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Forsidetekst: Luftfoto af Brugsen fra 1950’erne. I baggrunden ses Strædet og mellem
Brugsen og Strædet er en frugtplantage, der hører til Byvej 9. Se mere i bladet
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Bisserupkalender
Lørdag d. 19. december kl. 10-13
Bis’koppen serverer gløgg og æbleskiver
Mandag d. 21. december kl. 18.00
Solhvervsvandringt med fakkeloptog. Mødes ved Brugssen.
Torsdag d. 7. januar kl. 13.00
Bridge
Søndag d. 10. januar kl. 14-16
Fernisering med malergruppen Valodia
Mandag d. 11. januar kl. 10,00
IT kursus
Tirsdag d. 12. januar kl. 10.00
Gymnastik
Tirsdag d. 12. januar kl. 14.00
Stolegymnastik
Onsdag d. 20 januar kl 19:00-21:00 i Forsamlingshuset.
Møde om kystprojekt, læs i bladet
Søndag 28. februar kl. 14-16
Fernisering med Grethe Nordal
Papir- og fotocollage
Aktiviteter i BIS’koppen se Bisserups hjemmeside, Facebook og
opslag i BISkoppen
HEJ BISSERUPPERE!
Vi er nu atter i den mørke årstid, og de fleste af os ser sandsynligvis
frem til lysere tider!
Derfor dette lille skriv:
OPFORDRING TIL AT DELTAGE I EN MINDRE SOLHVERVSVANDRING / OPTOG D. 21. DEC. KL 18
På grund af CORONA kan vi ikke afholde SOLHVERVSFEJRING,
som vi plejer. At forsamles og hygge med snak, suppe mm. er ikke
muligt med de krav til afstand og krav om mundbind, der er gældende.
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I Bytingets arbejdsudvalg synes vi dog, at det alligevel skal fejres, at lyset nu begynder at fortrænge
mørket! Og vi synes, at vi trænger til at gøre noget i
fællesskab.
Så vi opfordrer alle til at troppe op ved Brugsen, som
vi plejer- at bære lyskæder, lanterne, lygte eller andet lys – holde afstand til hinanden og bære mundbind – for herefter sammen at gå ned og runde havnen og derefter igen gå til Brugsen og slutte af der.
Her vil Jette runde vandringen af med nogle få velvalgte ord, vi kan gå hver til sit på.
Vi håber at I møder talstærkt frem på trods af den
manglende forplejning.
Vi benytter ikke fakler i år, da vi ikke kan komme af
med dem på vandringen.
I tilfælde af regn – så hæng evt. din lyskæde op under paraplyen!
TIL SLUT EN OPFORDRING TIL ALLE HUSSTANDE
PÅ RUTEN: SÆT LYS OP UD MOD VEJEN, SÅ VANDRERNE HILSES VELKOMMEN!
På bytingets vegne Jette og Lone

Nytår i Bisserup
Med henblik på det forestående nytår bringer bladet her nogle vejledende henstillinger om affyring af fyrværkeri i en gammel landsby som
Bisserup med mange stråtage.
Sikkerhedsafstande
Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Den gælder
både for dig og tilskuerne.
Pas også på omgivelserne. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end
100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag.
Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og
anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen
gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af
brændbar bevoksning.
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Ved affyring af raketter er afstandskravet
200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter
ikke anvendes nærmere end 10 meter
fra en bygningsåbning, for eksempel
vinduer eller døre.
I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt
og for raketter.
Kilde www.sik.dk. Brug af fyrværkeri

Stjernedrys i BIS’koppen
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Livet i Brugsen for 70 år siden.
Midt i Bisserup, der hvor Byvej, Havnevej og Holsteinborgvej mødes,
ligger Brugsen. Der har den ligget siden 1884. Den gule bygning har
ikke kun rummet Brugsen, men har gennem tiden haft flere funktioner.
Der har på samme tid været butik, bolig for uddeleren og hans familie, der har været en sal til sammenkomster, møder og generalforsamlinger, og der har været en offentlig telefon. Allerede i den første, lille
brugsbygning fra 1884 i bindingsværk med tegltag, ca. 9,5 m lang og
8 m bred, var der butik, bolig til uddeleren og en sal. Den nuværende
bygning er resultatet af mange ombygninger og tilbygninger, og den
rummer i dag kun butikken.
Salen blev i 1944 inddraget til lager for brødkorn, efter krigen fortsatte
rummet med at være et lagerum, og i 1970 blev det inddraget til butikken. Uddelerens bolig blev nedlagt i forbindelse med ombygningen
i 2002 og også inddraget til butikken, og uddeleren flyttede i eget hus.
Butik, bolig, og sal
I denne artikel vil vi forsøge at give et billede af hvordan hjem og arbejdsplads hang sammen i Brugsen i årerne fra ca. 1943 til 1964.

