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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: Gaddekæret i Bisserup med rørhøns og frøer der kvækker 

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

Lørdag d. 12 juni kl. 11-12.30 Musik i BIS’koppen
Tirsdag d. 15. juni kl. 19.00. Generalforsamling i Tennisklubben
Lørdag d. 19. juni kl. 10.00. og hver lørdag til og med Lørdag d. 7. 
august. Landsbyguiderne viser rundt i byen
Søndag d. 20. juni kl. 11 Generalfofrsamling i BIS’koppen
Tirsdag d. 22. juni kl. 19.00. Generalforsamling i Forsamlingshusfor-
eningen
Onsdag d. 23. juni Sct. Hans.
Lørdag d. 26. juni kl. 11-12.30 Musik i BIS’koppen 
Lørdag d. 31. juli kl. 13-16 loppemarked med auktion kl. 14.
Søndag d. 5. september kl. 14-16 Fernisering med Grethe Nordahl.

Program for Sct. Hansaften i Bisserup år 2021
Der vil være fuld varme på grillen ved Multibanen kl 19.00, 
hvor man møder op med egne mad- og drikkevarer, og også 
med eget bord, stole og service. 
Kl 21.15 begiver vi os i samlet flok ned til bålpladsen, hvor 3 
af vores lokale musikkerne hygger om os, mens vi samles.
Bålet tændes kl 21.30.
Årets båltaler er Helle Mylund.
Der omdeles sange, som vi glæder os over at kunne synge i 
det fri. 

Bålet 
Arbejdsgruppen tager imod brændbart affald lørdag den 12. 
juni i tidsrummet kl 10.00 – 13.00.
Vi håber, mange vil bidrage med materiale til bålet. 
Materialet skal være tørt, det må være op til 4 meter langt og 
op til 3 cm i diameter. Pga. de stråtækte huse har vi etableret 
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brandvagter til bålet er brændt ud og alle gløder er slukket. Derfor er 
det vigtigt, at der ikke bliver lagt store stykker træ på bålet, da de kan 
brænde længe. Hækafklip kan ikke brænde og må derfor ikke lægges 
på bålet.

Bisserup Brandberedskab
Bisserup Brandberedskab er traditionen tro brandvagter før under og 
efter den fælles bålaften.
Sankt Hans er også en god lejlighed for byens faste beboere og for 
sommerhusbeboere til at betale det årlige bidrag på 100 kr. til Bisserup 
Brandberedskab for, at de både passer på vores huse og gør det muligt 
for os at holde Sankthansaften med bål. Læs mere om Bisserup Brand-
beredskab på https://www.bisserup.dk/foreninger/bisserup-brandbe-
redskab/
Konto: 6150 – 0004378359, mærkes brandberedskab og dit navn.
Mobilepay 70432 mærkes med dit navn.

Hold godt øje med opdateringer i forhold til corona-reglerne på face-
book og på www.Bisserup.dk
                                                                        Bytinget
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Landsbyguiderne 
Kom med på en guidet tur i Bisserup. 

Det sker på lørdage kl. 10 med begyndelse fra den 19. juni til den 7. 
august 2021. 
Jytte og Bente vil skiftevis modtage jer ved Sejlklubben’s bænke. 
Pris kr. 20,00 pr. pers.

Herfra fører vi jer gennem havneområdet, neden for bakken, der blev 
grundlagt af greve Frederich A. Holstein, der fik sat en udvikling i gang 
med industriel opbygning og udvikling samt fiskeri. 
Vi fortsætter op til byen, oven for bakken, der blev grundlagt af manden 
”Bise”, og da det forlyder, at landsbyer uden kirker, endte med rup, blev 
det til Bisserup. Vi afslutter turen ved Landsbyhuset BIS’koppen.
                                                              Jytte Bak og Bente Holmgren

Petanque 
Vil I være med til at mødes til hyggeligt samvær - og måske et spil Pe-
tanque på amatør basis!!
Ja, så gå en tur forbi Multibanen tirsdag aftener, fra kl. 19, i det gode 
sommervejr, og få et spil med - eller måske bare vil sidde og kigge på.

En god idè er at tage enten noget koldt eller varmt med til denne hyg-
gestund.
                                                                 Bente og Erik Holmgren



5

Loppemarked.

JO, Bytinget afholder loppemarked i år!

