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Forsidetekst: Vinderetiketter til Bisserupvinen af Anna Bärg, Bisserup. Se inde i bladet

Andelsbeviser i Bisserup Forsamlingshus.

Holbergsvej 43
4293 Dianalund

Kai
FaberkanHansen
Bisserup
Forsamlingshus
også blive dit
MURERMESTER
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,
Næstved Landevej 404
når du er med til stedet at eje.
- 4261
Dalmose
Så det synesOreby
vi, at du
skal gøre,
58 18 93 85
ring du blot på Telf.
20401443!
Bestyrelsen

Lift udlejes (20m)

Bisserup Forsamlingshus
Der er næsten ingen græn-

ser for alle
de aktivitetsmuI Bisserup
Forsamlingshus
ligheder, dette hus kan være
man
holder fest i sus og dus.
rammen om:
For skal du fejre fødselsdag,
så Generalforsamlinger
hejser du det danske flag,
Møder.
til møder,Kurser.
kurser, reception
Receptioner
så snart du inviterer no´n,
til fætter og kusinefest
ja, til hver en bryllupsgæst.
Den runde fødselsdag
Så Fætter/kusinefester
hvis du bare gi´r et ring,
Bryllupper og
det er så let som ingenting.
hvad deraf følger

Leje

Fra 1. juni 2006
incl. moms og rengøring

Mødearrangementer
- fortrinsvis hverdag:
Lille sal

Stor

Begge

750,900,-

1200,1400,-

12-15
pers.henvendelse
sal
sale
Pris opgives
ved

Forandelshaver .......... 400,For andre ................... 500,-

Weekend- & festarrangementer:
Leje incl. moms og rengøring

Stor sal + Lille sal
2800,Forandelshaver
2300,For
andelshaver...................
3100,For andre ............................
2800,Depositum for alle til alle lejemål kr. 400,Lejeaftale kan træffes ved henvendelse til:
Lisbeth Jensen,
Højgård,Kærvej
Bisserup
Havnevej 45, Bisserup
Connie
5, Bisserup,
4243 Rude, Telf. 4018 9476
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Bisserupkalender
Desværre tom indtil videre
PETANQUE PÅ MULTIBANEN
Sommertid er også legetid, hygge og samvær.
Kom ned på multibanen når vejret tillader det. Du/I bestemmer selv hvornår I vil
spille, men ønsker du/I samvær med andre, så kom tirsdag aftener fra ca. kl. 19.00.
Måske vil du/I også benytte grillhytten! Pak
hyggekurven - eller kom du/I er og bare
nyd det leben der er med børn og voksne.
Bente Holmgren

Mærkelige tider.
I Bytingsbladets juninummer plejer der fra Bytingets arbejdsudvalg at være
en beskrivelse af det kommende skt. Hans arrangement, en beskrivelse af det
kommende loppemarked og måske en invitation til et sommerarrangement i
august.
I år skulle der så yderligere have været et referat fra 4. maj arrangementet ved
Frihedsstenen og et referat fra et borgermøde midt i maj, hvor temaet ”Bisserup om 10 år” havde været til debat, og hvor der forhåbentlig var kommet
mange spændende nye tanker og ideer på bordet.
Men…
Skt. Hans arrangementet er aflyst, da vi i skrivende stund ikke kender retningslinjerne for, hvor store forsamlinger, der må samles.
Loppemarkedet bliver sandsynligvis afholdt i september. Det besluttes på Bytingets arbejdsudvalgsmøde i juni, og vil foruden diverse retningslinjer også
være begrundet i antallet af lopper i laden.
På mødet i juni vil arbejdsudvalget også træffe beslutning om borgermødet.
Bytingets arbejdsudvalg har holdt månedlige møder under hele krisen – med
behørig afstand og håndsprit naturligvis – og vi har behandlet de mest pres-
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serende emner, herunder diverse ansøgninger til Kommunen.
Vi håber, at det snart bliver muligt igen at gennemføre noget af alt det, der
binder vores by sammen, og så snart der er truffet beslutninger, vil de blive
annonceret både på hjemmesiden og i Bytingets facebookgruppe.
Bytingets arbejdsudvalg
v/Alice Jelen

TILLYKKE

TILLYKKE

Vinder af den nye etikette til Bisserupvinen
I foråret udskrev Dagli’Brugsen, Holsteinborg,
en konkurrence, hvorved kreative forslag til design af etiketten til Bisserupvinen blev efterlyst.
Blandt mange gode og kunstneriske forslag var det
Anna og Martin, Bisserup Havnevej, der løb med
sejren.
Når forholdene igen tillader det, vil der i
Brugsen blive afholdt et lille arrangement,
hvor der vil blive udskænket smagsprøver af
den nye Bisserupvin med den nye etikette.
Anna og Martin fortæller her i bladet selv deres historie og baggrunden for, at de havnede i Bisserup.
Brugsen