Luftfoto af Brugsen 1949
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I fløjen mod vest var uddelerens bolig. I dag er her bl a kontor og personalestue.
Til venstre nederst i billedet ses på Holsteinborgvej Brugsens garager og
uddelerens køkkenhave. I dag er her parkeringsplads og et dobbelthus.
Yderst til højre nederst ses Dyvekær 25, ”Lille Sterrede”.
Familien Madsen
Artiklen er baseret på en samtale med Børge Madsen, født i 1943 i
Brugsen, søn af Brugsens uddeler, N. P. Madsen, og udlært i Brugsen i
1964. N. P. Madsen var uddeler fra 1942 til 1967.
Familien Madsen, far, mor og tre børn boede i uddelerboligen. På første
sal havde forældre og børn soveværelser og badeværelse. I stuen var
der køkken og spisestue.
Familien havde i alle årerne ung pige, som også havde sit værelse på
første salen mod syd. Da Børges lillesøster blev født, fik han også værelse herude.
Personalet i Brugsen, som regel en første kommis, endnu en kommis og
en lærling, boede og spiste som regel også i Brugsen. De havde også
deres værelser på første sal over butikken, men mod øst. En dør skilte
værelserne mod syd og øst. Første kommisen havde værelset i gavlen
mod nord. Alle værelserne havde håndvask med varmt og koldt vand. I
kælderen var der indrettet et bad til de ansatte.
Personalet var på kost. Børge fortæller, at de alle sammen spiste aftensmad sammen i spisestuen i stueetagen. ”Min far sad for bordenden ind
til kontoret, og så sad min mor på hans højre side, og så sad min lillesøster i en høj stol, og så sad Erling og jeg, også på min fars højre side,
og så ovre på min fars anden side sad de ansatte, der var på kost. Først
1 kommisen og så lærlingen helt nede ved vinduet inde i hakket, hvor
indgangsdøren til boligen er.
Hvert måltid om aftenen blev indledt med bordbøn. Når så der kom
nye, første gang, sagde min far derfor næsten altid, så folder vi hænderne og beder en bordbøn, så var det ikke pinligt for dem.”
Børnene skulle opføre sig ordentlig ved det fælles aftensmåltid. Børge
fortæller, at ”hvis han eller broren, det var mest broren, men det kunne også være Børge, hvis en af dem teede sig, når de alle sammen sad
sammen til aftensmaden, så faldt fars hammer”.
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Morgenmaden var ikke et fælles måltid. Børge husker, at forældrene
spiste morgenmaden alene. ”Min far åbnede altid butikken syv, halvotte, han var altid den første, og havde ikke spist morgenmad, han gik
ned og åbnede indtil de (personalet, red.) kom, og det hele det kørte.
Så sad de (forældrene, red.) og spiste morgenmad sammen i spisestuen.
Der sad de begge to. Den unge pige var der ikke. Der sad de sådan lige
og vendte, det der var sket i går, og det der skulle ske i dag. Og så drak
de kaffe sammen. Og det skulle ikke undre mig, om de også bad en
bordbøn. Det tog sådan en halv times tid. ”
Hjemmet var missionsk. Børge fortæller, at forældrene var ”glade kristne”.
”Min morfar var indremissionær og boede hos os nogle gange, når han
skulle komme ned og tale, så boede han selvfølgelig hos sin datter og
svigersøn. Jeg blev døbt af Helge Jessen Andersen (præst 1941-1961,
red.), men så skete der det, at der gik religion i det, og i Hyllested var
der en præst, som hed Højland, pastor Højland, Ove Højland (præst
1943-1960, red.), og der blev jeg konfirmeret, i Hyllested kirke, sammen med to andre fra min klasse, hvis forældre også var tilhængere af
Indre Mission, for vi skulle ikke konfirmeres af en grundtvigiansk præst.
Så da vi gik til præst, tog vi til Hyllested.” ”For det der med religion, nu
har det jo nok ingen stor betydning, men det havde det dengang”.
Salen
Børges konfirmationsfest blev holdt i salen.
Salen var 39 kvadratmeter med kakkelovn. Salen stilledes gratis til rådighed for folk i byen mod at brugeren betalte lys, varme og rengøring.
Her blev holdt møder og generalforsamlinger, både Brugsens og socialdemokratiets, og andre sammenkomster. Pastor Berg-Sørensen (præst
1929-1941, red.), der ikke var tilknyttet Indre Mission, holdt bibellæsninger i salen, her kom folk uanset kirkeligt tilhørsforhold, og salen var
fuld. Ved sådanne lejligheder sørgede en mand for opvarmningen og en
kone lavede kaffe.
I 1944 blev salen inddraget til statslager for brødkorn, og efter krigen
var den fortsat lagerrum, men i 1958 blev den malet og gjort i stand til
Børges konfirmation.
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Brugsen
Som dreng tjente Børge lidt lommepenge ved at hjælpe til i Brugsen. Tit
og ofte bad hans far ham ordne flasker i kælderen om eftermiddagen,
når han var kommet hjem fra skole. Det var lidt surt, men hans far roste
ham altid sådan. Børge kom på den måde efterhånden meget med i
Brugsen, og da han i 1961 sluttede skolegangen på Kirkeskovskolen
med præliminæreksamen, kom han i lære i Brugsen.
Børge ved kasseapperatet 1961

Nederst i kasseapperatet var der 4 skuffer, 2 i hver side, og hver ansat
havde sin skuffe, sommetider kunne det ikke lige gå op, og så var man
to om en skuffe, og man skulle redegøre for, hvad der var slået ind, og
hvad man talte op til fyraften, det skulle helst stemme.
Børges far havde i 1942 overtaget en brugs i dyb krise, men N. P.
Madsen var initiativrig og dygtig og fik vendt udviklingen, og da Børge kom i lære, havde Brugsen lige fået selvbetjening. Der var bud
efter N. P. Madsen fra mange sider. Han sad i sognerådet, var for-
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mand for skoleudvalget, og han var medstifter af og formand for Bisserup Turistforening, oprettet 1946, som ville fremme turismen dels ved
opsætning af badebroer, bænke og offentlige toiletter dels ved forskønnende foranstaltninger herunder et anlæg ved gadekæret.
Luftfoto af brugsen 1959

