
Bisserupkalender

Lørdag d. 18 december kl. 10-13 Julecafe i BIS’koppen 
Tirsdag 21. december Solhvervsfest kl. 18.00
Tirsdag d. 4. januar kl. 10-11Damegymnastik starter
Torsdag d. 6. januar kl. 10-13 BIS’koppen åbner
Fredag d. 7. januar kl. 18.30 Fællesspisning
Søndag d.  9, januar kl. 14-16 Fernisering
Mandag d. 10. januar kl. 10-12 IT starter
Tirsdag d. 11 kl. 14-15 Stolegymnastik starter
Torsdag d. 13. januar kl. 13-16 Bridge starter
Torsdag d. 20. januar kl. 14-16 Foredrag, Torsdagsklubben
Fredag d. 28. januar kl. 18.30 Vinsmagning, Forsamlingshuset
Torsdag d. 3. februar kl. 10-13 Skriveværksted starter
Fredag d. 4. februar kl. 18.30 Fællesspisning
Tirsdag d. 8. februar kl. 19.00 Videnskabsforedrag i BIS’koppen
Søndag d. 20. februar kl. 14-16 Fernisering
Tirsdag d. 22. februar kl. 19.00 Videnskabsforedrag i BIS’koppen
Torsdag d. 24. februar kl. 19.30 ”Visejazz” i Forsamlingshuset
Tirsdag d. 1. marts kl. 19,00 Videnskabsforedrag i BIS’koppen
Fredag d. 4, marts kl. 18.30 Fællesspisning
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 Videnskabsforedrag i BIS’koppen
Onsdag d. 16.marts kl. 19.30 ”Revy-klip” , BISkoppen
Torsdag d. 17.marts kl. 19.30  ”Revy-klip” , BISkoppen
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Kommunyt

Siden Kommunyt jeg skrev sidst, har der været valgkamp og valg. Valg-
resultatet har afgjort hvilke 31 personer, der får en plads i Slagelse by-
råd fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

En valgkamp er altid en speciel oplevelse for os, der stiller op. I år var 
der 12 lister og 145 kandidater på stemmesedlen.

Valgresultatet gav følgende sammensætning af de 31 mandater i byrå-
det: 
11 mandater til Venstre, 9 mandater til Socialdemokratiet, 3 mandater 
til Konservative, 2 mandater til SF, 2 mandater til Radikale, 2 mandater 
til Nye Borgerlige, 1 mandat til Dansk Folkeparti og 1 mandat til En-
hedslisten.

På valgnatten indgik Venstre, Konservative, Radikale og SF (i alt 18 
mandater) en fælles og bred aftale hen over midten. Jane Dahl blev 
1. viceborgmester, og jeg var så heldig, at der blev peget på mig som 
Slagelse Kommunes næste borgmester af både vælgerne og byrådet.

Vi brugte de efterfølgende dage på at forhandle en ny udvalgsstruktur 
og en tillægsaftale med Socialdemokraterne og Dansk folkeparti på 
plads. 
Det resulterede blandt andet i følgende nye udvalgsformænd: 
Økonomiudvalget: Knud Vincents (V)
Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse: Jane Dahl (C)
Socialudvalget: Sofie Janning (A)
Sundhedsudvalget: Nikolaj Bjørk Christensen (V)
Kultur-, Fritids og Turismeudvalget: Troels Brandt (B)
Seniorudvalget: Pernille Ivalo Frandsen (V)
Miljø- og Klimaudvalget: Jørgen Grüner (F)
Teknik, Plan og Landdistrikter: Anders Koefoed (V)
Børn- og Ungeudvalget: Unnie Oldenburg (A)
SK-forsyning: Ole Drost (V)

BORGMESTEREN I BISSERUP
 
Siden de mange sogneråd blev til kommuner og med de efterfølgende 
kommunalreformer, er det jo ikke enhver lille by forundt at have en 
borgmester. Men det har Bisserup, som det nok er de fleste bekendt, 
nu fået. Stort tillykke til Knud Vincents for at blive valgt til denne post.
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Korsør Havn: John Dyrby (A)

Jeg vil gøre, alt hvad jeg kan for at samle det nye byråd i en ny fælles 
kultur, hvor samarbejde baner vejen for en ny og spændende fremtid 
for både jer og alle andre borgere i hele Slagelse Kommune. Jeg er 
meget glad, ydmyg og stolt over, at jeg med 3.785 personlige stemmer 
fik det højeste antal personlige stemmer i Slagelse Kommune ved dette 
valg. Det er et antal, som jeg ikke troede var opnåeligt, når man bor i 
det ene hjørne af vores kommune. TAK.