Loppemarkedet ved Strandes lade på Skafterupvej bliver i år 
lørdag den 31. juli kl. 13-16 med auktion kl. 14.
Der har jo været lukket for indlevering af lopper siden sidste år, 
Men nu kan du komme af med dine lopper i loppeladen på Skafterup-
vej på følgende datoer:

25.06. kl. 15-17  03.07. kl. 10-12
09.07. kl. 10-12 17.07. kl. 10-12
24.07. kl. 10-12 29.07. kl. 12-14
30.07. kl. 10-16 31.07. kl. 09-12

Skulle du ikke have mulighed for at aflevere på en af ovenstående 
datoer, er du velkommen til at ringe til: Alice: 25565404 eller John: 
50332161 eller Lise: 21695553 – så kan vi lave en aftale om, at en af 
os kommer med nøglen.

Som sædvanligt bliver der brug for mange hjælpere til at sætte telte op, 
til at sætte lopper op, til at sælge og til at rydde op efter alle løjerne. Vi 
håber, at rigtig mange igen i år vil give en hjælpende hånd, og da vi har 
brug for at vide, hvem der vil deltage, bedes man senest den 24. juli 
give undertegnede besked om, hvad man ønsker at hjælpe til med på 
tlf. 25565404 eller på mail thomasenjelen@gmail.com 

Vi starter torsdag kl. 12 med at sætte telte op. Fredag kl. 12 sætter vi 
lopper op. Lørdag kl. 10 sætter vi det sidste op, og kl. 12 mødes alle 
sælgere og får den sidste info + byttepenge. 

Alle hjælpere er velkomne til at spise med lørdag aften efter loppemar-
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kedet, og man må meget gerne give besked, hvis man ønsker det.
Vi håber på godt vejr og godt salg
                                              På vegne af Bytingets arbejdsudvalg
                                                                                     Alice Jelen

Trafik og parkering

Du har formodentlig igennem de sidste tre år fulgt med i den løbende 
information i Bytingsbladet og på hjemmesiden om arbejdsudvalgets 
bestræbelser på at få gjort noget ved parkeringsforholdene omkring 
havnen og trafiksikkerheden på Voldstien. 

Vi var lige ved at nå i mål med en løsning med oprettelse af parkering 
på Voldstien 2 og en yderligere afspærring af Voldstien da debatten om 
”trafik og parkering i Bisserup” startede på Facebook – en god og intens 
debat, der viste, at holdningerne til sagen var meget forskellige. I den 
ene ende blev der sagt: Hold bilerne helt ude af byen, og i den anden 
ende: Lad dog folk køre og parkere, hvor de har lyst. Det fik arbejds-
udvalget til at træde på bremsen og trække indstillingen til Slagelse 
kommune tilbage. 

Vi ønsker dog stadigvæk at Slagelse Kommune gør noget ved den ofte 
farlige trafik med biler, gående og cyklister blandt hinanden frem og 
tilbage ad den smalle Voldsti forbi både ishuset, de offentlige toiletter 
og legepladsen. 

I løbet af juni har vi et møde med ledelsen af Vej og trafik i Slagelse 
Kommune, som er myndighed på området. Vi beder dem om at tage sa-
gen og finde en løsning på trafik- og parkeringsforhold i Bisserup, som 
de som myndighed kan stå inde for og vil gennemføre.
                                                                På vegne af arbejdsudvalget
                                                                                        Alice Jelen
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Der indkaldes hermed til udsat ordinær generalforsamling i 
Bisserup Forsamlingshusforening.
Tirsdag d. 22. juni kl. 19.00 2021 i Forsamlingshuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab 2020.
4. Budget 2021.
5. Indkomne forslag, som skal formanden i hænde senest d. 15. 
juni. 
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er
Hans Henrik Jacobsen
Sally Breusch
Jan Møldrup
7. Valg af 2 suppleanter. På valg er
Erika Nielsen
Søren Frederiksen
8. Valg af 2 revisorer. På valg er
Toni Andersen
Anne Charlotte Harhoff
9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er
Ejvind Christensen
10. Eventuelt.

P.b.v. Jacob Borello Carlsen

BIS'koppens Café har nu igen åbent 3 gange om ugen, tirsdag og tors-
dag 14-17 og lørdag 10-13. Der er varm kaffe/te, ad libitum, på kanden 
og lækker hjemmebagt kage eller boller på fadet. Prisen er 10 kr. pr. 
del, man ønsker at nyde. Alle er selvfølgelig velkomne efter de gælden-
de Coronaregler.