Sverige møder Danmark – og slår sig ned i Bisserup.
Meget kan ske på en tilfældig jagtmesse i Odense, også kærlighed ved første
blik! En hundeglad landskabsarkitekt med svenske rødder og en jagtgal friluftstosse med hang til fiskeri, blev hurtige enige om, at Bisserup var stedet at
starte livet sammen.
For Anna og Martin blev Bisserup Havnevej 57 en fælles start på en hverdag
med naturen lige i baghaven. For dem har naturen altid været vigtig, om det
har været på hesteryg eller som bueskøtte på bukkejagt, har naturen altid
været der, de to har hentes deres energi. Nu er naturoplevelserne rykket helt
ind på terrassen og når aftenkaffen bliver skyllet ned med solnedgangen i baggrunden giver Bisserup de helt rigtige rammer for det nytilkomne par.
Vi nyder Bisserup hver dag, siger de to. Vi var ikke i tvivl om at vi ville bo
tæt på naturen og have højt til loftet. Vi valgte Bisserup fordi byen netop har
naturen, men også et fællesskab vi rigtig gerne vil være en del af. Vi kan godt
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lide, at folk her i byen kender hinanden. Ud over det tiltaler det os meget at
der er gang i kreativiteten og musikken rundt omkring. Anna er jo uddannet
landskabsarkitekt og er ret kreativ, men hun er også musikalsk. Lige nu arbejder hun i Børnebissen, og udfolder sine evner der. Martin er Brand Manager
Hos Blaser Group Denmark, som han siger er det et tilvalg at kombinerer den
store interesse for jagt med sit arbejde. De to er kommet i Bisserup gennem
flere år, da Martins søster, Marlene bor her med sine børn. Det er fedt vi kan
have glæde af hinanden i hverdagen, og så vil vi vil rigtig gerne være med til
at udvikle Bisserup og på den måde tiltrække nye børnefamilier. For os er det
vigtigt at Bisserup bliver anerkendt for både sin historie og de muligheder der
er her.

Akvarellen som Anna har malet til vinetiketten

Nyt fra Bytingets arbejdsudvalg vedrørende Infrastruktur
I Bytingets arbejdsudvalg arbejder vi på at have arbejdsgrupper som dels består af medlemmer af arbejdsudvalget, dels består af Bisseruppere, der gerne
vil engagere sig i et bestemt sagsforhold.
Alle arbejdsgruppernes indsatser koordineres med Bytingets arbejdsudvalg.
Infrastrukturgruppen som består af Annalisa Leonardo Pedersen, Lone Lang-
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kilde og Kirsten Møldrup er sådan er arbejdsgruppe.

Parkeringspladsen på Skafterupvej
Som en del af Slagelse Kommunes arbejde med at forbedre adgangsforholdene til den Kommunale del af stranden i Bisserup (Den der ligger foran fodboldbanen/campingpladsen), har Bytingets arbejdsudvalg nu sagt ja tak til
følgende løsning på istandsættelse af parkeringspladsen:
Der lægges asfalt på P-pladsen foran forsamlingshuset for at sikre afvanding.
Der måles op til båse med skråparkering. Der etableres en redningsvej ind til
tennisbane/multibane. Det opsættes bænke for at markere en adskillelse mellem P-plads og busplads. Kørslen på pladsen ensrettes. Arbejdet bliver udført
i efteråret 2020.
På P-pladsen ved sommerhusområdet gøres adgangen til P-pladserne mere
trafikvenlig ved at nogle af de store sten omplaceres. Bytingets arbejdsudvalg
og grundejerforeningen har haft forskellige ønsker til om P-pladsen skal åbnes
op eller forblive lukket. Den valgte løsning er et kompromis og den evalueres
efter ét år.

Der bliver i løbet af sommeren opsat en oversigtstavle på Skafterupvej før
Holsteinborgvej. Formålet er at få flere besøgende til at parkere på parkeringspladserne på Skafterupvej i stedet for at parkere på stranden og havnen.
Under forudsætning af at der afsættes midler i Slagelse Kommunes budget
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2021 er næste fase af projektet: At stien fra sommerhusområdet, langs tennisbanen forbedres så der kan ske en afvanding af stien i regnfulde perioder,
samt at der etableres en ny, bredere bro på stranden, der hvert år vil blive sat i
og taget op af Slagelse Kommune. Den nuværende bro sættes i og tages op af
Campingpladsforeningen i samarbejde med Bisserup Byting.

