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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: 

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
Mandag 13.9  kl. 10-12 IT starter

Tirsdag d. 14.9 kl. 10-11 Gymnastik starter

Tirsdag d. 14.9 kl. 14-15 Stolegymnstik starter

Torsdag d. 16.9 Bridge starter

Søndag d. 19.9 kl. 10.30 Pilgrimsvandring - Ørslev kirke

Torsdag d. 23.9 kl. 19 Generalforsamling Vinterbadere

Torsdag d. 30.9 kl. 14-16 Foredrag i Torsdagsklubben

Tirsdag d. 5.10 kl. 19 BIS’koppen - livestreaming

Onsdag d. 6.10 kl. 19.30 Chaplinklubben i BIS’koppen

Lørdag d. 9.10 kl. 10-13 Plantebyttedag i BIS’koppen

Tirsdag d. 12.10  kl. 19 BIS’koppen - livestreaming

Onsdag d. 13.10 kl. 14-16 Læseklub i BIS’koppen 

Torsdag d. 14.10 kl. 14-16 Foredrag i Torsdagsklubben

Tirsdag d. 26.10 kl.. 19-BIS’koppen - livestreaming

Søndag d. 31.10 kl. 14-16 Fernisering med Malergruppen Valodia

Onsdag d, 3.11 kl 19.30 Chaplinklubben i BIS’koppen

Fredag d. 5.11 kl. 18.30 Fællesspisning

Søndag d. 7.11 kl.  10-12 Velkomstmøde

Tirsdag d. 9.11 kl. 19 BIS’koppen - livestreaming

Torsdag d. 11.11 kl. 14-16 Foredrag i Torsdagsklubben

Torsdag d. 11.11 kl. 19 Årsmøde i Bytinget

Tirsdag d. 23.11 kl. 19., BIS’koppen - livestreaming

Søndag d. 28.11 kl.  13-16 Julecafe

Torsdag d. 2.12 kl. 19.30 Chaplinklubben i BIS’koppen

Torsdag d. 9. december kl. 13-17 Julefrokost Torsdagsklubben

2



3

Meld dig som kandidat til Bytingets Arbejdsudvalg/Bisserup 
Lokalråd 

Til årsmødet med den ordinære generalforsamling i Bisserup Byting, 
der afholdes i forsamlingshuset torsdag den 11. november kl. 19, er alle 
medlemmerne i Bytingets Arbejdsudvalg på valg. Det skyldes, at der i 
2020 ikke blev afholdt valg p.g.a. COVID-19. Ifølge vedtægterne skal 
Bytingets Arbejdsudvalg bestå af mindst 8 og højest 12 medlemmer. I 
skrivende stund vides ikke, hvor mange af udvalgets i dag 8 medlem-
mer, der genopstiller, men det er sikkert, at i hvert fald 2 medlemmer af 
forskellige årsager ikke genopstiller. 

Meld dig derfor som kandidat til Bytingets Arbejdsudvalg / Bisserup 
Lokalråd, hvis du har fast bopæl her i byen. Som medlem af Bytingets 
Arbejdsudvalg / Bisserup Lokalråd kommer du til at arbejde for:
1. At virke til gavn og glæde for borgerne i Bisserup 
2. At være bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne 
3. At arbejde for at skabe det bredest mulige samarbejde om løs-
ning af lokale opgaver 
4. At sørge for en løbende orientering af byens borgere 
5. At varetage de økonomiske forpligtelser for Bisserups frivillige 
brandberedskab 

Lidt om byens foreninger 
Bisserup har haft en ekspansiv vækst i antallet af foreninger i de 6 år, jeg 
har boet i byen.  Det betyder, at mange gør rigtig meget til byens bedste, 
fuldstændig som der er tradition for i Bisserup. Byen tæller fortsat 524 
indbyggere, og det er ud af denne gruppe, at alle aktive tages. Der er i 
de sidste 6 år stiftet 4 nye foreninger:
• Tennisklubben med 74 medlemmer
• Bisserup vinterbadere med 101 medlemmer
• BIS’koppen med 250 medlemmer
• Børnebissens Venner med 89 antal medlemmer

Dertil kommer de ”gamle” foreninger
• Forsamlingshusforeningen med 200 andelshavere
• Bisserup Sejlklub med 180 medlemmer og Sejlklubbens junior-
klub med 20 medlemmer
• Torsdagsklubben med 85 medlemmer
• Bisserup Vandværk (alle hustande)
• + en række grundejerforeninger og vejlaug 
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Alle foreninger har en bestyrelse, og mindst 50 bisseruppere ud af by-
ens 524 beboere er medlem af en bestyrelse. Derfor har vi i Bytingets 
Arbejdsudvalg / Bisserup Lokalråd kigget på hinanden og spurgt os selv, 
om byen fortsat kan hive 8 - 12 mennesker ud af husene til at være ak-
tive også i Bytingets Arbejdsudvalg / Bisserup Lokalråd? Det tror vi på, 
at vi kan, for det er et spændende og nyttigt foreningsarbejde i et godt 
”arbejdsmiljø”.

