60 06
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Mindre opgaver/reparationer udføres

Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thormasenjelen@gmail.com thomasenjelen@gmail.com
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Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst
Malermester Mogens Jacobsen

Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

                                                   Tlf. 23 67 43 01



Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Danmarks næststørste Bogantikvariat

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

30

Malerarbejde tilbydes til rimelige priser.

Kontakt venligst
Malermester Mogens Jacobsen

Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

                                                   Tlf. 23 67 43 01



Møllebakkevej 110 . 4243 Rude

Tlf. 26 42 65 07 • 58 19 65 84
Fax 55 45 80 24

www.gardinerogmarkiser.dk
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

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

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail
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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. 

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

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

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 

FysMette
v/ fysioterapeut Mette Jørgensen 

Bisserup Havnevej 52-56, Bisserup, 4243 Rude 
Jeg tilbyder: 

 Yoga og pilates hold i Bisserup (mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag)

 Fysiurgisk massage/ velvære massage
 Fysioterapeutisk træning/ genoptræning/vejledning
 Fodtræning 
 Yoga i hvile (restorativ yoga) workshops

 
Fysioterapeut, yoga lærer (Dansk Yoga), fysio-pilates- 

og mindfulness instruktør 
For yderligere info, venligst send SMS eller ring på tlf  22 87 77 70
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SPAR TUSINDVIS AF KRONER PÅ VARMEBUDGETTERET
          OG DET ER IKKE BARE ”VARM LUFT” ……

RING TIL SPARENERGI PÅ 

TLF. 70 22 08 33
PANASONIC LUFT/LUFT VARMEPUMPER

33

VARMEBUDGETTET



NÆSTVED GOLFBANE og RESTAURANT 
Karrebækvej 461,4700 Næstved 

 
restauranten åben for alle - selskaber - mad ud af huset 

 
med udsigt til banen 
og lækkert til ganen 
et veldækket bord 
ved Karrebæk Fjord 

 

                       
 

18 hullers golfbane  -  dejlig par 3 bane 
 
den herligste vane 
er golf på vor bane 
det' fritid der dur 
i dejlig natur 

 
Kontor: +4555733344. Restaurant: +4555733686 
info@naestvedgolf.dk.   restauranten@naestvedgolf.dk 
 
For yderligere information se www.naestvedgolf.dk  
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Per Ahrensberg
Østengen 55, Bisserup
Telefon: 51 20 27 82

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

Skov- og Landskabsentreprenør
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BISSERUP CAMPING KIOSK

Et lille bitte stykke af paradis!"
 Åbne/lukke tider se: Kiosken + Hjemmeside.
( begrænset vareudvalg).

Bisserup camping
Skafterupvej 182  4243 Rude
Tlf.: 24647841 E-mail: post@bisserupcamping.dk
facebook: bisserup campingplads



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

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

- den er nærliggende

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

POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -19

Dankort
Medicin
Opslagstavle
Tips+lotto
Telefon:
55 45 90 16
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28 57 97 93



Fredag 9.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00

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

Lars Birger Nielsen  55 45 92 19
                                    Butik   21 92 97 19

Fredag 10.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00
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Ring efter nærmere in for ma ti on - træffes bedst mellem 18 - 20 

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

Allan Larsen
Krummerupvej 54
4250 Fug le bjerg
55 45 49 12
40 13 17 40

v. Leo Bruun
Bisserup Havnevej 18, 4243 Rude
CVRnr. 21200344

Ren luft er
Sund

fornuft
også indendørs

Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

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

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

Tilbyder:
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www.lbclean.dk
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BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Kan indsættes direkte på 
kontonr.: 6150 4378359, Sparekassen Sjælland.

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af December
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 December
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE

Lykke Jensen ....................... 53 59 96 38/41lykke@gmail.com
Annette Andersen ..... 24 48 48 46/annette300345@gmail.com
Kim Marker ................................ 51 94 62 38 kim@aabye.net

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Andres Eskjær Jensen, Fasanvej 9 …...……….……….22519179
Alice Jelen, Strædet 12 ………………..……………… 25565404
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16 ...…......………….... 30350246
Lillan Garby, Strædet 24 ……………...….............…. 53804408
Ellen M. Kyhn Rasmussen. Bisserup Havnevej 49..... 61691973
Jette Elverdam, Bisserup Havnevej 50 ……….……….23743849
Lone Langkilde, Voldstien 8 ...……….................….. 29116245
Kirsten Simonsen, Dalstrøget ........................................60187460

Suppleanter

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