Bestyrelsen håber snarest muligt at kunne lave en indvielsesdag, så alle 
i byen kan komme og se hvilket fantastisk et sted, det renoverede hus er 
blevet til. Vi mangler bare at få forsamlingsantallet noget højere op, så 
inviterer vi til en åbningsdag med diverse indslag af forskellig art. 
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Endvidere har vi som annonceret planlagt at afholde generalforsamling 
søndag den 20. juni kl. 11. Her håber vi selvfølgelig at se mange af 
foreningens medlemmer.

Der er netop lavet en flot rampe op til indgangen af huset, så uanset om 
du bruger rollator eller kørestol er adgangen til huset nu blevet nem for 
alle. 

Også et børnehjørne er der blevet plads til. Dette er blevet lavet på en 
lille forhøjning i den store sal. Forhøjningen kan nemt kan udvides så 
den bliver til en scene for musikere og andet godtfolk. 
 
Vi arbejder også på at få installeret teleslyngeanlæg, så det bliver nemt 
for alle at kunne høre hvad der foregår. Briller må du selv have med! 
Med håbet om snart at kunne invitere til indvielse.

                                                    Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 
                                                                                    Jette Elverdam
Velkommen.

Heldigvis er der rigtig mange, der har lyst til at flytte til Bisserup.
Her er by og land, her er skov og strand......og her foregår så meget, 
som en nytilflytter ikke ved.

Derfor har Bisserup Byting taget initiativ til at danne en velkomstgrup-
pe, som skal byde nye medborgere velkommen.

Vi vil informere om de muligheder der findes for at deltage i byens liv. 
Medlemmerne af velkomstgruppen vil medbringe en liste over institu-
tioner, forretninger, erhverv, foreninger og interessegrupper, hvor den 
enkelte kan finde telefonnumre og kontaktpersoner til  de aktiviteter, 
som den enkelte kunne ønske at deltage i.

I første omgang vil vi besøge de 8 tilflyttere, som er kommet til i 2021.
For alle andre nytilflyttere og interesserede vil der blive afholdt et in-
formationsmøde søndag d. 7. november kl. 10 - 12 i forsamlingshuset, 
hvor vi regner med, at foreninger og interessegrupper vil præsentere 
sig.

Når medlemmerne af velkomstgruppen kommer rundt, håber vi på at 
medbringe et ”gavebrev” med rabatter hos forskellige erhverv og for-
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ninger, f.eks. en flaske vin i Brugsen, en kop kaffe i BIS’koppen eller en 
tur i saunaen hos vinterbaderne.
Når I læser dette har velkomstgruppen allerede været rundt. Vi regner 
selvfølgelig med at blive godt modtaget og håber at se rigtig mange til 
informationsmødet d. 7. november.

                                             På velkomstgruppens vegne, Vivi Guldagger.

Fernisering i Bisserup forsamlingshus søndag d. 5. septem-
ber kl. 14-16 

Grethe Nordahl fortæller: 
Jeg maler – mest med acryl, men også med olie – akvarel. Inspirationen 
finder jeg i det, jeg ser – landskaber, fra horisont til detalje – fra virke-
lighed til fantasi. Steder, hvor man kan være, opleve, genkende eller 
drømme sig til. Jeg har altid været optaget af landskabet, dets linjer, 
former, kontraster, dybder – men mest farverne.

I mit billedarbejde forsøger jeg at give udtryk for oplevelsen – stem-
ningen – at bearbejde ydre og indre syn - i en stadig dialog mellem 
mine billeder og mig – og forhåbentlig med de, der ser mine billeder. 
Især oplevelser fra de nordiske landskaber – Færøerne – sætter sig spor 
i mine billeder – direkte eller som stemninger, der kan rumme både 
harmoni og dramatik. 

Jeg ønsker, at man får lyst til at gå ind i 
billedernes univers og måske genken-
de egne oplevelser – verdener – fore-
stillinger. At meddele sig – det, jeg har 
set/ oplevet i virkeligheden eller i fan-
tasien – er vigtig for mig. Jeg vil gerne 
fortælle en ”historie” - det, jeg har på 
hjerte kan jeg bedst fortælle gennem 
farverne.
At lytte til musik giver inspiration, hvor 
jeg ønsker at fastholde stemningen i 
farver og former. Musikoplevelsen vi-
ser sig ofte som rene farve-form-fan-
tasier, men også med mindelser om 
landskaber.
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Verdenen i og omkring Gadekæret 