På fotoet ses Madsen og hans kone uden for Brugsen vist i færd med at
arrangere en lille vareudstilling. Langs muren mod øst er udstillet varer
til sommerhuslivet.
Med udstykningen af sommerhusgrundene på Smålandsvejene omkring 1960 begyndte det at eksplodere med sommerhuse og sommerhusbeboerne. ”Nu kommer kjøenhavnerne”, sagde man i Bisserup, og
så skulle Brugsen være klar med alt, hvad de behøvede.
Brugsen havde et bredt udvalg af varer. Fødevarer, isenkram, grovvarer,
arbejdstøj, gummistøvler og metervarer, men alt sammen FDBs produkter.
”Vi havde mel og sukker og gryn i sådan nogle store skuffer ude i
bagbutikken, da var der sådan en skuffe, man kunne hive den ud, og
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så vejede man af, man vejede ikke af til hver gang, man vejede af til
noget tid. Melis som det hed. Og vi solgte spegesild fra tønden nede i
kælderen. Når der var en, der skulle have en spegesild, så skulle vi ned
i kælderen. Dengang fik man kaffebønner hjem i 5 eller måske 3 kilos
poser. De der plasticposer fra kaffen, dem gemte vi, for når man hev en
sild op med sådan en gaffel, en tang af træ, så skulle man putte den der
ned i og rulle den sammen, og så skulle man komme den i avispapir,
og så komme den ned i en varekasse, og så skulle den bringes ud til en
kunde”.
N. P. Madsen i butikken, 1953

Brugsens kunder var geografisk spredt, og flere kom måske kun i butikken til jul, derfor kørte Brugsen ud til kunderne.
Børge fortæller: ”Der var to vareture. Altså vi havde jo den der varevogn, og vi havde faktisk også nogle kunder i Nyrup og Rude og så selvfølgelig her, og vi havde to vareture om ugen. En om onsdagen da kørte
vi til Holsteinborg, og der var desuden mange ansatte på Holsteinborg
slot dengang, og så videre ud til Snedinge og så ud forbi Kirkeskovskolen, der var også nogle af lærerne, der var kunder, så til Rude, selvom
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der var en købmand i Rude, en af mine bedste venner var købmandens
søn, og så kørte vi over Nyrup hjem. I Nyrup var der bl a en af Brugsens
rigtig store kunder. Det var Skovridergården. Der var en, der hed Nielsen, en forstander, og han havde jo en masse handicappede beboere,
og der var ret mange deroppe, og de handlede stort set det hele i Brugsen i Bisserup. Og der skulle noget til. Så kørte vi hjem igen. Der havde
jeg så om mandagen inden den onsdag, jeg havde så en knallert, og
der kørte jeg så rundt, de havde så en kontrabog , alle de kunder, og så
”hvad skulle det være?” Og så ”ja, jeg har skrevet op” og dit og dat og
dut, så skrev de op 2 kg mel osv osv i kontrabogen, og 5 sodavand og
10 bajere og kaffe ikke mindst. Og kaffen den pakkede vi i en stor blikdåse, fordi duften fra bønnerne skulle ikke forsvinde. Børge kan lige se
for sig en kone på ruten, ”når jeg kom ind med kassen med varer i, det
første hun gjorde, det var, hun tog ned til kaffen og så snusede hun ind”.
Side i kontrabog fra Bisserup Brugs sidst i 1930erne

Bemærk telefon 06øre
Dengang handlede kunderne ikke kontant i Brugsen. De købte "på
bog". I kontrabogen noteredes kundens køb, og bogen opbevaredes af
kunden. Det fremgår af den pågældende bog, at der blev betalt ca. en
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gang i kvartalet. Andre betalte en gang om måneden.
”Så kom jeg jo hjem med sådan en stak kontrabøger, og der var så skrevet op, og så skulle man ekspedere alle de der varekasser, og det gjorde
man så om tirsdagen, og så blev det stablet op ude i bagbutikken, der
hvor der var de der grynskuffer og alt det der og så kunne man så læsse
dem på den der bil der og så køre rundt. Og så startede man med at
køre ned til Karsholt (skovfoged i Bisserup 1959-2005, red.), så videre
langs det gamle savværk og så videre”.
Ugens anden varetur blev kørt om fredagen, og den gik ned til havnen,
ud til Kristiansholmsvej og sommerhusområdet.
Vareturene er nu en saga blot, men Brugsen er stadig en veldrevet butik. Efter nogle vanskelige år omkring årtusindskiftet fusionerede den
i 2002 med Super Brugsen i Skælskør og er i dag en moderne Dagli’Brugs.
Børge Madsen kom efter endt læretid til Korsør, men blev siden forsikringsmand. Han og hans familie har sommerhus i Bisserup.
N. P. Madsen døde pludselig i 1967. Hans kone blev i byen og byggede
hus i Skovvænget på den grund, hun og hendes mand havde købt af
Anton Petersen i 1963.
Helle Mylund Jacobsen og Annette Andersen
Litteratur
Johs Fjordside: Træk af Holsteinborg Brugsforenings Historie 18701995
Billeder
www.kb.dk/danmark set fra luften
Børge Madsens fotoalbum
Kontrabog Bisserup Lokalarkiv
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BISSERUP VINTERBADERE

Bisserup Vinterbadere er nu i gang med den tredje sæson. Vi glæder os
over vores fine anlæg med trapper, gode måtter og den nye sauna; ligesom vi glæder os over den store samarbejdsvilje, vi møder hos Bisserup
Sejlklub således, at vi kan benytte sejlklubbens bro og toiletter samt
klubhus til omklædning.
I skrivende stund er det nu 3 uger siden, vi påbegyndte sæsonen. Bestyrelsen og aktive medlemmer arbejder for tiden kreativt og målrettet på at få
saunaen til at fungere, så alle 75 medlemmer får en fleksibel og corona-sikker adgang til alle faciliteter med en masse glædeshormoner som udbytte.
Kirsten Møldrup
Bestyrelsesforkvinde