Fjernelse af skrot på strandarealet ved Holsteinborg Nor.
I det tidlige forår afmærkede vi en stor del ubenyttet, ubrugeligt skrot på strandengen v. skoven: Div. brædder, jernrør, alm. skrammel og affald samt noget,
der på et tidspunkt har været en sejljolle men som lige nu lå i så mange dele
at selv en rutineret puslespil ekspert ville opgive en rekonstruktion.
I påsken blev de markerede effekter med hjælp fra tre frivillige bisseruppere
samlet sammen, læsset på trailere og kørt til genbrugsstationen - i alt blev 1,5
ton affald fjernet.
I forbindelse med Kommunes Corona-hjælpepakker som havde til formål, at
skabe arbejde for håndværker søgte vi Slagelse Kommune om 25.000 kr. og vi
har fået pengene bevilget. Vi skal bruge pengene til aflønning af ”Mænd med
maskiner” som kan hjælpe med at få fjernet i omegnen af 10 bådvrag på land
og 2 ude i Noret.
Parkeringsudfordringer ved havn og strand
Besøgende har i mange år kæmpet om plads til at parkere bilen i havneområdet, og efter at Ishuset ikke har sin lille p-plads længere, er det blevet et endnu
større problem.
Fiskeriforening, Sejlklub og Bytingets arbejdsudvalg har tidligere gjort Slagelse Kommune opmærksom på problemet.
I arbejdsudvalget er vi optaget af at såvel fastboende, strandgæster, gæster til
ishus og toilet samt gående og cyklister kan færdes trygt. Men som det er nu,
når vejret er godt, så er der tæt trafik frem og tilbage på havnen, og frem og
tilbage forbi ishus, legeplads og toilet. En del parkerer endog på legepladsen
og det grønne areal ved stranden. Dette på trods af at kørsel på vejen kun er
tilladt for beboere.
I maj modtog alle lokalråd (Bytingets arbejdsudvalg fungerer som Bisserups
lokalråd) en opfordring fra Slagelse Kommunes Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget til at komme med ideer til Budget 2021. Bisserup Bytings arbejdsudvalg har derfor sendt et ønske til budget 2021.
Vi har foreslået at kommunen enten køber, mageskifter eller lejer det grønne
areal ved kroen, og inddrager det til parkering. Vi tænker, at arealet skal vedblive at være græsklædt.
Arealet er ejet af Greven på Holsteinborg, og har tidligere fungeret som par-
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keringsplads, hvilket de af jer, der har boet her længe nok, vil kunne huske.
I 2010 blev der på Slagelse Kommunes initiativ lavet en skitse over en mulig
anvendelse af området. Den kan du se nedenfor.

Aktuelt har der været opsat udstyr til trafiktælling på Bisserup Havnevej. Der
bliver foretaget en trafiktælling igen i højsommeren, så vi også får faktuel viden om trafikkens omfang.
Lone Langkilde og Kirsten Møldrup

Bødehuse i Bisserup

Går man en tur i Bisserup på havnen, ud til Holmen og langs Noret, minder
de gamle bødehuse om, at der engang har været et driftigt fiskersamfund i
Bisserup.
I bødehusene blev garnene i vintermånederne repareret – bødet – efter at
være blevet tørret og renset på stejlepladserne. Garnene støvede, og der kunne være helt sort af støv i bødestuen. Om sommeren blev der ryddet op og
fejet, væggene blev kalkede, så stuen var parat til festlige sammenkomster.
Der er blevet holdt både konfirmation og bal i bødehusene, men efter dansen
var de dansende trods rengøringen blevet sorte af støvresterne, der var blevet
hvirvlet rundt.
Da fiskerne i 1934 ville fejre, at sejlrenden var blevet opgravet, skete det med
middag i Jacob Rasmussens bødehus. Menuen var oksesteg/kalvesteg med øl,
sodavand og cigar. Til dessert blev der serveret is. Bagefter kaffe med lagkage,
æblekage og småkager. Pris pr. Kuvert 2 kr. 72 personer deltog i middagen.

Bisserup Havnevej 62
Jacob Rasmussen (1877-1945) fik bygget sit bødehus omkring 1900. På det
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tidspunkt begyndte fiskerne i Bisserup at fiske ål med bundgarn, og det var et
fiskeri, der krævede bedre plads til redskaberne. I husets nordre gavl ses stadig
den smalle dør op til loftet, hvor garnene blev opbevaret, og herfra et efter et
blev trukket ned i bødestuen for at blive bødet.

Bødehuset på strandmarken
Ude på selve strandmarken mod Noret ligger det idylliske, gamle, stråtækte
bødehus, som Familien Rasmussen også benyttede, og som de havde lejet af
Holsteinborg. I 2012 udløb lejemålet, og Holsteinborg har nu overtaget bødehuset. Det store spørgsmål er, hvem der oprindelig har bygget det og brugt
det? Da familien Rasmussens ejendom – Bisserup Havnevej 62 – blev bygget i
1839, blev den brandforsikret og beskrevet i taxations protokollen. Det fremgår af protokollen, at der udover stuehuset også er blevet bygget en stald nord
for stuehuset og et plankeværk mellem stuehus og stald. Et bødehus omtales
ikke, men en museumssagkyndig har vurderet, at det er bygget på samme tid
som stuehuset.
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Vinkelvej 3
Bødehuset Vinkelvej 3

Lodsstien 8
Bødehuset Lodsstien 8

Jacob Rasmussens sønner, Fre-

derik og Kaj, solgte i 1967 Bisserup Havnevej 62 efter forældrenes død, og i 1971 byggede
sønnesønnen Steen Rasmussen
et nyt bødehus Vinkelvej 3. Efter
Steens død 2012 blev bødehuset
solgt til Lone og Niels Frandsen,
og der blev i januar 2018 med
stor succes spillet teater i bødehuset.