I begyndelsen af maj kom der igen et par rørhøns (Gallinula chloropus) 
tilbage til Gadekæret.
Den grønbenede rørhøne er ikke helt sjælden. Nogle er standfugle an-
dre trækker bort om vinteren. 
Om det er det samme par som sidste år er ikke muligt at vurdere, fugle-
nes aftegninger med den røde blis, rødt næb med gul spids, hvide stri-
ber langs kropsiderne og de flotte grønne ben og lange tæer er fuglenes 
kendetegn, men kræver en nøjagtig tegning for at kunne klargøre, om 
der er en enkelt fjer der skiller sig ud. Det er ikke muligt at se forskel 
på han og hun.  
Rørhøns er meget kommunikeren-
de – mange morsomme lyde og 
kropsbevægelser, som efterhånden 
kan tolkes – fare – kom her dejlig 
mad osv.  
Parret i 2020 fik udklækket 5 ”kyl-
linger”.. Det var nervepirrende at 
iagttage den lille familie, som var 
meget aktive. Ikke alene lever rør-
høns af smådyr i vandet men særligt af de vandplanter, som der var 
store mængder af – de gik også på land for at fouragere, endda gik de 
i samlet flok over Byvejen for at finde særlige godbidder på den anden 
side af vejen – og så tilbage til Gadekæret – inden hunde , katte eller 
hurtige biler gjorde det af med noget af familien.
Som sommeren gik blev kyllingeflokken  – tilsidst var der bare to til-
bage– de lignede teenagere, og så forsvandt de også – om de blev ædt  
– eller om de udvandrede fra Gadekæret vides ikke – men da de for-
svandt kunne de endnu ikke flyve.
Det nuværende par er her i slutningen af maj i gang med at ruge.

Og nu til noget helt andet – d. 6. maj kom en medarbejder fra Slagelse 
kommunes entreprenørafdeling m pensel og sort maling – og 5. maj 
Mindestenen blev malet op – endda kan man nu se lærken i øverste 
højre hjørne. 
Endnu en udvikling omkring gadekæret – nogle vil måske kalde det 
afvikling - det er blevet foreslået at græsset omkring gadekæret i fremti-
den ikke bliver slået helt så tæt – for at en mere naturlig vegetation får 
mulighed for at vokse frem.                                                                                   
                                                                                    Hanne Øllgaard
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Brugsen 150 år

Jeg tror ikke, at jeg generer nogen, når jeg påstår, at Brugsen er byens 
førende forretning. Butikken har ligget i Bisserup i mere end 150 år, 
hvilket jo i sig selv er imponerende i en by af Bisserups størrelse.

Officielt blev Holsteinborg Brugsforening stiftet den 2. februar 1870 i 
det, som vi senere kendte som Pension Musse. Den første formand for 
Brugsforeningen var ikke mindre end Lensgreve L. Holstein, som også 
var Konseilspræsident (Statsminister), og Jørgen Hansen var første ud-
deler.

Postkort fra 1904

Holsteinborg Brugsforening ophørte som selvstændig forening i 2002,
hvor den fusionerede med Skælskør Brugsforening. Baggrunden for fu-
sionen var at finde i de udfordringer, Brugsen havde i relation til omsæt-
ning og et nødvendigt overskud til drift og vedligeholdelse.
Fusionen med Skælskør Brugsforening gav helt klart butikken det for-
nødne rygstød, og der er i dag et godt samarbejde mellem de to butik-
ker.

Hvordan har Brugsen det så i dag? Ja, det er tydeligvis en butik i udvik-
ling; omsætningen i det sidste halvanden års tid har været støt stigende. 
En stigning, der nok i et vist omfang må tilskrives Coronapandemien, 
som blandt andet har bevirket, at sommerhusområdet har været mere 
befolket, og at der er handlet mere lokalt.

Det er også en periode, som har lagt personalet under et stort arbejds-
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pres, men med Tomas ved roret har personalet formået at yde den op-
timale service. Der skal derfor lyde en meget stor tak til personalet for 
en kæmpe indsats.

Det er således en rigtig god tid for Brugsen, og den gode tid håber vi 
kan forsætte, men det betyder også, at vi forsat må støtte op omkring 
Brugsen ud fra mantraet ’hvad vi kan gøre for Brugsen, kan Brugsen 
gøre for os’.

I området foran Brugsen er der nu etableret en overdækning, hvilket 
har betydet, at vi har fået et ekstra ”rum”. Det giver plads til et udvidet 
havesortiment, som nu kan stå beskyttet mod vejr og vind.