Beretning: Bytinget
Bytingets aktiviteter november 2019 til november 2020
Året 2019 sluttede som mange forudgående år med 3 bytingsarrangementer –
julecafe, juletræstænding og solhvervsvandring, hvor der som sædvanligt var stor tilslutning og social aktivitet på kryds og tværs. Vinterhalvårets fællesspisninger blev også, som de plejer, gennemført med fuldt
hus til og med marts 2020.
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OG SÅ GIK ALT I STÅ! - Eller gjorde det?
Nej, ikke alt. Vi kunne ikke længere mødes i store forsamlinger og
gennemføre deplanlagte arrangementer – strandrensningen, 4. maj
arrangement ved befrielsesstenen, borgermødet om Bisserups fremtid, Skt. Hans, loppemarkedet og evt. et musikarrangement i august.
Men vi troede og håbede på, at i efteråret ville alt være normalt
igen, og så kunne vi nok både holde loppemarked og borgermøde.
Sådan gik det som bekendt ikke, og henover året har arbejdsudvalget
igen og igen måttet meddele, at arrangementerne blev aflyst. Alle aflysningerne har dog ikke betydet, at arbejdsudvalget har haft indstillet
deres arbejde. Efter nedlukningen mødtes vi i første omgang udendørs,
og vi har gennem hele resten af året forsøgt at gennemføre de projekter,
der ikke krævede, at vi skulle forsamles mange indendørs.
Strandrensningen blev gennemført den 19. september med et stort
fremmøde – også af mange nye borgere i byen. Efter oprydningen
blev der som sædvanligt hygget med lidt at spise og drikke, og i år
dækkede Danmarks Naturfredningsforening udgifterne til forplejningen med 795 kr. Forinden strandrensningen havde en gruppe frivillige
ryddet godt og grundigt op på strandengen, hvor gamle vragrester fra
de sidste mange år blev trukket fri og kørt væk med et økonomisk tilskud på 25.000 kr. til transporten fra Slagelse kommune. Alt i alt blev
der fjernet mere end 5 tons affald fra byen, stranden og strandengen.
Fra arbejdsudvalget er det en lille undergruppe – infrastrukturgruppen
- der sammen med nogle få andre frivillige har stået for at organisere
og gennemføre oprydningen, og det er også denne lille gruppe, der
har kontakten til Kommunen vedr. parkeringsproblematikken i byen –
en problematik, der godt nok kom voldsomt til udtryk i en sommer,
hvor hele Danmark holdt ferie hjemme. Mange dage oplevede vi stort
kaos på havnen og på Havnevej, når gæster i byen gerne ville parkere.
Bl.a. på den baggrund har arbejdsudvalget fremsendt et budgetforslag
til Kommunen ifm. budget 2021, hvor vi foreslår, at Kommunen er behjælpelig med på den ene eller den anden måde at skaffe ordnede
parkeringsforhold. Problematikken er senest blevet drøftet, da borgmester John Dyrby sammen med Knud Vincent og Villum Christensen var
på en rundtur i Bisserup med repræsentanter fra arbejdsudvalget den
3.november. Der blev udtrykt stor forståelse for behovet for ordnede
parkeringsforhold – og ikke mindst vilje til at finde en løsning.
Det er også infrastrukturgruppen, der har kontakten til Kommunen
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vedr. asfaltering af parkeringspladsen ved forsamlingshuset, og den
opgave forventes løst i løbet af de nærmeste måneder.
Loppemarkedet blev først flyttet – siden helt aflyst, og det er nu håbet,
at det kan gennemføres i løbet af 2021. For alligevel at få lidt penge i Bytingets kasse og også for at prøve noget nyt, har loppeudvalget
- en anden undergruppe under arbejdsudvalget – sat en del ting og
sager fra laden til salg i facebookgruppen Bisserup køb og salg. Det
blev en succes. Tingene blev solgt til pæne priser, og vi arbejder videre med ideen om, at loppesager kan sælges digitalt. Det er dejligt,
at vi i år har fået 5.555 kr. i kassen på denne måde, men det kan ikke
erstatte den festlige, sjove og hyggelige dag, som loppemarkedet jo
også tidligere har betydet. Hvis vi skal fortsætte med et digitalt loppemarked, må der også tænkes nyt ift. en anden form for ”festdag.”
I løbet af 2020 har hjemmesiden fundet sin nye form, og aftalerne med
foreninger, annoncører og andre om brug af siden er faldet på plads.
Da hjemmesiden sammen med Bytingets facebookgruppe og Bytingsbladet er meget vigtig i forhold til at sikre, at informationer om diverse
aktiviteter og byens liv i øvrigt er tilgængelige for alle, vil vi meget gerne modtage input til, hvordan den evt. kan forbedres. I disse tider, hvor
det ikke er muligt at have den sædvanlige debat på kryds og tværs i
byen, er det ekstra vigtigt, at så mange informationer som muligt kommer ud – også via hjemmesiden.
I 2019 meldte Bisserup sig som forsøgsområde for en ny samkørselsordning – NaboGo. Der var planlagt forskellige tiltag for at orientere
om de nye muligheder for at finde sammen, når man enten var chauffør
eller havde behov for kørsel. Også det kom på listen over aflysninger.
Det betyder imidlertid ikke, at ordningen er opgivet, og vi håber, at det
bliver muligt at få det nye tiltag op at køre i 2021.
Vi har igennem de sidste mange år haft et rigtig godt samarbejde med
campingpladsen, og da de i foråret spurgte, om de kunne få lov til at
disponere over et lille stykke af sportspladsen for at kunne imødekomme de mange ønsker om overnatning, sagde arbejdsudvalget ja. Da
sæsonen var forbi, modtog Bytinget et tilskud fra campingpladsen på
5.800 kr. som tak for vores velvilje.
Som bekendt varetager Bytinget brandberedskabets økonomi, og da
brandbilen i år skulle synes, var det forventet, at der ville blive en pæn
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udgift til det nødvendige værkstedsbesøg inden. Heldigvis er tilskud til
brandberedskabet blevet et fast punkt på 6 grundejerforeningers budget, ligesom 24 private husstande yder et fast årligt tilskud. Tak for det.
Da brandbilen var synet, svarede udgiften på 12.856 kr. stort set til det
beløb, der stod på kontoen. Imidlertid skete der det glædelige, at det
kommunale beredskab i år besluttede, at de gerne ville dække udgifterne denne gang.
Henover året har en undergruppe af arbejdsudvalget deltaget i møder
