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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: Første Bytingsblad udkom i 1981, så i år har det 40 års jubilæum. TILLYKKE

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

Tirsdag d. 13. april kl. 19.30: Livestreamede foredrag i BIS’kop-
pen afhængig af coronasituationen

Søndag d. 18 april kl. 10-12 Strandrensning

Tirsdag d. 20. april kl. 19.30: Livestreamede foredrag i BIS’kop-
pen afhængig af coronasituationen
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Flora Ofelia Hofmann Lindahl har fået en Robert for sin præstation 
i DR-dramaet “Ulven kommer”. 

Bisseruppige vandt en Robert lørdag d. 6. februar2021

STORT TILLYKKE 
MED 

DEN FLOTTE PRIS
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Bytinget

Arbejdsudvalget har ikke holdt møde siden den 18. november. 

Nu har vi imidlertid besluttet os for at tro på, at alt bliver normalt igen, 
og derfor har vi fordelt opgaver, så vi forhåbentlig kan gennemføre alle 
de dejlige arrangementer i byen, som vi er rigtig mange, der har savnet.

Datoer for arrangementerne er lagt ind i byens kalender på hjemmesi-
den sammen med datoerne for årets møder i arbejdsudvalget. Husk, at 
AU-møderne er åbne for alle, og at dagsordenen kan ses på hjemmesi-
den et par dage før mødet. 
Hvis man har lyst til at deltage, bedes man give besked til et af udval-
gets medlemmer senest på dagen.
                                                             På arbejdsudvalgets vegne
                                                             Alice Jelen
BIS’koppen
BIS’koppen har nu fået installeret en projektor i salen, så vi fremover 
vil kunne vise billeder, film og foredrag med billedunderlægning.

Derfor vil vi fremover tilbyde Århus 
universitets offentlige foredrag i na-
turvidenskab. Disse foredrag er meget 
spændende og de har været tilgænge-
lige i bl.a. forskellige biografer de sid-
ste to år. Men nu vil vi altså vise dem 
her i BIS’koppen. 
Det er livestreaming og hvert foredrag 
vises derfor kun denne ene gang. Des-
værre er de første foredrag i dette se-
mester blevet aflyst på grund af CO-
VID-19 restriktionerne, men vi håber 
stadig at de kan starte op her i foråret. 
Følg med på Bisserups hjemmeside, 
på Facebook eller ved opslag i byen, 
hvor vi vil offentliggøre når foredrage-
ne begynder. 
Hvert foredrag vare ca. 2 timer inkl. en 
pause midtvejs og der er gratis adgang.

    På bestyrelsens vegne, Kim Marker
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Strandrensning søndag den 18. april kl 10.00 – 12.00

Søndag den 18. april samles vi igen til Strandrensning ved Fuglen på 
legepladsen

Efter den 5. april kan du læse på www.Bisserup.dk og på Bytingets fa-
cebook gruppe hvordan vi organiserer os, så vi forholder os konstruk-
tivt til myndighedernes anbefalinger i forhold til Coranasmitte.

Det er forhåbentlig muligt at slutte dagen med det traditionelle trakte-
ment bestående af pølser, brød, øl og sodavand.

Det bliver godt igen at kunne gøre Bisserups gader, stræder og smukke 
natur ren sammen.
                                                                    Kærlig hilsen
                                                          Kirsten Møldrup, Kontaktperson.
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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-



6

ler i Slagelse og Korsør er også tidligere blevet godkendt. Her i starten 
af 2021 har yderligere haller været på dagsordenen. Det drejer sig om 
en e-sportshal i Sørbymagle, en ny springhal til gymnastik ved Antvor-
skovhallen samt en langvarig lejeaftale om brugen af de haller og byg-
ninger, der tidligere tilhørte Malaco Slik. Hallerne skal nu omdannes, 
så de kan benyttes til bordtennis, badminton, vægtløftning, kantine og 
klublokale mv. 

I landdistrikterne arbejdes på flere gode projekter vedrørende senior-
boliger. Dette har været efterspurgt flere steder, ikke mindst i Skælskør 
men flere i Bisserup efterspørger samme muligheder. Der arbejdes med 
forskellige aktører, både private og boligselskaber. Det at man som æl-
dre i kommunen kan blive længst muligt i eget område medfører helt 
sikkert en stor livskvalitet. Der arbejdes nu på seniorboliger i Vemmelev, 
Svenstrup, Kr. Stillinge, Slots Bjergby, Boeslunde, Dalmose, Sørbymag-
le og ligeledes i de største byer, Slagelse og Korsør.            