Der er også etableret en ny bænk omkring træet, så der igen er mu-
lighed for at nyde en is eller en sodavand. Traditionen med en bænk 
omkring træet er næsten lige så gammel som Brugsen.

Der vil også i nær fremtid blive etableret en cykelparkering, som bliver 
afmærket, og der vil blive opsat et nyt cykelstativ.

Så nu hvor pandemien så småt løsner grebet, vil der igen blive mulig-
hed for at genoptage forskellige kundeevents. Det vil blandt andet blive 
muligt at fejre en forsinket 150 årsdag for butikken.
Så herefter er der kun at sige: ’VI MØDES I BRUGSEN’.
                                                                         Medlem af bestyrelsen

                                                                     Kurt Hejlesen 

Bogkompagniet.com

Vi har øget vores bogsamling betydeligt i det forløbne år.
Vi har derfor også øget vores fokus på de omgivelser bøgerne skal have. 

1.Vi har fået en ny og mere gåvenlig trappe op til Bogkompagniet.com.
2. Reoler er blevet flyttet og der er placeret lamper flere steder og der er 
også    kommet flere siddepladser.
3. Birte har tilbudt at hjælpe os med skabe system i placeringen af bø-
gerne.

Grundlæggende bringer vi bøger tættere på læserne – vi modtager også 
bøger som  man  vil forære Bogcompagniet.com.
                                                                                   Jens Strande
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Bisserupvinens sponsorat

Formål: Til at fremme og støtte kulturelle - og foreningsmæssige aktivi-
teter i Bisserup.

Finansiering: Midlerne tilvejebringes ved salg af Bisserupvinen. Brug-
sen sponsorerer kr. 5,- pr. solgt flaske vin.

Ansøger: Ansøgerne kan være foreninger, sammenslutninger eller per-
soner, der aktivt arbejder for at fremme byens foreningsliv.

Ansøgning: For at komme i betragtning, skal der indsendes en ansøg-
ning med en kort beskrivelse af aktiviteten.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2021

Udbetaling: Modtageren af sponsoratet skal anvende beløbet inden 
for samme år det kommer til udbetaling eller have særlig aftale med 
Dagli’Brugsen. Såfremt dette ikke sker, skal beløbet tilbagebetales.
                                                                                         Brugsen

Strandrensning

Traditionen tro hold vi igen i år Strandrensning og affaldsindsamling i 
Bisserup i april måned.
Vi var rigtig mange og fik i alt samlet 155 kg affald.
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Tak til alle der deltog.
Tak til alle der samler op, hver gang de går en tur i området.
Tak til alle, der selv tager deres affald med hjem.

                                                                               Kirsten Møldrup
                                                                    Bytingets arbejdsudvalg.

Sidste nyt fra Bisserup Vinterbadere

I sæson 2020/21 har Bisserup Vinterbadere takket være fondsmidler 
anskaffet en fantastisk mobil sauna med plads til 10 -12 personer, som 
i vinterhalvåret er opstillet på Bisserup Havn. Selvom vi ikke fik brugt 
den meget i den forløbne sæson, fik vi afprøvet den, og bestyrelsen 
har gjort konkrete erfaringer med, hvordan den kan fungere selv under 
coronarestriktioner. Saunaen var i brug fra 1. november – 9. december. 
Et manuelt booking-system sikrede, at der maksimalt opholdt sig 4 per-
soner i saunaen ad gangen, så afstandskravet blev overholdt. Ligeledes 
blev alle håndtag behørigt afsprittet efter hver brug og udluftningska-
nalerne sikrede, at luften i saunaen løbende blev udskiftet. Det var ofte 
de samme personer, der badede sammen, hvilket mindskede smitteri-
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sikoen. Efter nogle begyndervanskeligheder med at få styrepanelet til 
at tænde og slukke automatisk, nåede saunaen at fungere optimalt en 
uges tid, inden nedlukningen krævede, at vi måtte lukke saunaen resten 
af sæsonen. Mange medlemmer fortsatte dog ufortrødent vinterbadnin-
gen uden sauna! 
Coronaen satte i det hele taget skub i vinterbadningen også på lands-
plan, idet denne form for idræt ikke var underlagt restriktioner og gav 
folk mulighed for at mødes. Det gav en fornemmelse af, at noget stadig 
var normalt. Det er dog ingen hemmelighed, at vi i Bisserup Vinterba-
dere glæder os til i den kommende sæson at kunne benytte saunaen 
uden de mange restriktioner. Du kan allerede nu sikre dig medlemskab 
for sæson 2021/22 ved at indbetale kontingent 650 kr. via MobilePay: 
473586 eller Bankkonto: 7045-0001138039 med angivelse af navn, 
mobil og e-mail. På grund af den store medlemstilgang overvejer besty-
relsen nemlig at indføre et loft over antallet af medlemmer. Såfremt du 
ikke ønsker at benytte saunaen eller klubfaciliteterne men kun forenin-
gens badetrapper, eller ønsker du at blive støttemedlem er kontingentet 
fortsat kun 100 kr.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke LAG-midlerne, Friluftsrå-
det, Nordea-fonden og VELUX FONDEN for velvillig økonomisk støt-
te, uden hvilken vi ikke havde kunnet realisere projekt ”Vinterbadning 
med sauna på Bisserup Havn”.