Du kan læse om, hvordan det hænger sammen, og hvordan vi arbej-
der lige nu på Bisserups hjemmeside http://www.bisserup.dk/velkom-
men-til-bisserup/

Tøv ikke. Kontakt en af os, som er med i det nuværende Bytingets Ar-
bejdsudvalg / Bisserup Lokalråd. Du finder vores navne bagerst i By-
tingsbladet eller på www.bisserup.dk under bjælken BYTINGET. 

PS. Ved at bruge betegnelsen Bytingets Arbejdsudvalg / Bisserup Lo-
kalråd vil jeg gerne indikere, at vi står i et dynamisk spænd mellem 
tradition og fornyelse.

PS.PS. I mine tre år i Bytingets Arbejdsudvalg har jeg kun én gang ople-
vet at være til et møde i en misfornøjet stemning. Det var under første 
coronanedlukning. Og misfornøjelsen nåede kun til slutningen af mø-
det, hvor vi altid evaluerer og deler vores oplevelser af mødet, her blev 
den misfornøjede stemning taget alvorligt og dermed opløst.

Håber på dit kandidatur
                                                                          Kirsten Møldrup
              Medlem af Bytingets Arbejdsudvalg / Bisserup Lokalråd

Loppemarked i Bisserup.

Lørdag den 31. juli 2021 kunne Bytinget endelig afholde loppemar-
ked igen.

Det kræver rigtig mange hænder, når et sådant arrangement skal løbe 
af stabelen, og der skal lyde en kæmpe tak til de i alt 42, der gav en 
hånd med – nogle i alle 4 dage fra torsdag til søndag og nogle bare til 
en enkelt opgave. Der skal også lyde en tak til alle de, der henover to 
år har afleveret lopper, så der faktisk var noget at sælge – og endelig 
selvfølgelig en tak til alle jer, der kom og handlede. 
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Det blev en rigtig hyggelig dag, hvor stemningen lige fra starten var høj, 
og selvom vejret ikke ligefrem spillede med, så lykkedes det at få et 
rigtig pænt salg, der gav et pænt overskud til Bytingets kommende ak-
tiviteter. Når alt er betalt, er der et nettooverskud på små 30.000 kr., og 
arbejdsudvalget drøfter i øjeblikket, hvordan bl.a. de penge kan komme 
tilbage til byen til glæde for os alle – opgradering af legepladsen?, nye 
tiltag på multibanen? Eller noget helt tredje?

Arbejdsudvalget har endvidere besluttet, at der også skal være loppe-
marked i 2022. 

Tidligere tiders åbne lade, hvos alle kunne komme og aflevere lopper, 
når det passede, har vi desværre haft så dårlige erfaringer med i de sid-
ste år, at vi har besluttet, at laden kun vil være åben – og bemandet – på 
nogle faste tidspunkter. 

Åbningstiderne lægges ind i Bytingets kalender på bisserup.dk 
Har man behov for at komme af med lopper udenfor åbningstiderne, 
er man velkommen til at kontakte arbejdsgruppens medlemmer og lave 
en aftale på et af følgende telefonnumre: 25565404, 21695553 eller 50
332161.                                               På Arbejdsudvalgets vegne
                                                                        Alice Jelen
Kommuneplan - høringssvar

Som det nok er de fleste bekendt arbejder Byrådet i øjeblikket med en 
ny kommuneplan, der skal gælde fra 2021 til 2032.
I den nye plan foreslås det, at der etableres en ny udstykning nord for 
Bisserup, og Arbejdsudvalget har i den anledning afsendt nedenstående 
høringssvar. Udstrækningen af den foreslåede nye udstykning kan ses 
på slagelsekp21.dk – rammer – lokalbyer – Bisserup – 4B7.
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Bisserup Bytings arbejdsudvalg – Lokalrådet for Bisserup – ønsker at 
udtale følgende til det fremlagte forslag til kommuneplan 2021-2032:
En etablering af et nyt boligområde i Bisserup vil på flere måder kunne 
understøtte udviklingen af lokalområdet og sikre fastholdelse af Bisse-
rup som en af kommunens 9 lokalbyer med bl.a. indkøbsmuligheder og 
en styrkelse af Kirkeskovskolen.

Vores støtte til forslaget er imidlertid betinget af, at nedenstående anbe-
falinger til forslaget følges:
Vi ønsker, at det i kommuneplanen tydeligt kommer til at fremgå, at 
adgangen til det nye boligområde sker fra Skafterupvej og ikke via Bis-
serup Byvej og den private fællesvej Strædet, da vi vurderer, at disse to 
veje ikke har den fornødne kapacitet til at klare en så kraftig forøgelse 
af trafikken, som udstykningen vil medføre

Det fremlagte kort over udvidelsen af ramme 4.B7 synes ikke at tage 
højde for, at der er en meget stor niveauforskel mellem Skafterupvej og 
den nuværende mark. Det ser umiddelbart ud til at blive vanskeligt at 
etablere en ny vej ind til det nye boligområde fra Skafterupvej. Vi anbe-
faler derfor, at den præcise afgrænsning af området først foretages, når 
de tekniske muligheder for anlæg af en ny vej er undersøgt.