Tak til alle jer der stemte og dermed var med til at sikre, at demokrati-
et virker i Danmark. 

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.           
                                                                          Knud Vincents

Beretning ved den ordinære generalforsamling i Bisserup Byting den 
11. november 2021.

Internt i arbejdsudvalget
Under hele nedlukningen fra marts 2020 har arbejdsudvalget forsøgt at 
opretholde så megen aktivitet som overhovedet muligt.
Vi aflyste et enkelt møde, men har ellers afholdt alle planlagte møder 
enten udenfor eller med stor afstand og en masse sprit i Forsamlingshu-
set, og vi har forsøgt at opretholde en tæt kommunikation med byen via 
de medier, vi har til rådighed – Bytingsblad, facebook og hjemmeside.
Sidste november måtte vi så også aflyse årsmødet, og derfor blev der 
husstandomdelt en skriftlig beretning m.m, og hele det daværende ar-
bejdsudvalg besluttede at blive i udvalget i endnu et år. 
Arrangementer

Desværre blev det jo efterhånden klart, at alle fælles arrangementer 
måtte aflyses i et helt år, og derfor var strandrensningen i år det første 
fælles arrangement efter den lange nedlukning. I juni blev årets strand-
spisning gennemført med tæt på 100 deltagere, og herefter kom Skt. 
Hans og loppemarkedet – også  med meget stor tilslutning.
Børnebissens venner har i år stået for det traditionelle halloweenarran-
gement, og deltagerantallet ved alle 5 arrangementer viste, at vi vist alle 
virkelig havde savnet vores dejlige fællesskab.
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Omkring Bytingets arrangementer er der efterhånden udviklet en tra-
dition, hvor arbejdsudvalget træffer beslutning om afholdelse og stiller 
med en tovholder – men ved gennemførelsen har der været god og 
bred opbakning af bisseruppere, der gerne vil give en hånd med. Den 
udvikling er uvurderlig. 

Med den udvikling, der i øvrigt har været i arbejdsudvalgets opgaver 
ville det være umuligt at nå det hele, hvis ikke der var så mange andre 
frivillige, der stillede op. Jeg tror, at det bl.a. er med til at styrke det 
fantastiske sammenhold, der er i vores by, når så mange er med til yde 
en indsats.
Lokalrådsarbejdet
Efter kommunalreformen i 2007 har Bytingets arbejdsudvalg fungeret 
som lokalråd. Den politiske opmærksomhed på landdistrikter - både 
landspolitisk og i Slagelse kommune har medført, at opgaverne som 
Lokalråd bliver flere og mere og mere spændende.
Samtidig opfordrer kommunen til, at de enkelte områder udarbejder en 
lokal udviklingsplan – LUP - så borgernes egne ønsker for deres område 
kan komme i spil, når landdistrikterne skal udvikles.

I vores område – med Kirkeskovsskolen som centrum – arbejder 5 lo-
kalråd – Rude, Ørslev, Venslev, Glænø og Bisserup – sammen om en 
LUP med 6 temaer, hvor vi for hvert tema har opstillet en vision: Om 
10 år…
De 6 temaer handler om skolen, bosætning, infrastruktur, kulturhisto-
rie, natur og fællesskaber, og temaerne er blevet udvalgt ud fra en lang 
række fakta om vores område, som forvaltningerne samlede sammen 
til os – fakta, der viste, hvor der var potentiale for en samlet udvikling.

LUPpen har desværre været ramt af coronanedlukningen og derfor væ-
ret meget længe undervejs. Vi er nu netop for tredje gang blevet enige 
om, at gøre den færdig, og hvis ikke vi lukker ned igen, forventer vi at 
kunne præsentere planen i løbet af første kvartal i 2022.
Og så begynder det egentlige arbejde med den lokale udvikling.