Knud Strandby (næstformand)

BIS’koppen har meldt sig til Livestreaming fra Århus Univer-
sitet.

Jeg var til foredrag om “Magtfulde mikrober der gavner dig” og selv 
om jeg tænkte hm hm er mikrober noget for mig, så har jeg været til 
andre af disse foredrag i Kosmorama og har hver gang haft en utrolig 
spændende aften med kloge og engagerede foredragsholdere, så jeg gik 
i BIS’koppen. Også dette foredrag var meget inspirerende og ind imel-
lem morsomt om ”magten” i fordøjelsessystemet m.m.. 
Til efteråret vil der igen være mulighed for at følge foredragene i BIS’kop-
pen, følg med på hjemmesiden, Facebook og plakater. Det er gratis og 
der er mulighed for at købe vin/kaffe/the
                                                                                   Lykke  Jensen
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Kommunyt

Endelig kom solen efter et koldt og vådt 
forår, nu håber vi alle på en rigtig god 
sommer.

Vi vender heldigvis alle sammen mere og mere tilbage til hverda-
gen, og med flere og flere der bliver vaccineret, håber vi snart at 
kunne ses mere sammen. 

Covid-19 har også lært os på nogle områder at tænke anderledes og 
løse opgaver på en ny måde. Som kommune åbner det også nogle 
muligheder her tænker jeg bosætning udenfor de store byer, altså 
hjemmearbejdsdage er på nogle arbejdspladser kommet for at blive, 
mødeform kan og vil være anderledes og mere effektive i en del 
tilfælde, det kan blive en win win i fremtiden.
Mandag mødtes vi 31 til byrådsmøde på rådhuset for første gang 
siden 5. oktober 2020, selvom vi har holdt fysiske til møder i udvalg 
med få personer gennem hele perioden, var det dejligt at mødes 
rigtig og se folk i øjnene under debatten, lige her synes jeg det giver 
nogle bedre møder.

Den nye kommuneplan 2021-2032 på mange hundrede sider er nu 
sendt i høring fra den 4. juni til 13. august hvor alle har mulighed 
for at indsende deres høringssvar, der bliver også 3 offentlige møder, 
et i hver købstad, blandt andet den 24. juni i Skælskør kl. 16.00 til 
19.00.

Kigger vi på Bisserup er der indlagt et nyt mindre areal til boliger 
lige nord for byen imellem Skafterupvej og nord for strædet, dette 
areal skal med vejadgang kobles til Skafterupvej, samt forbinde til 
det areal der langs skoven har været kommuneplanlagt i 12-15 år, 
men hvor der ingen udbygning er sket. I alle 3 købstæder er der 
lavet en ny masterplan som også kan findes som bilag på WWW. 
Slagelse.dk

En anden ting der i enighed blev besluttet på byrådsmødet var der 
stadig er afsat 500.000, kr. til en ny badebro/strandprojekt i Bisserup 
i 2022, en ting jeg ved nogle borgere i Bisserup har valgt arbejde 
med efter møder indkaldt af Bytinget.
På byrådsmødet besluttede et stort flertal, at sige nej til et motor-
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sportscenter på Stigsnæs, byrådet arbejder i stedet for at understøtte nye 
erhverv, gerne med tanke på det grønne, genanvendelighed og bære-
dygtighed.

Slagelse kommune har indgået en aftale med ZBC omkring opstart af 
en ny uddannelse som pædagogisk assistent på ZBC i Slagelse, hvor 
Slagelse kommune forpligter sig til at tage et antal elever. Der bliver 
stor brug for arbejdskraften i fremtiden, hvilket vi skal være meget op-
mærksomme på.