                                                     På vegne af arbejdsudvalget
                                                                                Alice Jelen
Digital borgerinvolvering

Slagelse Kommune har brug for din viden- om trafiksituationen i Bis-
serup
I Slagelse Kommune arbejder vi med det, vi kalder digital borgerinvol-
vering – og vi har brug for din hjælp!

Bytinget og Slagelse Kommune vil gerne have din viden om trafikken i 
Bisserup – herunder hvordan du oplever den og dine eventuelle forslag 
til ændringer eller forbedringer.

Undersøgelsen foregår rent digitalt via den invitation, du modtager, 
hvis du tilmelder dig. Dine input er anonyme, dvs. man kan ikke se, 
hvem der har givet hvilke forslag og input.
Undersøgelsen sættes i gang i samarbejde mellem Bytingets arbejdsud-
valg og Slagelse Kommune og er en opfølgning på forårets debat i byen 
om trafik og parkering. 
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Formålet er at bruge jeres input og forslag i udarbejdelse af den lokale 
udviklingsplan (LUP) for området og Slagelse Kommune kan bruge je-
res viden i arbejdet med at gøre trafikforholdene bedre i Bisserup.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til:
Udviklingskonsulent i Slagelse Kommune Finn Pedersen på fvped@sla-
gelse.dk

Sidste frist for at tilmelde dig er den 30. september 2021.

Herefter vil du få en invitation på din mailadresse til at deltage i under-
søgelsen i oktober. 

I november vil resultaterne af jeres input være klar og Bytingets arbejds-
udvalg vil få resultaterne, derudover vil Slagelse Kommunes trafikafde-
ling ligeledes modtage jeres input.

Obs: Slagelse Kommune følger reglerne for persondatabehandling.

 Velkomstgruppen

I de sidste 3 måneder har velkomstgruppen besøgt 14 adresser, som har 
fået nye beboere i 2021. 

Det er en stor glæde at komme på besøg og opleve, at vi bliver godt 
modtaget. Vi har blandt andet ”Velkommen til Bisserup” med. I ”Vel-
kommen til Bisserup” beskriver vi Bisserup Byting og det arbejde, som 
udføres under den paraply. Alle nytilflyttede får også et kuponark med 
gavekort til en række af byens foreninger og forretninger. Der skal lyde 
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et stort TAK til alle, som har bidraget med gaver.

Den 7. november holder vi et velkomstmøde for alle, der er flyttet til 
Bisserup i 2020 og 2021. Det bliver annonceret på hjemmesiden og på 
Facebook. Her får du også at vide, hvordan du kan tilmelde dig. 

Hvis du er ny i Bisserup og gerne vil have besøg, skal du endelig 
kontakte en af os. Vores adresser står i ”Velkommen til Bisserup”. Du 
er også velkommen til at kontakte os for besøg, selvom du er flyttet til 
byen tidligere end i år.

Du kan læse ”Velkommen til Bisserup” på http://www.bisserup.dk/vel-
kommen-til-bisserup/

Lise Rud, Bente Holmgren, Jytte Bak Pedersen, Vivi Guldagger og 
Kirsten Møldrup
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Offentlige foredrag i naturvidenskab

Den mørke tid nærmer sig og det kan jo godt virke lidt skræmmende. 
Men fortvivl ikke!! 

En del aftener i løbet af ef-
teråret vil du igen kunne 
nyde Århus universitets of-
fentlige foredrag i naturvi-
denskab i BIS’koppen. 

Der er offentlig og gratis ad-
gang til alle foredragene og 
de varer ca. 2 timer inkl. en 
pause midtvejs. 

Dørene åbnes kl. 1830 og 
lukkes kl. 1900. Drikkeva-
rer kan købes.  

Tag en flyer i BIS’koppen el-
ler Brugsen eller gå ind på 
ofn.au.dk, hvor du kan læse 
mere om foredragene.

Tirsdag d. 5. oktober: Big bang og det usynlige univers
Tirsdag d. 12. oktober: Yngre med årene
Torsdag d. 26. oktober: Pandemier i de sidste 200 år
Tirsdag d. 9. november: Den inderste kerne
Tirsdag d. 23. november: Vores cellers saltbalance.

                                                                              Kim Marker
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Læsekreds i Bis´koppen? 

Kan du lide at læse en god bog og har du lyst til at tale med andre om 
den? 
Så bliver der mulighed for det den anden  onsdag i måneden kl. 14-16 
med start d. 13.oktober. 

Jeg vælger, henter og afleverer bøgerne - og de er ikke tykke! 
Max 8 deltagere 

Tilmelding på 21405957 til  Jytte Bak Pedersen 

Diget i Bisserup.

Når du skal til stranden, er der et bump på vejen - diget.

Diget er ikke anlagt for at du derfra kan få bedre oversigt over vores 
smukke natur, men for at beskytte de ejendomme i Bisserup, der lavt 
beliggende - ejendommene neden for bakken.

Det nuværende dige blev opført i 1998 efter et højvande i februar 1993, 
der medførte oversvømmelse i mange huse. 
Helt tilbage i 18-hundrede årene har der været diger langs kysten, ses 
på kort fra 1893.