For at give mulighed for erfaringsudveksling og input udefra afholder 
kommunen med jævne mellemrum dialogmøder og landdistriktsmø-
der, hvor udviklingen i alle kommunens landdistrikter er på dagsorde-
nen, og ved de møder er Bisserup altid repræsenteret.

Til varetagelse af den daglige kontakt med kommunen har arbejdsud-
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valget udpeget en ekstern kontaktperson, der modtager al post fra Kom-
munen og sørger for, at det, der er relevant for byens foreninger, bliver 
sendt videre.
Projekter
Vi har igennem de sidste år haft en arbejdsgruppe med både arbejds-
udvalgsmedlemmer og eksterne medlemmer, der har arbejdet med for-
skellige områder, som vi har kaldt ”infrastrukturen i byen.” Den gruppe 
har bl.a. arbejdet for at få ryddet op på strandengen, hvor 5 tons affald 
blev kørt væk sidste år. Gruppen har arbejdet for at få renoveret stierne 
fra parkeringspladsen til stranden. Og gruppen har stået for kontakten 
til og drøftelserne med kommunen omkring renovering af parkerings-
pladsen ved Forsamlingshuset.

I foråret forsøgte vi så at tage fat på problemerne med de manglende 
parkeringsmuligheder omkring havnen og stranden.
Hold da op – det lærte os, at vi skal kende vores begrænsning.
Vi har og har haft et super samarbejde med forskellige forvaltninger i 
Kommunen, og vi har god kontakt til forskellige politikere i byrådet.
Men når det kommer til et område, hvor der er så mange forskellige 
holdninger i byen som her, må vi overlade det til kommunen som myn-
dighed at træffe de nødvendige beslutninger.
For at få et oplyst og neutralt beslutningsgrundlag for Kommunens tra-
fikafdeling blev vi spurgt, om vi ville være med til at formidle en elek-
tronisk undersøgelse – kaldet crowdsourcing. Vi sagde ja, uden helt at 
vide, hvad vi gik med til. Det viste sig – som en del af jer har erfaret - at 
det system, der skulle bruges til undersøgelsen, stadig er under udvik-
ling, og det afstedkom en del frustrationer for mange af de 86 borgere, 
der faktisk gerne ville deltage med både beskrivelse af problemstillinger 
og forslag til løsninger. Nu ligger der et resultat, som måske peger i en 
retning, men om - og evt. hvordan - det skal bruges, er der endnu ikke 
truffet beslutning om. Kommunens trafikafdeling og repræsentanter fra 
arbejdsudvalget skal have en snak om mulighederne snarest.
Som sidste del af det projekt, der er blevet kaldt opgradering af 4 kyst-
områder i Kommunen, mangler Bisserup jo bl.a. at få etableret en ny 
badebro.
Vi fik en million til projektet opgradering, og vi har brugt ca. halvdelen 
på stier og parkeringsplads, og nu er vi så langt med projekt badebro, at 
det er håbet, at den kan sættes op i løbet af næste sommer.
 I foråret meldte en gruppe bisseruppere sig til - sammen med repræ-
sentanter fra arbejdsudvalget at opliste ønsker til en ny badebro.  Der 
blev udarbejdet en ønskeliste, og vi indhentede tilbud fra 3 forskellige 
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firmaer, der alle kunne opfylde de fleste af ønskerne. Samtidig invite-
rede vi Kommunens handicapråd til at komme med deres input. For-
manden for rådet deltog i et af vores møder, og vi valgte det firma, der 
efter gruppens mening bedst matchede vores ønskeliste og kravene til 
handicapvenlighed. Vi har nu holdt møde med firmaet, og deres ende-
lige tilbud er netop kommet. 