Arbejdet med en ny kommuneplan for år 2022-2034 er godt i gang. 
Planen skal vedtages inden         udgangen af dette år. Kommuneplanen 
er den plan, der langt hen ad vejen danner rammen og grundlaget for 
de udviklingsmuligheder, der kan ske de kommende år. Kommunepla-
nen kommer selvfølgelig i offentlig høring en gang hen over sommeren. 

På Brandskolen, der ligger på vej ind til Korsør, er der desværre fundet 
en meget stor forurening af PFOS. Dette kunne måles ved renseanlæg-
get i Korsør, der leder vand ud mellem Skælskør og Korsør. PFOS stam-
mer fra det skum, man frem til cirka år 2010 har brugt på brandskolen 
i store mængder til både træning og øvelser. 

I forbindelse med frigivelsen af penge til vedligeholdelse af stier er der 
nu afsat penge til vedligeholdelse på den del af Lagunestien, der hører 
til i Slagelse kommune. Lagunestien går gennem Korsør, Skælskør, Bis-
serup og Karrebæksminde og derfra videre til Næstved. 

Vi gælder os til de lysere tider.

                                                                            Knud Vincents
                                                                            Tlf.: 20459798
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Fra de gamle Bytingsblade

PÅ grund af coronanedlukningen er der ikke indkommet ret meget stof 
til bladets martsnummer, og redaktionsgruppen dykkede derfor ned i de 
gamle numre af bladet, som står frit tilgængeligt i BIS’koppen. Bladet 
udkom første gang i marts 1981, og det er første gang i dets levetid, at 
det er kommet i denne situation. PÅ de følgende sider, kan I læse, hvad 
vi fandt i de gamle blade.
Vi blev så inspirerede af læsningen, at vi besluttede fremover at have en 
fast rubrik i bladet med et klip fra et af de gamle blade. 
                                                                            
                                                                        Redaktionsgruppen

Gadekæret.

Efter at hjørnet af Byvejen/Kærvej er blevet inddraget i gadekærsom-
rådet og de unge arbejdsløse har arbejdet der i sommer, er gadekæret 
blevet til et pænt lille anlæg med stier, bænke, stensætning og roser. 
Endnu ser det lidt bart ud, men en betydelig forbedring er der kommet 
ud af det – selvom kommunen har ”glemt” Bytingets forslag til områ-
dets indretning. ’

En nabo til gadekæret har i sommer til stor glæde for beboerne haft et 
dusin ænder gående i gadekæret. Mange håber, at det vil gentage sig 
til næste år. 

Bytingsbladet nr 7 december 1983

Gadebelysning

Grundejerforeningen i Dyvekær er ved at få etableret gadebelysning. 
De nuværende luftledninger laves om til jordkabler og der opstilles 
parkbelysning. Budgettet er på 76.000 kr, der skal fordeles på 31 lods-
ejere.
Som følge af kommunens sparebestræbelser kommer der i første om-
gang kun lys i hver anden gadelampe. Også på andre sideveje: Skole-
bakken, Kærvej, Strædet m.v. er hver anden lampe slukket. Samtidig 
slukkes al gadebelysning i tidsrummet 00.00 til 00.05.

Bytingsbladet nr 7 december 1983
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Skiløb
Det skønne vintervejr med masser af skinnende hvid sne, gav os i år 
mulighed for at afholde et skiløb.
Det løb af stabelen  d. 17. januar kl. 14 og der var mødt mange men-
nesker op små som store.

Man skulle løbe løjpen to gange igennem, og så gjalt det om at løbe 
de to ture på samme tid. Mellem turene var der kaffe og kakaomælk + 
kiks til deltagerne.
Der var 59 deltagere og ca. 25 tilskuere – og alle havde en hyggelig 
dag. Det sidste løber var i mål, samledes alle i Karsholts stald og vin-
derne blev kåret under xtor jubel.