Oversvømmelsen resulterede i, at de berørte grudejere påbegyndte re-
paration af de gamle diger, hvilket myndighederne ikke accepterede, 
hvorfor der via det daværende Vestsjællands Amt, som myndighed, 
blev etableret det dige du nu kan se - strækkende sig fra Skovkrogen 
ved rensningsanlægget i vest til  Trolhætten mod øst - en strækning på 
ca. 2,6 km.



Omkostningerne ved etablering af diget på ca. 1,4 million kr. og den lø-
bende vedligeholdelsen heraf betales af de grundejere, hvis ejendom-
me beskyttes af diget.

Amtet har fastsat vedtægter for Digelaget, der bl.a. bestemmer at Dige-
laget skal have en bestyrelse, der skal påse og sørge for, at diget holder 
sine mål og at der sker vedligeholdelse og udbedring af skader på diget. 
Bestyrelsen vælges af og blandt de grundejere, der er betalingspligtige 
til diget. Alle betalingspligtige - digelagets medlemmer - er pligtige til at 
lade sig indvælge i bestyrelsen.

Digets højde blev 2 m. - på trods af anbefaling af en lavere højde.
Den 1. november 2006 indtrådte et historisk højvande på 1,8 m., der 
viste berettigelsen af den valgte højde.

Når du går på diget langs vandet mod syd, er der nogle ”knæk” i diget, 
hvilke markerer nogle gamle skanser, der er etableret i forbindelse med 
Englandskrigene i 1807. 

Digets formål er at værne mod højvande, hvorfor Amtets vedtægter in-
deholder en række bestemmelser, der begrænser benyttelsen af diget, 
for at sikre det mod skader, hvilket er baggrunden for de påbud, der 
fremgår af de ved diget opsatte tavler. 

Stiger vandstanden i vores have og sker der ændring af vores klima, æn-
dres grundlaget for vurderingen af den nødvendige højde af diget, hvor-
for der kan være behov for, at digets højde forøges, hvilket vil betyde et 
større anlægsarbejde i hele digets længde.  Der kan ikke blot  lægges et 
supplerende lag materiale på toppen af diget også skråningerne af diget 
skal i givet fald ændres. Tillige vil der være betydelige udfordringer ved 
havnen, hvor bl.a. fundamentet til en beboelsesejendom p.t. udgør en 
del af diget.

For sikring af diget er der et påtrængende behov for kystsikring af diget 
ved stranden mod syd, idet strandarealet mod havet siden digets etab-
lering er mindsket betydeligt og visse steder helt forsvundet, således at 
bølgerne nu når diget når efterårsstormene  raser.

I dag er det Kommunen der er  myndighed vedrørende diger, ligesom 
det er Kommunen der er myndighed f.s.v.a. kystsikring.
Det er håbet, at Kystdirektoratets tidligere restriktive praksis med hen-

11



12

syn til kystsikring lempes efter at opgaven er overgået til Kommunerne 
og problemstillingen med kystsikring er blevet et politisk issue, således 
at Kommunen kan etablere forsøg med sandfodring og stenhøfter for 
digets beskyttelse.

I Digelaget afholdes der årligt en Generalforsamling, hvortil alle de be-
talingspligtige grundejere indkaldes. I forbindelse med Generalforsam-
lingen aflægger Bestyrelsen beretning, ligesom årets regnskab fremlæg-
ges. Endvidere sker der valg af det/de bestyrelsesmedlemmer, der er på 
valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 3-årig periode.
Efter seneste Generalforsamling afholdt den 3. juli 2021 består Besty-
relsen af:
 Morten Rye Møller (formand) - valgt til 2023,
 Hanne Munck Jürgensen (kasserer) - valgt til 2022,
 Jakob Borello - valgt til 2022,
           Villum Christensen - valgt til 2023 og 
           Fritz Thomsen - valgt til 2024.
Digelagets adresse er c/o Hanne Munck Jürgensen, Bisserup Havnevej 
44, Bisserup, 4243 Rude – mail: bisserupdigelag@gmail.com.

Bisserup Digelag

DIGESAGEN

Nu er vi for fjerde gang, efter den store oversvømmelse, på vej ind i et 
efterår, der traditionelt vil byde på barsk vejr med storme og højvande. 
Og dermed har vi strandboere til stadighed tanken om en ny stormflod 
i baghovedet. At den kommer, tvivler ingen strandboere på. Det er bare 
spørgsmålet om hvornår det sker. 

Når vi at få digerne på plads inden? – Vi begynder så småt at tvivle! 
”Det midlertidige digeudvalg” sendte i november 1995 et forslag til 
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amtet om udbygning af digerne. Det samme gjorde Skælskør kommu-
ne. Amtet, der selv havde påskyndet ansøgningerne og udtalt sig med 
stor velvillighed, svarede os med larmende tavshed. - Jeg har så, som 
kontaktperson i digeudvalget, ringet adskillige gange til amtet og fået 
lovning på hurtig indkaldelse til det første lodsejermøde, som kystsik-
ringsloven foreskriver, og så sker der ingenting. Flere gange har jeg fået 
at vide, at der var en strukturændring i gang i amtet. Så derfor var der 
ingen, der havde kompetance, og ingen, der ville tage ansvar. For en 
måned siden talte jeg med en ny person, Bertha Lysgård. Hun lød som 
om hun havde check på tingene, og hun fortalte, at ændringerne i am-
tet nu var færdigt afsluttede, og hun ville omgående tage sagsmappen 
og gå til det kontor, der nu havde kompetancen. Hun mente i øvrigt, at 
vores sag var en lille sag, som hurtigt kunne klares. 