Huset og bødehuset Lodsstien 8 blev bygget af fisker Peter Nielsen (18741950) i 1899. Han fiskede sammen med broderen Herman Nielsen (18771957), og de brugte i fællesskab bødehuset. Peter Nielsens dattersøn, nu afdøde fisker Ejner Jensen, kom med i deres fiskeri og Ejner Jensen overtog hus og
bødehus efter morfaren. Da Ejner Jensen senere kom med i familien Jensens
fiskeri, bødede han og fætteren Jens Peter Jensen i bødehuset på Lodsstien 8.
Ejner Jensen har fortalt, at der hos Peter og Herman Nielsen blev bødet fra 7
morgen til seks aften. Afbrudt af frokost fra kl. 9 til 9.15, af middags pause fra
kl. 12 til 13.30, 10 minutters kaffepause kl. 15.30, og såslut kl. 18. Det var kl.
18 præcist. Mormoren ønskede at spise til aften kl. 18.15, og de skulle lige
have vasket det sorte støv af inden, så hvis ikke de var stoppet kl. 18.00, slukkede mormoren for strømmen til bødehuset på måleren, og så måtte de pænt
slutte dagens arbejde. slutte dagens arbejde.
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Lodsstien 16
2010

Yderst mod sydvest på Lodsstien ligger nr. 16, et gult hus der stilmæssigt adskiller sig fra de andre huse på havnen. Ingen kan i dag se, at der er tale om
et gammelt bødehus, der blev bygget omkring 1900.

1910
Et lille hus med to vinduer, en skorsten
og stråtag. Hvem der har bygget det,
vides ikke (et bud kan være Martin
Jensen, formand for fiskeriforeningen.
Han flyttede til Korsør 1916), men fiskerne Albert Nielsen (1894-1942) og
Jacob Nielsen (1891-1966), som begyndte at fiske sammen i 1921, erhvervede derefter det lille bødehus, som de
byggede større og forsynede med pladetag omkring 1930.
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1930

Jacob Nielsens kone og datter på besøg i bødehuset 1928

Bødehuset vest for Bisserup Havnevej 52
Albert Nielsen døde i 1942, og Jacob Nielsen overtog så deres fælles fiskeri på
den betingelse, at Albert Nielsens søn Bent (1926-1988) skulle overtage såvel
fiskeriet som bødehuset på Lodsstien efter Jacob, når han stoppede som fisker.
Det gik også planmæssigt bortset fra, at Jacob Nielsen i 1964, to år før sin død,
kom til at sælge bødehuset til en privat mand, der begyndte den omfattende
ombygning, der forandrede det til dagens weekendbolig.
Efter den handel stod Bent Nielsen uden bødehus, men et bødehus måtte
han have, så han købte det bødehus, der lå skråt bag hans eget hus, Bisserup
Havnevej 56, af Sigvald Andersen (1903-1978), som var ved at holde op med
at fiske.
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Bisserup Havnevej 35

Det sorte bødehus og bådeværft
Neden for Skolebakken mod øst ligger Jul Andersens sorte bødehus, Bisserup
Havnevej 35, hvor der også blev bygget både. Juls far Edvard Andersen (19122002) og hans farfar Carl Andersen (1888-1976) byggede selv deres pramme
til at gå på fjorden med. Da de begyndte på bundgarnsfiskeriet, gik de over til
at bygge bundgarnsjoller, og så byggede de det sorte hus for at kunne det. Det
var omkring 1950. Når de havde afsluttet arbejdet med at bøde garn i februar,
byggede de båd frem til september i bødehuset. En snes bundgarnsjoller byggede de, dels til eget brug og dels til salg.

Tre generationer i bødehuset. Fra venstre Edvard, Jul og Carl Andersen
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Andre bødehuse
I den gamle magasinbygning på havnen (Bisserup Havnevej 81-85) havde Peter Christensen (1867-1952), som boede Holsteinborgvej 215, og sønnen Robert (1905-1995) bødehus mellem nr. 83 og 85. Omme på Voldstien (Voldstien nr. 8) havde Lars Hansen (1857-1933) bødestue oppe på loftet, og indtil
gavlen ud mod Voldstien for nogle år siden fik ny spåndækning, kunne man
der se den smalle dør ind til bødeloftet. Senere byggedes et bødehus på den
nuværende legeplads, men det blev taget ned igen og genopført på grunden
til huset som værksted og lign. for så at blive kasseret for ca. 10 år siden.
Bødehusene har alle en unik beliggenhed tæt på vand og havn, og de fleste
kan stadig identificeres, selvom de ikke længere bruges til deres oprindelige
formål, og de er med til at give området omkring havnen sit særpræg.
Annette Andersen
Artiklen har været bragt i Jul i Skælskør 2014
Om fiskerne og fiskeriet se: Måske i morgen... Bisserup Fiskeriforening gennem 100 år. Bogen kan ses på www.bisserup.dk/lokalhistorie