Vindere af grøn løjpe (over 5 km)
Gunner Sørensen 10 sek. forskel
Per Sørensen 10 sek. forskel
Thomas Toft 30 sek. forskel
Stig Schlechter 30 sek. forskel

Vindere af blå løjpe (over 3 km)
Bente Kasch 10. sek. forskel
Knud Jensen 1 min. forskel
Chalotte Jensen 1 min. forskel
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Vinderne af  rød løjpe (over 1 km)
Gert Nielsen 15 sek. forskel
Jimmi 20 sek. forskel
Thomas 30 sek. forskel
Mette 30 sek. forskel
Bytingsblad nr. 2 april 1982 

Bisserup – en tilflytterby!
Over halvdelen af Bisserups helårshuse er handlet siden 1975.
I Bisserup findes i dag 164 husstande. Af disse er 90 flyttet til byen i 
løbet af de sidste 8 år. 43 af husstandene bor nedenfor og 121 oven for 
Skolebakken. Af gamle Bisseruppere, der har boet i byen i over 20 år, 
findes 48 husstande. 26 har boet her mellem 8 og 20 år.
Af de gamle Bisseruphusstande består 25 af pensionister (16 enlige og 
9 par), mens 13 er børnefamilier. 27 af de gamle husstande bor i byen  
og 21 ved havnen. Havneområdet har været ret stabilt. Mellem 1963 og 
1975 er kun tilkommet 4 husstande og efter 1975 18, først og fremmest 
takket være byggeriet på Vinkelvej og Det gamle Magasin.
Blandt de 26 gamle tilflytterhusstande, der har været her mellem 8 og 
20 år, er der 10 børnefamilier, 5 enlige pensionister og 7 pensionistpar.
Det er efter 1975, at udviklingen har taget fart. 18 husstande er flyttet 
til havneområdet og 72 til byen. Hvem er så disse nye tilflyttere? 24 
husstande består af pensionister (8 enlige og 15 par) og 32 har hjem-
meboende børn. 
Det samlede tal for byens husstande i dag er således: 29 enlige pensio-
nister, 31 pensionistægtepar, 18 enlige og 31 par uden hjemmeboende 
børn samt 55 børnefamilier. Det gennemsnitlige antal børn i børne-
familierne ligger formentlig over landsgennemsnittet. Hvis der regnes 
med 2 børn pr børnefamilie, skulle der i byen findes over 100 børn og 
det samlede indbyggertal på knapt 400.
Samlet må man konkludere, at der har været en voldsom udskiftning af 
byens beboere de sidste 10 år. De gamle Bisseruppere går stærkt tilbage 
i antal og halvdelen af de gamle husstande består stadig af pensionister. 
Også blandt tilflytterne er der en del pensionister, men også mange 
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børnefamilier. Bisserup fornyes og forynges. 
Det kan i øvrigt nævnes, at en del huse har været handlet flere end en 
gang inden for de sidste 8 år (rekorden er vist 4 gange), således at an-
tallet af hushandler har ligget langt over 100.
Der findes i byen 47 huse, der kun bruges som sommerhuse, og ca. 70 
ubebyggede helårsgrunde, så der er udviklingsmuligheder nok.
Bytingsblad nr. 7 1983
Dalstrøget.

Alle husene på Dalstrøget er nu beboet, og de tilhørende haver begyn-
der at tage form. Uden problemer har det ikke været. Til tider har nogle 
af de lavest liggende haver nærmest været en slags soppebassin. Særlig 
har det været vand fra den højere liggende parkeringsplads, der har 
voldt kvaler. Dette skulle der dog nu være en løsning på, idet Skælskør 
planteskole er sat på sagen.
D. 20. august holdtes et møde på Lodskroen for at vælge bestyrelse m. 
m. Følgende blev valgt:

Formand:
Jørgen Petersen, Dalstrøget 25.
Bestyrelsesmedlemmer:
Marianne Bing, Poul Erik Madsen, Merete Rendorff, Eli Jensen.
Vi byder alle velkommen i Bisserup
                                                                         Carlo Garset.

Bytingsbladet nr 22, efteråret 1988.