med repræsentanter fra Rude, Glænø, Ørslev og Venslev, hvor den Lokale UdviklingsPlan – LUP – har været på dagsordenen under overskriften: Om 10 år….. Tanken var, at vi ville lave et løst udkast til en
vision og en udviklingsplan for 6 forskellige temaer – Kirkeskovskolen,
bosætning i området, infrastrukturen i området, områdets natur, områdets kulturhistorie og mulighederne for fællesskaber på tværs i området. Når udkastet var færdigt, skulle det sættes til debat i de forskellige
lokalområder, og i Bisserup havde vi planlagt med et stort borgermøde
den 16. maj, hvor vi håbede at få mange input til udviklingen i netop
vores område. Det kunne ikke gennemføres, og vi planlagde så med,
at holde borgermøde og årsmøde på samme dag i november, men….
Nu har den samlede LUP-gruppe så besluttet, at gøre udviklingsplanen
”færdig,” så den kan præsenteres for de 5 lokalområder, så snart det
bliver muligt. I princippet er borgerinddragelsen så bare blevet udskudt
til næste fase, hvor forhåbentlig mange vil melde sig til at deltage i konkretiseringen og udmøntningen af tankerne om den fortsatte udvikling
af vores dejlige område.
Til sidst vil arbejdsudvalget gerne takke de mange frivillige, der på trods
af dette mærkelige år ufortrødent har været medvirkende til at opretholde en vis form for normalitet.
Tak til alle byens foreninger og deres frivillige.
Tak for såvel stort som småt til alle arbejdsgrupper og enkeltpersoner,
der gør Bisserup til et godt sted at bo.
På vegne af
Bytingets arbejdsudvalg
Alice Jelen
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Bytingets fremtidige virksomhed
Hvis vi havde afholdt et årsmøde, ville der sandsynligvis have været debat om og input til den fremtidige virksomhed, og der ville være blevet
valgt et nyt arbejdsudvalg – eller være blevet givet et nyt mandat til det
gamle udvalg. Sådan bliver det ikke i år. MEN vi vil gerne gøre ekstra
opmærksom på:
- at der er 4 ledige pladser i arbejdsudvalget, der kan besættes, hvis
nogen ønsker at blive medlem
- at arbejdsudvalgets møder er åbne for alle medlemmer. Man giver blot besked, hvis man ønsker at deltage i enkelte møder.
Det ser ud til, at vi snarest kan gå videre med det projekt, der har fået
navnet Strandprojektet. Kommunen har tidligere afsat 4x1 mill. kr. til
opgradering af 4 kystområder – herunder Bisserup strand. Vi har allerede brugt ca. 300.000 kr. til bl.a. genopretning af Strandstien og asfaltering af parkeringspladsen ved forsamlingshuset, men der er
altså ca. 700.000 kr. tilbage til brug i 2021.
En del af pengene er på forhånd tiltænkt en ny og mere sikker badebro,
men hvad kunne vi ellers forestille os, at opgradere vores strandområde
med? Skal adgangen til stranden evt. gøres mere handicapvenlig? Skal
der evt. etableres mulighed for beachvolley eller andre aktiviteter? Skal
der evt. sættes flere bord-bænkesæt op? Eller…?
Arbejdsudvalget vil hurtigt tage stilling til, hvordan vi får sikret, at alle
ideer kan komme på bordet og nedsætte en hurtigt arbejdende projektgruppe, hvor vi håber, at alle interesserede vil være med. Som nævnt i
beretningen håber vi også, at det i løbet af foråret/sommeren bliver muligt at gennemføre det aflyste borgermøde, hvor bl.a. temaerne fra den
lokale udviklingsplan kan sættes til debat, og hvor vi forhåbentlig kan
få nedsat nogle arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med de ønsker,
der måtte komme frem på borgermødet.
LUP-gruppen har opstillet nedenstående 6 visioner:
• Om 10 år er indbyggertallet i området vokset, og aldersgennemsnittet
er faldet. Der er udviklet nye, bæredygtige boformer, der tilgodeser såvel børnefamilier som ældre borgere
• Om 10 år er Kirkeskovskolen fortsat det naturlige skolevalg for områdets børn og et naturligt midtpunkt/samlingspunkt for områdets fælles
fritids- og idrætsaktiviteter
• Om 10 år er infrastrukturen i området – privat trafik/kollektiv trafik/
samkørsel/stier/digital dækning – udviklet i en grad, der gør, at struktu-
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ren ikke længere er en hindring for et godt privatliv/arbejdsliv/erhvervsliv
• Om 10 år er naturen i området bevaret samtidig med, at der er udviklet nye muligheder for at bruge naturen til rekreative formål (genopretning af vandkvaliteten i Noret og kystsikring)
• Om 10 år er der udviklet en større fælles bevidsthed om områdets
kulturhistoriske værdier • Om 10 år er der i området en større fælles
bevidsthed om de muligheder, der er for foreningsliv og øvrige fællesskaber, og beboere fra hele området deltager i aktiviteterne på tværs
Gruppen vil i vinterens løb arbejde videre med de 6 punkter og forsøge
at beskrive en status på hvert område samt opstille en mulig handleplan, der ville kunne bringe os tættere på en opfyldelse af visionen.
Foreningen BIS`koppen har fået et fantastisk hus – stort tillykke med
det.
Fra arbejdsudvalgets side er der et stort ønske om, at vi i løbet af 2021
får drøftet, hvordan Bis`koppens formål: At understøtte og udvikle fællesskaber blandt byens borgere - og Bytingets formål: At virke til gavn
og glæde for borgerne i Bisserup kan understøtte hinanden. Hvor adskiller vi os, og hvor har vi fælles snitflader, der lægger op til at vi arbejder sammen?
I skrivende stund har BIS´koppen nok at gøre med at finde sine egne
ben i huset, men det er arbejdsudvalgets håb, at vi sammen kan finde
en god ramme til den – efter vores mening - nødvendige afklaring af,
hvem der gør hvad i byen.
Selvom vi lige nu kigger ind i en vinter, hvor det ikke umiddelbart ser
ud til, at det vil blive muligt at gennemføre fællesspisninger, sangaftener eller andre af de aktiviteter, som vi er rigtig mange, der savner, så
er det vores håb, at det i 2021 trods alt bliver muligt at holde fast i de
fleste af Bytingets traditioner. I hvert fald er arbejdsudvalget parat til at
tage fat, så snart det igen kan gøres forsvarligt.
På vegne af
Bytingets arbejdsudvalg
Alice Jelen
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Bisserup kystopgradering