NU er jeg træt af sagen, og specielt træt af amt og kommune, så nu vil 
jeg opfordre alle strandboere i Bisserup til åt ringe eller skrive til amtet 
og spørge hvad pokker meningen er. Nok er der langt fra Slagelse og 
Skælskør til Bisserup, men vi er da også en slags medborgere herude i 
det sydøstlige hjørne.

                                                                           Thomas Toft
Invielsen af BIS’koppen 
foregik lørdag den 28. september.

Desværre var vejret ikke til de planlagte udendørs stande og musik. 
Men vi fik det hele arrangeret indendøre, så de godt 70 besøgende, 
fik set hvad vi for tiden kan byde på i BIS’koppen. Dertil var der dejlig 
musik fra gruppenTriO2.
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Der var stande med billard, hjemmearbejdsplads, kortspil, brætspil, 
tegninger over husets ombygninger, billedfremvisning af ombygning og 
tidligere café mm., musikarrangementer, børnehjørne, strikkecafé, ny 
læsekreds, sykreds, skriveværksted, uden- og indendørs dart samt krolf-
bane. Desuden en stand der viste eksempler på vores udlån og
håndsrækninger.

Chaplinklubben flytter sine filmforevisninger til BIS’koppen efter aftale 
med Forsamlingshusforeningen.

Plantebyttedagen vil foregå i åbningstiden lørdag kl 10-13. Kom med 
dine overskydende planter og tag nogle nye
med hjem. Det er gratis at bytte planter. 
Der sælges kaffe og kage som vanligt
                                                                Jette Elverdam

Fernisering
Søndag d. 5. september var der fernisering med billedkunstneren Gre-
the Nordal som udstiller collager i Bisserup Forsamlingshus 

Udstillingen omfatter dels collager 
med sammenklippede fotos, dels 
collager med forskellige andre 
materialer. I den første form benyt-
ter hun billeder fra bøger, blade og 
plakater, som sættes sammen, så 
de danner en ny fortælling. 

Det kan være emner, hun ønsker 
at kommentere eller bare bille-
der former og farver, hun synes er 
spændende. I den anden form for 
collage udtrykker hun sig gennem 
leg med forskellige materialer. 

De materialer, hun anvender, er 
ofte præget af brug og forfald eller 
rester af noget, som var engang. 

Knud Strandby



Sidste nyt fra Bisserup Vinterbadere

Vi ser i foreningen frem til den kommende vinterbadesæson, hvor vi for 
alvor tager vores nye og velindrettede sauna i brug. Vi satser på, at det 
sker den 1. november, dvs. når alle bådene er kommet på land. 

Der indkaldes til generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus torsdag 
den 23. september kl. 19. Forslag, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 15. september. Nærmere info følger på 
hjemmesiden bisserup.dk (FORENINGER_BISSERUP VINTERBADERE).                                                               
Knud Strandby         

Rapport fra Landsbyguiderne

Igen i år har vi haft den fornøjelse 8 lørdage at guide interesserede 
rundt i vores lille smørhul og fortælle lidt om Bisserups historie og man-
ge aktiviteter. 
Der har været pænt fremmøde – fra 4 til 14 personer pr. gang, og hvem 
er det så, der møder op?
Ofte nogle fra campingpladsen, som er kommet gennem flere år uden 
at vide ret meget om byen.
En familie på 4 – to voksne og to halvvoksne børn - har fornylig købt 
en flexbolig i Bisserup. De virkede alle fire meget interesserede i, hvad 
der blev fortalt. Var begejstrede for Bis`koppen, hvor de alle fire straks 
blev medlem!
Et yngre par havde købt sommerhus her og roste vores initativ med de 
guidede ture.
En mormor havde købt sommerhus hernede for to år siden. Hun havde 
sit voksne barnebarn med, og de ville begge gerne høre lidt mere om 
byen og dens historie. Mormoderen havde selv været feriebarn hos sine 
bedsteforældre i Bisserup, så hun bidrog med mange små fortællinger 
fra dengang.
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Et ægtepar var flyttet hertil i maj. De kendte Bisserup, men blev meget 
overrasket over, hvor mange aktiviteter man kunne deltage i både som-
mer og vinter.
Bisserupborgere , der har boet her gennem mange år, er også dukket 
op. De var bare interesserede i, om de måske fik noget at vide, de ikke 
vidste i forvejen – og det fik de heldigvis! 

Alle de fremmødte har virket tilfredse med turen  - og begejstrede over 
afslutningen, hvor de blev inviteret ind til kaffe og kage i BIS´koppen.

Dette var en lille rapport fra landsbyguiderne Bente Holmgren og Jytte 
Bak Pedersen

Kommunyt

Sikken en eftersommer vi ser her først i september, dejligt. 
Danmark og verden er heldigvis på vej tilbage til mere normale til
stande. 
 