I Bytingsblad nr. 34 fra marts 1992 skrev John Rasmussen 
om ålekuben 

Spørger man en af de ældre fiskere i Bisserup om han kan huske brugen 
af ålekuben, vil han først se lidt uforstående på en, men når han derefter 
får vist et eksemplar, klarer han op og siger: ”Nå, ku’en, ja den husker 
jeg da, men det var nu min far og bedstefar, der brugte den.”
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Kubens udformning
Kuben er af flettede vidjer. I den bageste del er de samlet til en ring, der 
via et reb kan fastgøres til rusepælen. Den forreste del ender i en tragt, 
der kan forbindes med hovedrusen. På oversiden et trælåg, hvor fang-
sten kan tages op; på undersiden træskinner, så fletværket ikke gnaves 
i stykker af havbunden. Kuben, der blev flettet af fiskerne eller af kur-
vemagere, kan rumme 80 - 100 pund ål. I Bytingsblad nr. 34 fra marts 
1992 skrev John Rasmussen om ålekuben

Kubens anvendelse.
I begyndelsen af vort århundrede anvendte man kubeme som bagruser 
i blankålsæsonen: september, oktober og november. Endnu findes der 
enkelte af de gamle bomuldsruser i bødehusene i Bisserup, så vi kan 
danne os et billede af deres udseende og brug.

Inden de nye garn kom i vandet – blev de ferniserede ikke med pensel 
– men ved dypning i ferniskarret; det forlængede holdbarheden betyde-
ligt. Derefter blev de syet til og slutteligt kogt i tjære.

Ruseme blev sat på lavt vand vinkelret ud fra kysten, ofte i forlængelse 
af hinanden med op til 5-6 kuber i række, afhængig af de stedlige dyb-
deforhold. Netranden var af en længde På 8-10vmeter, og den havde 
ens høide på 1½ meter.
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Langs oversimen var der med mellemrum fastgjort flade korkstykker, 
der havde sine modparter i  undersimen, hvor en række flade, tilhugne 
flintstykker holdt gamet nede. Flinten blev indsamlet på revet ved Vejrø.
Raden blev syet til rusens vestre arm, da blankålene fortrinsvist trak 
østfra. Bagrusen eller kuben måtte ved sæsonens start forsynes med en
eller flere sten, indtil den var tilstrækkelig vandtrukken til selv at holde 
bund. Kuben havde den fordel, at fangsten var ”ren”. Således kunne 
uønsket fangst af f. eks. krabber og ulke ikke presse sig gennem ind-
gangen - kalven. Endvidere beskyttede den i nogen grad mod oddere, 
sæler og marsvin.

Imidlertid var dette fiskeri, set med nutidens øjne, ikke særlig effektivt. 
Ved højvande svømmede blankålene over gamene, eller understrøm-
men fik flintstykkeme til at ligge skråt i vandet, så ålene svømmede un-
der. Det viste sig da også, at kubefiskeriet blev udkonkurreret af bund-
gamene, da de – omkring århundredeskiftet – blev taget i brug. I enkelte 
tilfælde var kuben dog så sejlivet, at den lejlighedsvist var i brug indtil 
slutningen af fyrreme.

Ålegårde

Kuben har tidligere været anvendt i forbindelse med ålegårde, der be-
stod af et risgærde, som ledte fisken direkte ind i kuben. Denne form 
for fiskespærring er blevet lavet i forskellige udformninger lige siden 
middelalderen, ja helt tilbage i stenalderen har de eksisteret. I den for-
bindelse kan det tænkes, at de gamle bådelejer i Bisserup engang i 
fortiden har tjent som en del af en fiskespærring.

Fund af fiskeruser
Rundt omkring i Danmark er der gjort fund af vidjeflettede fiskeruser fra 
både yngre og ældre stenalder. I 1940 opgravedes således ved Magleby 
Lung et stykke af en ruse, der er dateret til 3000 f.Kr.
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Senest i sommeren 1989 fandt man i forbindelse med brobyggeriet 
over Storebælt et velbevaret fiskegærde af hasselkæppe i Halsskov Nor. 
Gærdet havde en længde På 35 meter, og for enden af dette lå en flet-
tet fiskeruse af samme type som nutidens, godt nok sammentrykt, men 
velbevaret. Fundet er nu konserveret, og en C 14 datering viser, at an-
lægget stammer fra yngre stenalder, ca. 2500 f. Kr. 
i Åmosen har man fundet fiskeruser, der er ca. 7000 år gamle.
Stenalderfiskerens ruse var af en så enkel og genial konstruktion, at den 
kunne holde uændret i 7000 år. Imponerende.