Vil du være med til at omsætte 700.000 kr til spændende projekter?
Slagelse kommune har 700.000 kr. øremærket til at opgradere Bisserups kystområde.
Bytingets arbejdsudvalg inviterer derfor Bisserup til et møde onsdag d.
20 januar kl 19:00-21:00 i Forsamlingshuset.
Mødet har to formål:
1) At åbne for at byen kan komme med ideer og input til, hvordan vi
kan opgradere kystområdet.
2) At nedsætte en arbejdsgruppe af interesserede, som vil være med
til at udarbejde planer/projekter i samarbejde med arbejdsudvalget og
Kommunen.
Man kan altså komme med sine ideer og input, og derefter kan man
også melde sig til arbejdsgruppen.
Har man lyst til at komme til mødet - enten med ideer eller som deltager i arbejdsgruppen, skal man tilmelde sig hos Andres Eskjær Jensen
(Telefon/sms: 22519179, e-mail: andres.jensen@gmail.com eller find
mig i byen) senest den 22. december.
På arbejdsudvalgets vegne
Andres Eskjær Jensen

P-pladsen ved Bisserup Forsamlingshus

I slutningen af November bliver første del af asfaltarbejdet på Parkeringspladsen ved Bisserup Forsamlingshus færdiggjort. Slidlaget og dermed også opstregningen til parkeringsbåse bliver færdiggjort i foråret.
Stien der forbinder de to parkeringsområder bliver også lavet i foråret.
På arbejdsudvalgets vegne
Kirsten Møldrup
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Referat af ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen startede kl. 1100 og der deltog 25 medlemmer.
Formanden, Kirsten Lichtenberg, bød velkommen, hvorefter man
straks gik over til generalforsamlingens dagsorden, som iht. vedtægterne http://www.bisserup.dk/wp-content/uploads/2019/03/Vedtaegte-2018biskoppen.pdf var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning fra bestyrelsen.
Foreningens regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Budget og fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

Ad pkt.1. Niels Christiansen blev foreslået som dirigent og han blev
valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen skulle have afholdt i april, men var blevet udskudt som følge af
COVID-19. Den nu afholdte var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Han gav derefter ordet til formanden med henblik på beretningen.
Ad pkt. 2. Formandens beretning er vedlagt som bilag. Beretning blev
godkendt med akklamation.
Ad pkt. 3. BIS’koppens kasserer, Kim Marker, fremlagde det reviderede
regnskab for 2019, som var uddelt, og han knyttede et par uddybende
kommentarer hertil. Regnskabet udviste et underskud pr. 31.december
2019 på 71.101,43 kr. Underskuddet skyldtes de store udgifter ifm.
køb af bygningen samt første etape af renoveringen. BIS’koppens for-
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mue per samme dato var 48.242,92 kr. Der var ingen bemærkninger
fra forsamlingen, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var
godkendt. Regnskabet er vedlagt som bilag.
Henset til, at renoveringen af bygningen nu var afsluttet, gennemgik
kassereren også BIS’koppens økonomiske status per d.d. samt byggeregnskabet. Sidstnævnte vedlagt som bilag. Kassereren konkluderede,
at økonomien stadig var sund.
Ad pkt. 4. Der var ingen indkomne forslag.
Ad pkt. 5. Kassereren gennemgik forslag til budget for 2021 samt foreslog uændret kontingent. Begge dele blev godkendt af forsamlingen.
Ad pkt. 6. Bestyrelsesmedlem Jacob Borello indledte med at fastslå, at
Forsamlingshusforeningen for nærværende ikke anser det for nødvendigt at have et permanent medlem i bestyrelsen. Den nødvendige koordination de to foreninger imellem kan varetages på 1-2 årlige møder.
På valg til bestyrelsen for 2 år var:
Kirsten Lichtenberg (modtog ikke genvalg)
Kim Marker (modtog genvalg)
Jacob Borello (modtog ikke genvalg)
Da der ikke var forslag fra forsamlingen til nye bestyrelsesmedlemmer,
foreslog bestyrelsen genvalg af Kim Marker og som nye medlemmer
Lone Jensen og John Nielsen. Alle tre valgtes for en toårig periode med
akklamation.
Ad pkt. 7. På valg som suppleanter for 1 år var:
Thomas Hansen (modtog genvalg)
Mikkel Madsen (modtog ikke genvalg)
Forsamlingen foreslog Yngve Christensen som erstatning for Mikkel
Madsen og begge valgtes for et år med akklamation.
Ad. Pkt. 8. Begge nuværende revisorer, Lykke Nielsen og Niels Christiansen, modtog genvalg for et år og valgtes med akklamation.
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Ad pkt. 9. Der var spørgsmål fra forsamlingen vedr. fremtidige aktiviteter i BIS’koppen. Bestyrelsen nævnte den allerede velbesøgte strikkecafe samt ideer som børnearrangement med sanglege, børnehjørne,
live-streaming af foredrag etc. Der var forslag en systue. Enkelte medlemmer ville gerne donere symaskiner.
Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten for god ro orden og
afsluttede generalforsamlingen.
Jette Elverdam/Kim Marker
Efter konstituering
Bestyrelsen består nu af Jette Elverdam, Frank Guldagger, Kim Marker,
John Nielsen, Lone Jensen. Suppleanter: Yngve Christensen, Thomas
Hansen
Formand: Jette Elverdam
Kasserer: Kim Marker
ekretær: Lone Jensen
Pga. af pladsmangel i dette blad udelades Beretningen fra Generalforsamlingen men den kan ses ses på Bisserup hjemmeside/BIS’koppen