Der arbejdes i øjeblikket med det nye budget for 2022-2025, og her i 
de kommende dage afholdes der et budgetseminar. Derfor kan jeg hel-
ler ikke fortælle om, hvordan det kommer til at ende i dette nummer af 
bytingsbladet. Dog kan jeg sige, at vi alle forsørger at få enderne til at 
nå sammen, for i enighed at få løst opgaven. En ting der er helt sikkert, 
er dog, at der er planlagte anlægsopgaver, der bliver udskudt nogle år 
ud i fremtiden. Hvilket og hvor mange må vi se efter afslutningen af 
budgetforhandlingerne.
 
Dansk Industri årlige undersøgelse af de danske kommuners erhvervs-
klima er netop udkommet.Her blev Slagelse Kommune desværre igen 
placeret i bunden. Denne gang som nr. 79, mod sidste år nr. 81, som 
dog er en lille fremgang.
 
Fribussen er startet og det her givet en omlægning af flere busruter midt 
i vores kommune omkring Flakkebjerg, Dalmose, Sørbymagle og Slots 
Bjergby. Samtidig er det gået fra Movia betjening til en kommunal fri 
bus. Det bliver spændende at følge, da forandringer jo altid giver de-
bat i starten. Håbet er at flere vil tage bussen og dermed bedre service 
for borgerne på landet. (Der er ingen planer om ændringer i Bisserup 
området)
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Den 19. august mødtes alle lokalrådene, og nogle af os politikere, i 
BIS`koppen til det årlige møde i landdistrikterne. Alle var meget impo-
neret over det flotte hus og alle de ting der forgik i og omkring huset.  
 
Den 16. november er der kommunal- og regionsvalg, så i efteråret vil 
der være mange muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter. Mit 
håb og ønske er bare at så mange som muligt, vil gå op og stemme den 
16.november. 
Lad os håbe på et samarbejdende byråd, til gavn for jer borgere, kom-
munens medarbejdere samt erhvervslivet.
 
                                                                        Knud Vincents

                    FRA TORSDAGSKLUBBEN

Nu hvor vi i Danmark har fået godt styr på coronaen, er det dejligt at 
skrive indlæg fra Torsdagsklubben til Bytingsbladet for at oplyse om 
kommende aktiviteter i klubben. 
Sidst vi mødtes, inden vi måtte aflyse vores arrangmenter, var helt til-
bage i oktober 2020, hvor vi havde besøg af Allan Høier, der i form af 
en cabaretforestilling belærte os om Emma Gads Takt og Tone.
Bestyrelsen har for 2. halvår 2021 tilrettelagt følgende program:

13. september 2021 – hver mandag kl. 10-12 
It-kursus ved Lykke Jensen, tlf. 5359 9638.
14. september 2021 – hver tirsdag kl. 10-11
Motionsgymnastik for damer Jytte Bak Pedersen, tlf. 2140 5957
14. september 2021 - hver tirsdag kl. 14-15 
Sjov motion for ældre M/K ved Lise Kreipke, tlf. 4142 9799
16. september 2021 – kl. 13-16 
Bridgeklub hver 2. torsdag i lige uger ved Nina Hoffmann, tlf.nr. 9795 
9391,
OBS! Første spilledag er i ulige uge.
30. september 2021 kl. 14-16 
Foredrag af Lars Ringholm – Danmark i 1950’erne – mellem krig og 
velfærd
14. oktober 2021 kl. 14-16 Foredrag - Indianerprinsessen ved verdens 
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ende
Birgitte Saltorp, der er præst i det nye Nyvang-Tømmerup Pastorat 
fortæller om kystindianernes historie i Canada.
11. november 2021 kl. 14-16 
Foredrag af Anne Pernille Bendtsen–Min russiske families liv og skæb-
ne
November måned 2021Julemarked og julecafe i Bisserup Forsamlings-
hus
9. december 2021 kl. 13-17 
Torsdagsklubbens julefrokost i Bisserup Forsamlingshus.
Kom og vær med.Vi glæder os til at se dig og mange nye medlemmer i 
den kommende sæson.
Har du brug for flere oplysninge,r er du velkommen til at rette hen-
vendelse til formand Kirsten Thinggaard, tlf.nr. 2874 3113, mail: thing-
gaard@email.dk
 
pbv
Kirsten Thinggaard  
23.08.2021

  

Torsdagasklubbens generalforsamling blev afholdt d. 2. september. 

En hyggelig eftermiddag med lækre lagkager som Kisser, Korna og Lise 
stod for samt spændende lotteri.
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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand  Kirsten Thinggaard 
Næstformand  Nina Hoffmann
Kasserer  Lykke Jensen
Sekretær  Else-Margrethe Marker
Medlem  Annette Rasmussen
Suppleant            Korna Kristensen
                                                                           Lykke Jensen
Referat fra generalforssamlingen kan læses på www.bisserup.dk under 
foreninger
Sankt Hans 2021. Båltale den 23. juni, Bisserup strand
Helle Mylund Jacobsen