Det har været til at få øje på !!!!
De sidste par måneder har det vrimlet med biler og håndværkere omkring
BIS’koppen, og renoveringen af det gamle missionshus er nu så fremskredent,
at det nærmer sig sin afslutning. JOSK fra Skælskør, som er hovedentreprenør,
har givet et slag på tasken og sagt, at omkring 1.juli skulle der være god mulighed for, at BIS’koppen kan slå dørene op til en ny epoke i husets historie.
Det er klart, at cafeen skal fortsætte. Den får nye og bedre vilkår med et nyindrettet køkken i nogle mere moderne lokaliteter, hvor der også bliver lidt
større albuerum.
Håndværkerne efterlader et smukt indre rum, hvor især den store sal vil kalde
på bisseruppernes ideer til nye aktiviteter. Vi har bl.a. fået tilskud på 5000kr til
køb af et billardbord, som kan anbringes nede eller oppe (nyindrettet rum på
1.sal) – men ellers har vi ikke lagt os fast på, hvilke aktiviteter huset skal summe af. Ikke fordi bestyrelsen savner ideer, men fordi de kommende brugere af
huset skal have mulighed for at stille forslag.
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Det er klart, at cafeen skal fortsætte. Den får nye og bedre vilkår med
et nyindrettet køkken i nogle mere moderne lokaliteter, hvor der også
bliver lidt større albuerum.

Håndværkerne efterlader et smukt indre rum, hvor især den store sal vil kalde
på bisseruppernes ideer til nye aktiviteter. Vi har bl.a. fået tilskud på 5000kr til
køb af et billardbord, som kan anbringes nede eller oppe (nyindrettet rum på
1.sal) – men ellers har vi ikke lagt os fast på, hvilke aktiviteter huset skal summe af. Ikke fordi bestyrelsen savner ideer, men fordi de kommende brugere af
huset skal have mulighed for at stille forslag.
Hvis nogen skulle have glemt det, så minder vi igen-igen om, at BIS’koppens
virke ikke skal/må lappe ind over det, der foregår i vort Forsamlingshus.
Nyt rum ovenpå
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Cafeen holder desværre lukket indtil vi ”åbner op”, som man siger, omkring
1.juli. Til den tid finder vi ud af, hvordan vi kan og må holde en slags indvielse. I den mellemliggende tid kan ung og gammel jo tænke over – sammen
og hver for sig – hvordan vi bedst kan gøre det til et aktiv at have sådan et hus
midt i byen.
Med venlig hilsen og på gensyn,
Bestyrelsen

Bisserup Vinterbadere
Knud Strandby

Så er projekt ”Vinterbadning med Sauna på Bisserup Havn” en realitet fra
næste sæson. En funklende ny el-opvarmet mobil sauna med plads til 14 personer er nu anskaffet til placering på havnen fra november til april. Det var
været en lang proces i forhold til diverse myndigheder. Ifølge den oprindelige
plan skulle saunaen allerede have været i funktion med udgangen af 2019.
Hos Erhvervsstyrelsen, der er den bevilgende myndighed i forhold til EU’s
fond for udvikling af landdistrikter – de såkaldte LAG-midler - var vi blevet
stillet i udsigt en sagsbehandlingstid på 40 dage, som skulle vise sig at blive
til 240 dage!
Det endelige tilsagn modtog vi således først den 22. januar i år, hvilket forrykkede ibrugtagningen et helt år. Som et plaster på såret lejede foreningen derfor
en brændefyret tøndesauna i uge 7. Arrangementet blev en stor succes og vi
fik 12 nye medlemmer, således at vi i skrivende stund tæller 70 medlemmer.
Vi mangler stadig at få de sidste ting på plads, herunder montering af skridsikre bademåtter, inden vi endelig kan aflægge regnskab over for fondene, som
udover LAG-midler tæller Nordea-fonden, Friluftsrådet og Velux Fonden. Vi
er dem stor tak skyldig for, at hele projektet har kunnet blive til virkelighed.
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I marts kom coronaen til landet, og regeringen pålagde danskerne restriktioner om at holde afstand. Det har indtil videre ikke påvirket vinterbadningen.
Dels er aktiviteten udendørs, hvor smittefaren er minimal, dels har vi uden
problemer kunnet overholde afstandskravet. I forhold til den kommende sæson er det umuligt at forudsige, hvad der kommer til at ske. Skulle pandemien
fortsætte ind i efteråret, kan vi om nødvendigt være tvunget til at indføre skærpede regler for benyttelse af saunaen og omklædningsfaciliteterne. Det finder
vi helt sikkert en løsning på.
Løbende information om Bisserup Vinterbadere finder du på hjemmesiden
bisserup.dk under bjælken FORENINGER.
Vi glæder os i bestyrelsen til at kunne byde vores medlemmer velkommen til
foreningens første ’rigtige’ vinterbadesæson. Medlemskab af saunaen koster
650 kr., som allerede nu kan indbetales via MobilePay: 473586 eller Bankkonto: 7045-0001138039 med angivelse af navn, mobil og e-mail. Ønsker
man derimod ikke at benytte saunaen, men kun foreningens badetrapper, koster det 100 kr.