BIS’koppen bobler

•
•
Der strikkes på livet løs hver anden torsdag – skiftevis eftermiddag og aften
•
Et skrive/projektværksted finder sted tirsdag og onsdag kl 10-13
•
1.december blev der klippet julestjerner
•
Et kvartmatch billard er sat op i rummet på første sal
Endnu har ingen aktiviteter fundet sin faste form. Det sker nok først, når
vi kommer på den anden side af coronaen, hvor vi håber at opleve, at
flere ideer vokser frem blandt BIS’koppens medlemmer. Husk – ung
som gammel – at melde dig ind i det, der er landsbyens hus. Det koster
blot 100kr om året, og du kan herefter både deltage og være med til at
give huset indhold og retning. Husets aktiviteter er for medlemmerne –
cafeen er derimod åben for alle, byboere og forbipasserende, tirsdage
og torsdage 14-17 samt lørdage 10-13.
Lørdag den 19.december er julemusikken aflyst, men man kan købe
kaffe og kage eller et glas gløgg og æbleskiver. Pladsbegrænsning: 40
personer.
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Sidste åbningsdag i cafeen 2020: tirsdag 22.december
Cafeen åbner igen: torsdag 7.januar 2021
PS! Den afgåede formand, Kirsten Lichtenberg, fortsætter som tilrettelægger af
cafevagterne
Frank Guldagger

Noget om Bisserups Brandberedskabs
økonomi

På vores hjemmeside bisserup.dk under fanen FORENINGER, er der
kommet en ny fane nemlig fanen BRANDBEREDSKAB og i juninummeret 2018 af dette blad, som du kan læse i BIS’koppens bogcafé, Holsteinborgvej 224, finder du et længere interview om brandberedskabets
opståen i 2002. Her kan du bl.a. læse, hvordan det gik til at brandberedskabet fik sin egen brandbil og hvordan du kan give din støtte.
Her vil jeg blot skrive lidt om økonomien. Brandberedskabets økonomi
fremgår af Bytingets årsregnskab, hvor beredskabets indtægter og udgifter år for år bogføres på en særskilt konto. På bisserup.dk under fanen
BYTINGET og herunder ÅRSMØDE finder du både regnskab, budget
og to bilag, der viser kontobevægelserne for brandberedskabet i regnskabsåret 2019-2020 og saldoen siden 2008.
Takket være fondsstøtte, støtte og tilskud fra vejlaug, grundejerforeninger og fra private hus-stande – STOR TAK TIL ALLE JER - har der gennem
årene været penge på brandberedskabets konto til anskaffelse af brandbilen og løbende udgifter til forsikring, vægtafgift, brændstof. De sidste
to år har Brandberedskabet været så privilegeret at modtage ekstraordinær støtte: I 2019 i form af Årets Lokalrådspris af Landliv Slagelse på
5000 kr for ”et prisværdigt frivilligt tiltag, der fortjener anerkendelse og
økonomisk støtte” og i 2020 fik beredskabet dækket sin udgift på næsten 13.000 kr til syn af brandbilen af Brand og Redning, Slagelse Kommune. Brandberedskabet kommer takket være ovenstående ud med et
overskud i år på 4.753,63 og har et rådighedsbeløb på 18.801,08.
Lillan Garby, kasserer i Bisserup Byting
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Kommune-nyt
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COVID-19 spiller fortsat en stor rolle i dagligdagen. Efter ni måneder
er vi nu begyndt at vende os til, at sådan er det, men der er ingen tvivl
om, at vi savner at være sammen. Det bliver helt sikkert en anderledes
jul og et anderledes nytår.
I dag, den 1. december 2020, er Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse vedrørende de danske kommuner udkommet. Desværre er vi i
Slagelse igen placeret i den tunge ende som nr. 81 ud af de 93 kommuner, der deltager. Kigger man nærmere på analysen, ser man, at Slagelse Kommune ligger nr. 91, dvs. helt i bund, når der måles på samarbejdet mellem jobcentrene og virksomhederne i forhold til at levere den
nødvendige arbejdskraft. Kommunen ligger ligeledes (som nr. 90) helt i
bund, når man kigger på kommunes image. Heldigvis er kommunen på
to af de ni kategorier, der måles på, placeret i midten af feltet. Det drejer sig om uddannelse og brug af private leverandører, hvor kommunen
er placeret som nr. 44 og 49. Byrådet har en fælles opgave i forhold til
at være parat til at løfte og forandre fremtiden. Dette kræver et meget
tættere samspil mellem jobcentret, erhvervslivet og uddannelserne.
Der har i Byrådet været afholdt et par temamøder med fokus på det
særlige børn- og ungeområde samt beskæftigelsesområdet - to områder
vi fortsat i kommunen har store udfordringer med.
På det særlige børn- og ungeområde har der været nedsat en særlig
Task Force-gruppe. Gruppens anbefalinger er behandlet i en ny udviklingsplan med input fra Børn- og ungeudvalget. I Beskæftigelsesudvalget er man i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvordan rapporten fra
Mploy skal udmøntes.
Lige nu arbejdes der som et forsøg meget med fribusser på landet. Man
tager faste ruter ud og indsætter en eller flere fribusser, hvor det er
gratis at køre med. Man har halveret taksten til flexture på landet. I
sommer startede den første fribus vest for Slagelse, i Kelstrup, Stillinge
og Havrebjerg som et forsøg. Lige nu arbejdes der på at tage 4 busruter
ud af den gamle Hashøj Kommune og indsætte nogle fribusser i stedet
for. Al dette foregår med stor inddragelse af 13 landsbyer, og det bliver
spændende at følge hvilke nye løsninger, der kan findes. Nogle tænker
sikkert, at det er et ”spareprojekt”, men det er det sådan set ikke. Hele
tanken med projektet er derimod at finde frem til, hvordan vi opnår en
bedre dækning for de samme penge. Der er på nuværende tidspunkt
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ingen ændringer vedrørende Kirkeskovsskolens område.
Den 3. november var borgmesteren og viceborgmesteren på besøg i
Bisserup. Det var en flot og veltilrettelagt tur rundt i Bisserup. Her medvirkede mange af de stærke foreninger og frivillige, der var i topform og
klar til at fortælle om ønsker og udfordringer her i det sydøstlige hjørne
af Slagelse Kommune. Der er ingen tvivl om, at det har gjort indtryk at
se, alt hvad der er gang i her i Bisserup. Jeg vil gerne sige mange tak for,
at jeg fik lov at deltage denne dag.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Knud Vincents