Mit navn er Helle Mylund Jacobsen. Jeg bor i Bisserup og har taget i 
mod invitationen til at holde årets båltale.
1. Først vil jeg sige noget om, hvad jeg synes, Sankt Hans aften også 
handler om, altså udover solens gang på jorden, Johannes Døberen og 
hekse. 
2. Så vil jeg trække en linje til juleaften, som er Sankt Hans aftens onde 
søster.  
3. Og så vil jeg læse et digt af Benny Andersen. 
Jeg har tit tænkt på, når jeg har stået, ligesom vi gør nu, samlet, på fx 
en strandeng et sted i Danmark, hvad det er for en følelse, der særligt 
rumsterer Sankt Hans aften? 
De somre, hvor sindet har været særligt modtageligt for Sankt Hans 
stemningen, har jeg måske endda fået en tåre i øjenkrogen, når vi står 
om bålet og synger midsommervisen.
Da jeg skulle forberede båltalen, slog det mig, at det er følelsen af at 
have hjemme et sted i verden, der særlig rører på sig Sankt Hans aften. 
Følelsen af at have hjemme i Dragør, hvor jeg er vokset op, på Mols 
hvor jeg har haft en gård, at have hjemme på Sydsjælland, i Danmark. 
At have hjemme i Bisserup. 
Det er som om Sankt Hans aftens ritual, med talen, bålet og sang under 
den åbne himmel sætter turbo på følelsen af at have hjemme. Yes, jeg 
hører til! 
Det er som om smilet denne aften, fra en mand, en kvinde, mine na-
boer, min familie, mine venner, eller fra den som står ved siden af mig, 
bekræfter mig i, jeg har hjemme. Jeg må godt være her. Det er som om, 
der Sankt Hans aften bliver sagt; Vi er glade for, du er her.

Det er noget andet med juleaften, den onde søster
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Året pendul svinger mellem Sant Hans aften og juleaften. Mellem som-
mer og vinter, mellem lys og mørke, mellem ude og inde mellem åbent 
og lukket. 
For at illustrere det vil jeg fortælle en historie om en juleaften i min 
familie, 

Vi er i Dragør hos min mor i et parcelhuskvarter. Det er mørkt og koldt. 
Sneen fyger hen ad gaden. Men indenfor er der varmt. Stegen er i ov-
nen. Der lugter af nelliker, laurbærblade og rødkål. Min familie; børn 
og voksne går og pusler med gaverne, lægger dem under træet. Bordet 
er dækket og stearinlysene er tændt.

Pludselig ringer det på døren. Alle ligesom stivner. Hvem er det? Siger 
vi til hinanden. Hvem kan det være på det her tidspunkt? 
Jeg går ud i vindfanget og åbner. 
Udenfor står en julemand med en ramme dåseøl under armen. Jule-
mandskåben strammer lidt over maven og den hvide kunstpelskant på 
den røde hue sidder langt ned i panden. 
Julemanden ønsker glædelig jul og spørger om han må låne wc-et.
”Ja, kom indenfor”, siger jeg.
Julemanden træder ind i vindfanget og stiller sine sikkerhedstræsko.
Da julemanden har lukket døren til wc-et, begynder familien at viske 
til hinanden; hvem er han, hvor kommer han fra, hvorfor kommer han 
ikke snart ud, hvad laver han?
Efter 20 minutter kommer julemanden ud fra wc-et og jeg følger ham 
ud i vindfanget, hvor han glider ned i træskoene, hanker op i øller
ne, vipper med kvasten på huen og siger glædelig jul og går ud i mør-
ket.

Da julemanden er gået, er det som om vores skuldre falder ned. Nu er 
vi os selv igen.

Noget af det, som kan støde på mine følelsers grundfjeld, er billeder af 
flygtninge i en lille både på det åbne hav. De har netop ikke hjemme. 
De høre ikke hjemme nogen steder mere, de høre måske ikke sammen 
med nogen mere. Skvulpene på vandet, uden grund under fødderne. 
Tænk ikke at høre til nogen steder eller til nogen. Ligesom julemanden 
som jeg lukkede ud i mørket en jul i Dragør, så vi kunne blive os selv. 

Vi synger lige om lidt ”hver by har sin heks og hver sogn sine trolde, 
dem vil vi fra livet med glædesblus holde.” Hvad er det vi skal holde 
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fra livet i aften. Det er ikke smørret, der ikke vil samle sig i smørkernen 
eller at høsten bliver mager, så vi ikke kan spise os mætte. Mit bud er, 
at vi med bålet holder rodløshed og ensomhed fra livet.
Med andre ord vi fejre i aften at have hjemme, at høre til et sted og høre 
til nogen.

Jeg vil slå et slag for, at vi holder flere Sant Hans aftner. Flere sange, 
flere taler og julebål under den åbne himmel.

u vil jeg læse Benny Andersens digt, der meget passende hedder: Af-
sked og ny aftale.

Afsked og ny  aftale

Lyt
mine slingrende venner
hør vinden presses om hjørnet 
med en huskende lyd
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Mærk
fra kafeen bag os
duften af gamle måner 
og syvmileskridt i ring

Se
bilerne har atter dette 
forrykte glimt i forlygterne
så før vi må skilles: 

Hvem kan sejle foruden vind
over et udtørret hav
hvem kan plukke roser af en skaldet
hvem kan åbne uskrevne breve
hvem kan få sten til at spire
knaster til at smile
fingre til at se

Venner
Vi kan!
Så lad os fortfarende undgå at slukke
vort lys i begge ender
lad os aldrig møde livet
med underfrankerede hjerter

det drejer sig ikke om det eller det
det drejer sig ikke om det eller os
det drejer sig ikke om os eller dem
det drejer sig om os eller os
det drejer sig om hvor meget 
vi vil ofre på vort liv.
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Beretning for 2020. Bisserup Forsamlingshus.