Kirkens korshær der har drevet varmestuer i henholdsvis Korsør og 
Skælskør med frivillige, disse NGO-er er blevet opsagt og kommunen 
vil i fremtiden selv drive varmestuerne fra rusmiddelcentret i Slagelse. 
Mange gange er de borgere der kommer på varmestuerne personer der 
har løbet ind i problemer med kommunen og derfor været glade for 
dette mere neutrale tilbud.   
 
På området med grundvandsbeskyttelse er der i april vedtaget en ny 
indsatsplan for grundvand i Slagelse kommune, en plan der går længe-
re med beskyttelse af grundvand end den plan som BNBO-områderne 
er omfattet af som er lovpligtig.

Selve økonomien i Slagelse kommune hvor et regnskab for 2020 kan 
findes på byrådsmødet 26. april og 2. budgetopfølgning i 2021 kan 
findes på byrådsmødet 31.  maj. 
Dette vil jeg overlade til selvstudie da byrådet er delt her i denne sag. 
I ønskes alle en rigtig god sommer.
                                                                           De bedste hilsner
                                                                            Knud Vincents
Torsdagsklubben

Planen er ved at blive lagt
Kære alle medlemmer og ikke-medlemmer. Vi har ikke haft et arrange-
ment siden den 22. oktober 2020, hvor vi blev belært om takt og tone i 
Allan Høiers cabaret-forestilling og vi har heller ikke holdt bestyrelses-
møder. Alt sammen på grund af Corona. Men der er lys i mørket. Man-
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ge er blevet vaccineret og restriktionerne bliver stille og roligt lempet.
Når du læser Bytingsbladet, har bestyrelsen netop holdt bestyrelses-
møde, hvor vi skal tale om, hvordan vi genoptager vores aktiviteter og 
arrangementer, så vi igen kan mødes til nogle spændende og hyggelige 
timer sammen i løbet af efteråret. Vi håber et lægge ud med generalfor-
samlingen. 
Vi informerer naturligvis medlemmerne ved at omdele vores lille pro-
gram, ligesom vi lægger programmet op på hjemmesiden: Bisserup.dk 
og Facebook 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god, varm og solrig sommer. 

                                                                                      pbv
                                                                                Kirsten Thinggaard

            Bisserup set med andre øjne!

5b på Kirkeskovskolen (hvoraf ingen bor i Bisserup) var sidste efterår i 
byen for at agere journalister og fornemme byens egenart. Det kom der 
et lille hefte ud af, og fra dette serverer vi hermed nogle af perlerne.

Nu vil vi fotælle en historie om havnen. I 1945 var der 30 fiskere. I
dag er der ca. 5 fiskere. Vi snakkede med Kruse om fiskeri. Han sagde at 
han var på havet 4 - 5 timer. Og at der ikke var penge i fiskeri. Vi mødte 
Lars Birger han var på havet 8-9 timer om dagen han fangede ål og torsk 
han havde også et dambrug der havde han laks og ørreder.

Bagefter var vi i klippestuen hos Rose det er hende der klipper folk.
Hun arbejder ca. 38 timer om ugen. Hun kan godt lide sit arbejde, og 
hun kan godt lide at bo i Bisserup. Hun har arbejdet i 11 år 5 år i Haslev 
og 6 år i Bisserup. Hun klipper både unge og gamle lige meget. Hun 
vasker tit hår på dem hun også klipper. Hun holder altid fri om manda-
gen. Og når hun holder ferie holder hun kun en uge ad gangen. Hun 
klipper alle i omegnen også turister. Hun klipper 15 - 20 mennesker på 
en travl dag. Hun sælger også hårshampoo og andet godt. Hun klipper 
ikke sig selv det får hun veninden til, men til gengæld klipper hun også 
veninden.
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Svend Åges historie.

Før Svend Åge blev selvstændig land-mand arbejdede han sammen 
med en anden ungsvend på en gårdlønnen var 200 kr. for et halvt år og 
han havde kun fri hveranden søndag efter at han havde malket køerne. 
Da han blev færdig der blev han selvstændig han købte en gård
med 4 længer og 36 tønderland + han købte 6 til. Han fik kone og 4 
børn han tog aldrig på ferie for han havde ikke tid. For 6 år siden gik 
han på pension fordi han havde fået en ny hofte. Før han gik på pension
havde han 30 køer 15 kvier 10 søer og ca. 200 fedesvin. Han kan godt 
lide at bo i Bisserup og han har aldrig drømt om et andet job.