Også denne proces er et eksempel på et meget fint samarbejde med 
kommunen. Vi har deltaget i hele det indledende arbejde med opstil-
ling af krav og ønsker, og på nuværende tidspunkt er vi så trådt ud på 
sidelinjen. Kommunen har taget over, og står for de sidste forhandlinger 
med firmaet om pris, leveringsvilkår, tidsfrister osv. 
Den nye badebro vil have både et landanlæg og naturligvis en bro ud 
i vandet. Vi har lagt stor vægt på, at hele anlægget skal være handicap-
venligt, og derfor må der et landanlæg til, der kan sikre adgangen op 
over diget. Men, når der skal anlægges nyt på kysten, skal kystdirek-
toratet ind over, og deres sagsbehandlingstider kan være meget lange. 
Dertil kommer, at Kommunens egen miljøafdeling skal undersøge, om 
den nye bro vil påvirke vandmiljøet på en anden måde, end den gamle 
bro gør – og det tager tid. Heldigvis er den opgave i projektet – diverse 
ansøgninger mv. – også overgået til Kommunen.

Derfor er vi indstillet på, at den gamle bro nok skal op igen ved sæson-
start, og det er så håbet, at den nye bro kan etableres i løbet af sæsonen. 
Da den nye bro skal flyttes noget mød øst, kommer vi til at kunne be-
nytte den gamle bro samtidig med, at den ny er under opførelse.
Lige nu ser det ud til, at vi kan få både en ny bro og en handicapvenlig 
tilgang for ca. 300.000 kr. – og det levner så yderligere 200.000 kr., 
som vi kan bruge til et andet projekt omkring kysten
Det seneste projekt, jeg har med i denne beretning, er den rimeligt ny-
etablerede Velkomstgruppe.
Tankerne om at byde nye beboere velkommen i byen har udviklet sig 
over nogen tid. Vi har tidligere haft en sådan praksis i Bisserup, men i 
de år, hvor der var mange huse til salg og få tilflyttere, stoppede vi med 
det ellers gode tiltag.
Samtidig med at der jo virkelig kom gang i hussalget i byen, satte en 
gruppe sig sammen og aftalte, hvordan vi kunne genoptage, at nye bor-
gere blev budt ordentligt velkommen. Efter et samarbejde med forvalt-
ningen, der en gang i kvartalet oplyser, hvilke boliger, der har fået nye 
beboere, tager nogle fra gruppen nu på besøg med et velkomsthæfte 
og et gavekort fra byens erhvervsdrivende. Alle blev indbudt til vel-
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komstmøde den 7. november, hvor 17 forskellige Bisserupfællesskabers 
repræsentanter bød 28 nye indbyggere velkomne. Det er håbet, at vel-
komstmødet kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed.

Understøttende opgaver
Under Bytingets paraply foregår der som bekendt rigtig meget – brand-
beredskabet, Bytingsbladet, multibanen, legepladsen, fællesspisning, 
landsbyguider, kunstgruppen….
De fleste af de aktiviteter er arbejdsudvalget ikke direkte involveret i – 
vi bevilliger måske økonomisk støtte, eller vi har en tovholderfunktion 
af mere eller mindre løs karakter. Selve opgaverne udføres af grupper 
af bisseruppere, der lige netop brænder for en af aktiviteterne - igen en 
ordning, der er med til at sikre, at vi kan have så højt et aktivitetsniveau 
i byen, at det er umuligt at nå at deltage i alt.
For sådan er det jo generelt i Bisserup – og sådan er det også internt i 
arbejdsudvalget. Ingen kan overkomme at være med i hele udvalgets 
arbejde.
På de månedlige møder bliver der orienteret fra de forskellige aktivi-
teter, der har været siden sidste møde, og alle er dermed opdateret. I 
fællesskab træffer vi så beslutninger om, hvorvidt vi skal gå videre med 
det ene eller det andet, eller om der er nye tiltag, vi skal gå i gang med.
På et af de sidste møder inden denne generalforsamling brugte vi tid på 
at evaluere de sidste to års arbejde i udvalget, og selvom der af forskel-
lige årsager er 3 af de nuværende medlemmer, der træder ud, så var vi 
alle enige om, at arbejdet i udvalget har været spændende, givende og 
udbytterigt for os – og forhåbentlig også for Bisserup.
På arbejdsudvalgets vegne
Alice Jelen

Referat af Ordinær generalforsamling samt efterfølgende Ekstraordi-
nær generalforsamling i Bisserup Byting 11.11.2021 