Torsdagsklubben
Torsdagsklubbens efterårssæson har været ret forskellig fra de foregående år på grund af Coronaen, men vi har dog været i stand til at holde
gang i vores 2 gymnastikhold, IT-kurset og bridgespillet dog med reducering af deltagerantal på holdene.
I oktober fejrede vi klubbens 30års jubilæum i forsamlingshuset
med deltagelse af 40 personer.
Det blev en festlig eftermiddag
med frokostplatte fra Camilla i
Grønbrohallen, kaffe og lækker
kage fra konditoren i Skælskør. Vi
blev underholdt af KomikMusik
v/Bertel Abildgaard med musik,
sang og jokes.

Sidst i oktober havde vi besøg af Allan Høier, der opførte en kabaret
om fru Emma Gad og hendes anvisninger om takt og tone. Det var en
uventet flot forestilling. Aktiviteterne - It, gymnastik, stolegymnastik og
bridge - vil forsætte 2021. De enkelte holdledere vil indrette holdene,
så de overholder myndighedernes restriktioner.
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Med hensyn til arrangementer i 2021 kan vi oplyse, at vi på nuværen
de tidspunkt har planlagt følgende:

Torsdag den 21. januar 2021
”Danmark i 1950’erne - mellem krig og velfærd” aflyst indtil videre
pga coronaT
orsdag den 18. marts 2021 ”Lys i mørket - mit liv som blind”. Foredrag af sognepræst Eva Melhof om at miste synet og på trods af megen
modgang bevare håbet og klare arbejdet som præst. Udover at være
blind er Eva benamputeret efter en togulykke i december 2004.
Torsdag den 15. april 2021 Generalforsamling
For nuværende kan vi ikke sige om programmet kan gennemføres. Alt
afhænger af myndighedernes restriktioner. Hold derfor øje med Torsdagsklubben opslag herom ved Brugsen, læskuret ved busstoppestedet
på Holsteinborgvej og på døren til forsamlingshuset og også på Bisserups Hjemmeside og Facebook.
Der bliver ikke udsendt forårsprogram for 2021.
Det er som Kim Larsen sang: ”en kold tid vi lever i”. Men her sidst i
november er der kommet gode oplysninger fra myndighederne om at
vacciner er på vej. Måske blive der lettet på forsamlingsrestiktionerne,
så vi får større frihed til at mødes i løbet af sommeren. Pas godt på jer
selv.
Bestyrelsen ønsker alle god jul og godt nyt.
pbv
Kirsten Thinggaard
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GLÆDELIG JUL OG GODT NYT ÅR
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BISSERUP TENNISKLUB
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Kan du li`at lege med en tennisbold?
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Kan du li`at lege?

så kig forbi Bisserup Tennisklub og få en prøvetime.
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Vi har åbent hver dag hele året.

Vi ligger ved Multibanen tæt ved Bisserup Forsamlingshus/Campingpladsen

A

OBS! Lukket alle tirsdage.

For yderligere oplysninger: www.bisserup.dk/foreninger/tennisklub
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Bogføring og regnskab
Bogføring
og regnskab
og snedker arbejde
Tømrer

Bogføring
og snedker
regnskab
arbejde
Tømrer og
snedker
Tømrer og
Stort
som småt arbejde
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
44,23849627
Bisserup
eller
25708415
25708415
ELLER
51721601
Østengen
44,Kjeld
Bisserup
Vivvi
eller


25708415 eller 23849627
Østengen 44, Bisserup
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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
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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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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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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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28 57 97 93

44

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

46

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 Marts
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Marts
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