Brugsens historie

Brugsen er 125 år. Stiftet år 1870 1. februar af greve Luvig Holstien. 
I 1870 kunne mon købe brød og flæsk og meget andet. Brugsen er et 
andelsselskab. Greven var formand. Det giver lidt overskud i brugsen. 
Der har også været indbrud i Brugsen.

Knuds historie.

Knud er Svend Åges søn han har kun et dyr og det er hans hund. Han
dyrker kål og meget mere han er gift og har en datter han arbejder
kun på sin gård og har fra 4 til 16 mænd til at hjælpe sig han har over
100 tønderland han dyrker blomkål spidskål rødkål persille og purløg.
Knud kan godt lide at bo i Bisserup.Han eksporterer både til København
og til udlandet.

Vi gik rundt I Bisserup og spurgte en masse mennesker om arbejdsmulig
heder huse og mennesker. Vi gik ned til keramik, og spurgte en mand 
ved navn Thomas om keramik. Thomas arbejder i gennemsnit 8 timer 
hverdag, og han var I lære som 15 årig. Og han har arbejdet med kera-
mik i 50 år. Han har selv lavet alle keramiktingene, og de er lavet af ler. 
Han tjener ikke så godt, men til gengæld kan han godt lide sit arbejde.
Han har været I lære i Hillerød, og han fandt sin kone I Norge, og han
har slidt 7 par ski op i Norge. 

Bagefter gik vi ned til frøken Rasmussen hun er 89 år garnmel og huset 
er ca. 110 år gammelt. hun er tidligere Iærer på kirkeskovskolen. Hun 
har aldrig været gift. Hun har været 1ærer siden 1945 og hun er meget 
glad for at bo i Bisserup. Hendes hus har været en gammel poge skole.
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Vuggestue, børnehave, skole & SFO - midt i naturen 

I den samlede institution KIRKESKOVEN 

 har vi tid og plads til forskelligheder 

 har vi højt til loftet 

 inddrager vi naturen som en fast del af vores hverdag 

 

I den samlede institution KIRKESKOVEN har vi uddannede og 
velkvalificeret pædagoger og lærere. Vores normering i  
vuggestue og børnehave er god, 8 voksne til  32 børn.  
Skolen har ligeledes lave klassekoefficienter.  

 

Den røde tråd hos os er det tætte samarbejde, hvor vi drager 
fordel af hinandens kompetencer og lokaliteter. Det brede  
samarbejde og kendskabet til det enkelte barn giver de bedste 
forudsætninger for trivsel og læring. 
 
Vi kan altid kontaktes for et besøg og en uformel snak: 
Vuggestue, børnehave og SFO: Jeanette Scharboe tlf. 20168246 
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NYT fra Bisserup Sejlklub

Junior afd. Har Forsat træningen her i 
vinteren i de 2 kølbåde (Junker22)

Billede venligst udlån af Lars Birger

Bytingsblad nr. 2 april 1982 

Kommune-nyt                                                                       
           

I dag er en dejlig forårsdag her i begyndelsen af marts 2021. I disse 
dage har en del butikker igen fået mulighed for at åbne, og udendørs 
foreninger har nu fået lov til at mødes op til 25 personer. 

Lige om lidt er det ”årsdagen” for Danmarks nedlukning. Vi må bare 
indrømme, at COVID-19 har ændret vores dagligdag, som vi kendte 
den. I Slagelse Kommune arbejdes der også på en anden måde end tid-
ligere. Mange medarbejdere hjemmefra. Frontpersonalet har hele tiden 
været på arbejde for at hjælpe borgerne. De har virkelig haft et udfor-
drende job med høj risiko for selv at blive smittet. Heldigvis bliver flere 
og flere nu vaccineret.  

Det er tidligere blevet godkendt, at der opføres en ny svømmehal med 
et 50 meter-bassin i Slagelse. Renoveringen af de to gamle svømmehal-

Junior afd. forsætter træningen
i de 2 Junker 22 om onsdagen
og i joller om tirsdagen
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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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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   



Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Bogkompagniet bringer bøger tættere på læseren.

www.bogkompagniet.com
Find selv en bog for 20 kr –gælder også børnebøger.
Bogkompagniet er åbent alle dage – og hele døgnet.
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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
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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

1215

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

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

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

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

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 

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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Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    25708415  ELLER  51721601

206 7

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.  



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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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
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