I denne her Coronatid vi meget sjældent mødtes,
men nu er tiden kommet, vi nu ej mer ska nødes,
for generalforsamlingen, den ska vi altså holde,
vi nu må rigtig varme os ved fællesskab udfolde.

Se jeg vil nu berette om, hvad 2020 bragte
af sager på vort bord - de sagte som usagte -
et nyt system for regnskab, det indkøbt har vores Jan,
han siger, det er bedre end det gamle, er det mon sandt?
Mon penge der i kassen kom, som han havd regnet med?
Af lejemål der var kun få, vor indtægt var ej fed!
Vi nu må håbe på Coronaen er slut,
så vi til næste år kan udbringe en salut!
Vi heldigvis havd Torsdagsklub og Bytings lejemål,
betalt de har ders faste del - på det vi sige skål!

Men lidt er sket i årets løb: Vi nye puder fik,
så alle stole nu kan dækkes, vor rumpe bli´r ej slidt!

På pilgrimsfærd med Jannik, vi dog ikke kunne gå,
vi måtte sløjfe det, han karantæne få.
Der var corona på kasernen, hvor han gik sin gang,
om vi vil prøve ham igen, det er en anden sang.

Et samarbejd med Biskoppen, det finder stadig sted,
et fællesmøde her til efteråret, regner vi da med,
hvor vi kan tale sammen, hvis knaster her vi ser,
vi fælles dem må løse, så der ej kanter er.

Med Slagelse Kommune, der har vi haft en sag:
Et pantebrev som lød på 330.000 på det lag,
som tegnet blev omkring 90, da vores hus blev bygget,
og ingen har siden på pantebrevet rykket.
Så sendte Slagelse et girokort på hele det beløb,
da jeg fik det, jeg ned til mus´ne krøb!
Men da vi i forhandling gik, så endte det da med,
at 100.000 måtte vi betale, det har nu fundet sted.
Til gengæld blev det pantebrev på resten af vor gæld
forlænget 10 år til, så det var da et held.



                                          

Kommunen har os forespurgt om P-pladsen her
Vi svared, vi var godt tilfreds med pladsen som den er.
Men nu er pladsen blevet ordnet og den er blev´t så flot,
så vi sir Byting og Kommune tak - det er rigtig godt!

På Facebook er vi nu stor tak til Erika,
Vi andre måtte melde pas men Erika, hun ka!
Vi håber på det næste år vil gi os lejemål,
så vi på vores slunkne kasse rigtig kan få kål
vi mangler gymnastik og ældreklub og bridge, 
men Lykke er i gang med EDB med hendes freaks!
Vi mange fester ønske nu, nu er vi alle fri,
og noget tyder på, at vi alle snart kan skrig´:
Vi nu vil leve sammen, som før den Coronatid!
Så lej nu vort forsamlingshus, ja, brug det nu med flid!

En stor buket af tak bestyrelsen skal ha´,
der findes ikke mange ting, som at I ikke ka´,
så stor en tak til alle jer, jeg hermed nu vil gi´,
selv om I er så beskedne, så kan I ej bli´ fri!

Tak! 
                                                                         Jacob Borello
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Efter en meget lang pause glæder vi os til 
at kunne ses og se nye film sammen igen.
Det bliver som tidligere 3 film i efteråret 
og andre 3 i foråret - i år dog med den 
forskel at vi viser film i oktober, novem-
ber og december i stedet for september, 
oktober og november.
Og så er der også den forskel at de kom-
mende film bliver vist i Biskoppen i ste-
det for i Forsamlingshuset.

Vi har været rigtig glade for at kunne be-
nytte Forsamlingshuset til vores filmaf-
tener, men alt andet lige er det mindre 
tungt og mindre besværligt at vise film i 
Biskoppen idet filmfremviser og højtale-
re ikke skal slæbes frem og tilbage hver 
gang - en stor lettelse.

Vi glæder og til at gamle og nye filmel-
skere:

Onsdag d. 6. oktober kl. 19
Onsdag d. 3. november kl. 19
Torsdag d. 2 december kl. 19
I Biskoppen

På gensyn 
Chaplinklubben
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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 



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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HÆKKLIPNING

Vi sikrer at du for et
super skarpe resultat

hver gang. 

TRÆFÆLDNING

Overlad trygt fældning af
træer til os, vi ved hvad

vi laver. 

KONTAKT OS

Skriv en SMS eller ring til
mig, så vender jeg tilbage

hurtigt muligt.

BESKÆRING

Beskæring af buske og
træer, Vi holder din have

grøn og sund. 

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

Google anmeldelser 15/5
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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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www.lbclean.dk
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BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Kan indsættes direkte på 
kontonr.: 6150 4378359, Sparekassen Sjælland.

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

REDAKTIONSGRUPPE

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

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

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

Suppleanter

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