Kommunyt
Siden jeg sidst skrev her i bladet i starten af marts, har dagligdagen de sidste 3
måneder ændret sig på grund af COVID-19.
Mange af kommunens medarbejdere har arbejdet hjemmefra, og de medarbejdere, der har fået lov at møde, har oplevet en helt anden hverdag med
masser af forandringer. Alle har tænkt sig om og har i en meget svær situation
meget hurtigt tilpasset sig den nye hverdag på bedste vis.
Selvom vi alle ønsker at vende tilbage til noget mere normalt, har COVID-19
helt sikkert været medvirkende til, at vi i fremtiden til gøre nogle ting på en
anden måde.
De politiske møder har selvfølgelig også været præget af, at vi ikke har kunne mødes fysisk. Det er en anden måde at holde møder på, når man sidder
hjemme bag computeren. Jeg tror, at vi har lært, at denne mødeform også vil
kunne bruges fremadrettet, men møder, hvor man sidder i samme lokale, har
stadig stor værdi.
I økonomiudvalget har vi holdt en del ekstra møder. Her har vi i bred enighed
bakket op om den kommunale håndtering og genåbning. Vi har haft et særligt
fokus på de personer, der har mistet deres job, og de erhvervsdrivende, der
er blevet hårdt ramt og måske mister deres virksomhed/livsværk. Samtidig
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har vi haft fokus på foreningslivet og alle de frivillige, der bliver ramt af aflysninger og mistede indtægter. Alle partierne har besluttet at afsætte 50 mio. kr.
til en lokal hjælpepakke i Slagelse Kommune, hvor de statslige hjælpepakker
ikke kan hjælpe. Ligeledes er man blevet enige om at fremrykke anlægsopgaver for at holde så mange som muligt i beskæftigelse.
Vi er alle meget opmærksomme på, at regningen, der opstår i forbindelse
med COVID-19, vil påvirke regnskabet for år 2020. Vi ser allerede ind i merudgifter på nogle områder såsom i seniorudvalget og på beskæftigelses-, erhvervs-, og børne- og ungeområdet. Dette skal der tages hånd om nu og ved
de kommende budgetforhandlinger for år 2021-2024, der finder sted i august/
september måned.
I Folketinget har A, V, B og SF vedtaget en ny udligningsreform for alle 98
kommuner i Danmark. Reformen betyder, at Slagelse Kommune i fremtiden
vil få 52 mio. kr. mere. Derudover bliver finansieringstilskuddet på 73 mio.
kr. ikke et-årigt tilskud med forhandling hvert år men i stedet et fast beløb, der
kommer hvert år. Slagelse Kommune får ligeledes et ekstra tilskud på 49 mio.
kr. i år 2021 og 2022 på grund af fejlberegninger tilbage i år 2016 og 2017,
hvor pengene skulle have været tildelt. Alt i alt er dette et bedre udgangspunkt
end tidligere. Der er dog fortsat en begrænsning på, hvor meget kommunen
må bruge på serviceudgifter.
På byrådsmødet i maj blev en af de største investeringer i kommunens historie
vedtaget. Det blev således vedtaget at renovere de to svømmehaller i Slagelse
og Korsør og at bygge en ny svømmehal i Slagelse med tilknytning til den
nuværende med 10 baner med 50 meters længde. Ligeledes blev det vedtaget
at etablere wellness og varmtvandsbassiner både i Korsør og Slagelse. Hele
renoveringen og nybyggeriet beløber sig til 165 mio. kr. De 150 mio. kr. var
afsat i tidligere budgetter, og alle i byrådet var enige om at finde yderligere
15 mio. kr.
Byrådet vil gerne hele kommunens bedste og alle er opmærksomme på landdistrikterne. Lokalt i Bisserup er der rigtig mange frivillige, der arbejder for
at gøre noget godt for vores skønne lokalsamfund. I hele Kirkeskovsskolens
oplands område arbejdes der sammen - hver for sig - i mange forskellige
foreninger for at løfte området. I forbindelse med hjælpepakker mv. er der
heldigvis igen bevilliget lidt penge til at understøtte og vise opbakning til det
store frivillige arbejde, der gøres i den sydøstlige del af kommunen.
Biskoppen har her i maj fået bevilget næsten 300.000 kr. så renoveringen, der
er i gang, kan gøres færdig. Der er også bevilliget 25.000 kr. til forskønnelse
og fjernelse af bådvrag fra havnen og i fjorden. Her har frivillige lagt mange ar-
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bejdstimer i at fjerne mange tons håndopsamlet affald, så det er dejligt med et
sådant tilskud til bortkørsel af bådvrag. Ligeledes er det dejligt, at der til lokalrådene i Ørslev og Venslev er bevilliget penge til gode forskønnelsesprojekter.
Med ønsket om en god sommer til alle.