Jeg drømte en drøm om en skønne dag at finde en plet, hvor i ro og 
mag
jeg kunne leve (- men ikke FOR roligt) livet lidt let (men dog ikke 
FOR let)
-Og det er immervæk ganske utroligt : HER har jeg simpelthen alt på 
et bræt.

I Bisserup leves et aktivt liv, hvor der fiskes, og handles med alt-?!
Hvor busserne kører hver time, jeg får kål og æg til mit salt,
hvor to frisører har job-, men jeg ved ikke, hvem der er din,-
og hvor Brugsen har åbent daglig - og allig'vel er bonus'en min 
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En gåtur ved stranden er herlig HVER gang,
når sofaen strammer, og stuen bli'r trang.
I sol eller blæst, måske is eller sne , trods hverdagens knuder og kna-
ster- kan ske,
at turen sig former til følelsen af: IDAG BLEV ALLIG'VEL EN SKØNNE 
DAG !

Den skønneste dag er nok nærmest den, hvor jeg møder jer andre, 
min nabo, min ven.
Vi mødes i Brugsen på hverdag og helligdag, hver måned spiser vi 
fælles en fredag.
Foreningsliv, Byting- det skaber et NETVÆRK
Vort sammenhold styrkes, hver enkelt bli'r RÅ-STÆRK.
Vi er individer med hver vores stemme,-
OG JEG HAR DET GODT MED, AT HER HAR JEG HJEMME.

Og BISSERUPS vinter og sommer er nærmest for mig som en kur,
så når turisterne kommer og nyder den smukke natur,
forstår jeg, hvad "staklerne" søger- (i livet såvel som i bøger)
De søger den drøm, jeg har fundet, til BISSERUP er den nu bundet!

Eva i Dyvekæret
Oden er fra Bytingsblad nr 55, juni 1997
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 Annoncør søges



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.  

OB
S!

 L
uk

ke
t a

lle
 ti

rs
da

ge
.
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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   
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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

 Annoncør søges



  
Bogføring og regnskab 

Tømrer og snedker arbejde 

 

Stort som småt 

Så ring du blot 

      Til 

Vivvi eller Kjeld 

25708415 eller 23849627 

Østengen 44, Bisserup 

    

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

18



19

HAVEARBEJDE

Hækklipning, plantning
af buske, hæk og træer,

anlægning af græsplæne,
nedrivning, oprydning,
maleopgaver og meget

andet.  

TRÆFÆLDNING
Træfældning, Vi kan 

 skære ud til brænd og
laver resten til flis,

træstubbe kan vi også
fræse ned til ca. 15 cm

under jorderoverfladen.

KONTAKT OS
Hvis ik' du kan, så ring til

Dan han er nemlig
havemand, eller du kan

sms til mig, så vender jeg
tilbage hurtigt muligt.

BESKÆRING

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

bortskaffelse af
grenaffald i stedet for.

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

service et smil og til dit højeste niveau af tilfredshed.

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup 

50 67 60 06
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Mindre opgaver/reparationer udføres

Tømrer - Bygningskonstruktør - Pensionist

Freddy Thomasen, Strædet 12, Bisserup
Tlf. 2529 7654
thormasenjelen@gmail.com thomasenjelen@gmail.com
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Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Danmarks næststørste Bogantikvariat

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

22

 Annoncør søges



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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 Annoncør søges



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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 Annoncør søges



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

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

Skov- og Landskabsentreprenør
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BISSERUP CAMPING KIOSK

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

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



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

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

- den er nærliggende

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

POUL CHRISTENSEN
TØMRERMESTER

LODSSTIEN 6 - BISSERUP - 4243 RUDE

TELEFON 55 45 95 95
Tømrer- og
snedkerarbejde
udføres

Åbent: Alle dage fra kl.8 -19

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



Fredag 9.00 - 17.00 & Lørdag 9.00 - 12.00

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

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

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

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

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

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

Ren luft er
Sund

fornuft
også indendørs

Støvsanering - Rengøring
Sommerhus-service

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

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

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

Næste nummer påregnes at udkomme i midten af Juni
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Juni
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