FRA TORSDAGSKLUBBEN

Knud Vincents

Torsdagsklubbens bestyrelse holdt møde den 28. maj for at drøfte situationen vedrørende Corona i forhold til kommende arrangementer og aktiviteter
i 2. halvår 2020, således at disse kan overholde myndighedernes retningslinjer.
Bestyrelsen har planer om følgende arrangementer,
Dato ikke fastlagt Generalforsamling i forsamlingshuset
Dato ikke fastlagt Bustur til Vestsjælland til Dyrehøj Vingård ved Røsnæs,
Bromølle Kro og Vestsjællands Bilmuseum.
08.10.2020
Torsdagsklubbens 30-års jubilæum i forsamlingshuset
22.10.2020
Foredrag: Allan Høier – ”Takt og tone”
19.11.2020
Foredrag: Endnu ikke planlagt – om muligt vedrørende
Genforeningen 1920.
03.12.2020
Julefrokost i forsamlingshuset.
Torsdagsklubbens aktiviteter såsom it, bridge, damemotion og stolegymnastik starter, når myndighedernes anbefalinger giver grønt lys for foreningsaktiviteter.
Diverse statistikker viser heldigvis at coronavirussen er under kontrol, så vi
forhåbentlig snart kan ”lukke Torsdagsklubben op” og komme i gang med
vores mange gode aktiviteter og arrangementer.
Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har nogen spørgsmål.
På trods af Corona ønsker vi alle en god sommer. Vi skal passe godt på hinanden.
pbv
Kirsten Thinggaard

Desværre stadig midt i en coronatid – 12. maj 2020.
Vi nåede - modsat mange andre foreninger - at afholde vores generalforsamling i Bisserup Sejlklub, inden samfundet blev lukket helt ned.
Men derefter har vi konstant holdt øje med – og overholdt - myndighedernes
anbefalinger for at vi i klubben kunne gennemføre forårsklargøring af bådene og få dem søsat.
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Flere andre sejlklubber har ind til nu lukket deres toiletter og klubhuse helt.
F.eks. har Vejrø Havn forbud anløb af besøgende både – men forventer at
lukke op 18. maj.
I Bisserup Sejlklub valgte vi at holde toiletterne åbne med restriktioner og
daglig omhyggelig rengøring 3 til 6 gange af alle overflader, man kommer i
berøring med, når man gør brug af toilettet. Selvfølgeligt afhængig af aktivitetsniveauet på havnen.
Klubhuset har vi holdt åbent for kun én person ad gangen, så der kan laves
kaffe, som nydes udendørs.
Standerhejsningen gennemførtes med kun 8 tilhørere og INGEN efterfølgende fællesspisning :o(.
Mange besøgende på havnen har nydt godt af vores åbne toiletter, da de
offentlige toiletter ved stranden ikke åbnede i påsken, som ellers lovet.
Det har været en arbejdsom periode for mig ind til nu, hvor opgaven fremover uddelegeres til medlemmer som en del af deres pligtarbejde. Men det
har været og er også fortsat spændende for mig med min baggrund. Jeg har
deltaget aktivt i udryddelsen af virussygdomme som Mund og Klovesyge hos
kvæg og Falsk Hundegalskab hos grise, samt andre bakterielle og parasitære
infektioner i mit tidligere job som dyrlæge.
Jens Chr. Eskjær Jensen, Formand. Bisserup Sejlklub.







Bogføring og regnskab
Bogføring
og regnskab
og snedker arbejde
Tømrer

Bogføring
og snedker
regnskab
arbejde
Tømrer og
snedker
Tømrer ½og
Stort
som småt arbejde
side annonce
Så småt
ring du blot
Stort som
Så ring du blot
Til
Stort som småt
Til
Vivvi eller Kjeld
Så ring du blot

Vivvi eller
Kjeldeller 23849627
25708415

Til Østengen
Bisserup
25708415
ELLER44,51721601
eller
23849627
25708415
Østengen
44,Kjeld
Bisserup
Vivvi
eller
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BISSERUP TENNISKLUB

s
r

Kan du li`at lege?

ø
c
n

Kan du li`at lege med en tennisbold?

så kig forbi Bisserup Tennisklub og få en prøvetime.

o
n
n

Vi har åbent hver dag hele året.

A

Vi ligger ved Multibanen tæt ved Bisserup Forsamlingshus/Campingpladsen

OBS! Lukket alle tirsdage.

For yderligere oplysninger: www.bisserup.dk/foreninger/tennisklub
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Bisserup Vinterbadere

Bisserup Vinterbadere

Bliv en del af vinterbademiljøet på Bisserup Havn.

Bad sikkert og sjovt fra badetrapperne på Bisserup Havn.
Fordele ved vinterbadning og sauna
styrket
Bad omimmunforsvar
morgenen og vær klædt på til en god dag eller
smukkere og sundere hud og hår
klar hjernen efter en lang arbejdsdag.
hurtigere restitution
lavere blodtryk
Badetrapperne
udløser
endorfinerer i vandet fra november til april.
Badetrapperne
i vandet
november til april.
Fordele ved er
det
koldefragys
Saunaen bliver opstillet i løbet af sæsonen
 styrket immunforsvar
Følg os på Facebook/ Bisserupvinterbadere og på www.Bisserup.dk

 smukkere og sundere hud og hår
 hurtigere restitution
Medlemskab
100 kr. 
forlavere
støtte medlemmer
blodtryk
650 kr. for saunabrugere
 udløser
MobilPay:
473586 endorfiner

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

kirstenmoeldrup@gmail.com
mobil
30350246
Anlægget er
etableret
med støtte fra Kvik-puljen, LAG-midlerne, VELUX
FONDEN, Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Anlægget er etableret med støtte fra Kvik-puljen.
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Konsultationer, sygebesøg, vaccination 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
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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.

BESKÆRING

HAVEARBEJDE

Vi tilbyder beskæring af
buske, hæk og træer,
flishugning på stedet
udføres eller vi kan
bortskaffelse af
grenaffald i stedet for.

Hækklipning, plantning
af buske, hæk og træer,
anlægning af græsplæne,
nedrivning, oprydning,
maleopgaver og meget
andet.

KONTAKT OS

TRÆFÆLDNING

Hvis ik' du kan, så ring til
Dan han er nemlig
havemand, eller du kan
sms til mig, så vender jeg
tilbage hurtigt muligt.

Træfældning, Vi kan
skære ud til brænd og
laver resten til flis,
træstubbe kan vi også
fræse ned til ca. 15 cm
under jorderoverfladen.

50 67 60 06

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup

24

25

Mindre opgaver/reparationer udføres
Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thomasenjelen@gmail.com
thormasenjelen@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
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Møllebakkevej 110 . 4243 Rude

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

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-pilatesog mindfulness instruktør
For yderligere info, venligst send SMS eller ring på tlf 22 87 77 70

hassolsen
- din IT-partner

PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20







Her og nu PC-reparation
Fjernelse af virus
Hardwarefejlfinding, og test
Udskiftning af reservedele
Antivirus/spyware
Opsætning af internet og e-mail

WWW.ITFORALLE.DK

Industrivej 49 · 4230 Skælskør
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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

VARMEBUDGETTET

30

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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ADVOKATHJØRNET
Klosterbanken 1
4200 Slagelse

Møderet for højesteret

Benificeret Advokat

Advokat Roger Kopp Pedersen
Tlf.40404078.
Fax.58531853.
mail@advokathj.dk
www.advokathjørnet.dk
Autoriseret Bobestyrer

Skov- og Landskabsentreprenør

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

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

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
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POUL CHRISTENSEN
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

TØMRERMESTER
LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95

D e j lig lok alt t il d ag lig

- den er nærliggende
Åbent: Hverdage.............kl. 9,00 - 18,00

Åbent:Lørd./Sønd.
Alle dage
fra 8,00
kl.8- -19
.........kl.
14,00

Dankort
Dankort
Foto
Medicin
Fotokopier
Opslagstavle
Medicin
Opslagstavle
Tips+lotto
Posthus
Telefon:
Tips+lotto
Telefon:
55
45 90 16
55 45 90 16
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Fredag 10.00
17.00&&Lørdag
Lørdag9.00
9.00--12.00
12.00
Fredag
9.00 - -17.00
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

Bedre

ANSPÆNDT OG ØM?

Livskvalitet
Ring på
5545 1427

Je
r
tte Harde

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
www.jetteharder.dk

Behandler siden 1993

Har din hund det godt?

SIT HUND
Ring på
5545 1427

Jette Harder

Træt af behandlinger, der ikke virker?
Få enkelte behandlinger eller
Ida P. Rolf Metode
ALT (ansigts løftnings teknik)

Rastløs, aggressiv, afvisende eller bare
stiv, træt. Har du en fornemmelse af,
at din hund har smerter.
Jeg har sammen med Dyrlæge Bente Iversen
udviklet SIT hund. Jeg underviser i SIT hund.
Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved,
www.jetteharder.dk
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Ren luft er
Sund
fornuft
også indendørs

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

Tilbyder: 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.lbclean.dk
www.ibclean.dk

Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

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

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20
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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 September
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 September
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE
Lykke Jensen ....................... 53 59 96 38/41lykke@gmail.com
Annette Andersen ..... 24 48 48 46/annette300345@gmail.com
Ernst Jensen……….....…….. 22642451/ernstj2017@gmail.com

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