Antal fremmødte: 36. Ad 1. dirigent – Jan Møldrup foreslået og valgt. 
Dirigenten berigtiger indkaldelsen med mere end 14 dages varsel Ad 
2. referent – Knud Jensen foreslået og valgt. Ad 3. Alice Jelen fremlæg-
ger beretning. offentliggøres i Bytingsbladet december. Hun fremhæver 
bl.a. byens opbakning til at stille op til aktiviteter af enhver slags. Lo-
kalrådets samarbejde med de øvrige lokalråd i området. Desuden en 
erkendelse af at der heldigvis er opgaver, som arbejdsudvalget kan bede 
forvaltningen tage sig af, fx trafik, parkering ved havnen, badebroen. 
Beretningen godkendes med applaus. Ad 4. Lillan fremlægger regn-
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skabet, gennemgår grundigt hvert enkelt punkt. Regnskabet godkendt 
med applaus. Budget præsenteres til orientering. Ad 5. Fremtidig virk-
somhed ved Alice Jelen. Her beskrives den nye badebro, som allerede 
er så langt i planlægningen at den kan laves i løbet af næste sommer, 
den gamle bliver sat op så der er en brugbar badebro Prisen er sat til 
300.000 kroner. Der var afsat 500.000 kr. så nu er der mulighed for et 
andet tiltag i forbindelse med kysten? LUP, Lokal udviklingsplan, hand-
ler om distrikt Kirkeskovskolen, hvor lokalrådene samarbejder om nog-
le indsatspunkter (6 i alt). udstukket af dem selv. Udstykningsplaner for 
området nord for Strædet. Flexboliger generelt i byen. Livlig diskussion 
og spørgelyst til de nævnte punkter, samt kørsels hastigheden – det er 
en politiopgave, enhver borger kan rette henvendelse til politiet. Det er 
ikke AU`s opgave. Dette punkt er til orientering, skal ikke godkendes. 
Ad 6. Forslag fra Birte Zobbe om en vedtægtsændring, bliver afvist, idet 
forsamlingen enstemmigt vedtager, at forslaget ikke behandles, idet for-
slagsstiller ikke er til stede og ingen andre ønsker at repræsentere det. 
Ad 7. Stemmeudvalg består af Kim Marker og Søren Frederiksen. Ad 8. 
Kirsten Møldrup gennemgår valgprocedurer og lister op hvem der er på 
valg og genopstiller

For 1 år: Kirsten M. og Alice J. For 2 år: Lillan, Lone Langkilde og Ellen 
Kyhn. Ny opstillede er: Helene Stahl Holm, Peter Rasmussen og Anette 
Mejlstrup De 8 opstillede vælges med applaus. Anette og Peter for 1 år, 
Helene for 2 år. Ad 9. Genvalg af de 2 revisorer, Kim Marker og Niels 
Christiansen med applaus. Som revisorsuppleant vælges Andres Eskjær 
med applaus. Ad 10. Eventuelt. Kæmpe ros til arbejdsudvalget, sagt af 
Eva på vegne af hele forsamlingen. Stort bifald. Tak til Knud Vincents 
for hans gode og uundværlige samarbejde med arbejdsudvalget. Stor 
applaus. Alice takker de 3 afgående medlemmer af arbejdsudvalget, 
Andrès Eskjær, Jette Elverdam og Kirsten Simonsen. Mødet er hævet og 
dirigenten takker for god ro og orden . Ekstraordinær generalforsam-
ling indkaldt umiddelbart efter årsmødet. Ad 1. Jan Møldrup vælges 
til dirigent. Dirigenten berigtiger indkaldelsen af den ekstraordinære 
generalforsamling med mere end 14 dages varsel. Ad 2. Knud Jensen 
vælges som referent. Ad 3. Lillan fremlægger forslag til vedtægtsæn-
dring til en ny § 4, den ordinære generalforsamling indkaldes i første 
kvartal. Begrundelsen er at det er mere naturligt at følge kalenderåret. 
Forslaget godkendes med stort flertal og applaus. Ændringen betyder at 
den næste ordinære generalforsamling indkaldes i første kvartal 2023. 
Skrevet af Knud Jensen Dirigent Jan Møldrup
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Nytår i Bisserup

Med henblik på det forestående nytår bringer bladet her nogle vejle-
dende henstillinger om affyring af fyrværkeri i en gammel landsby som 
Bisserup med mange stråtage.

Sikkerhedsafstande 
Overhold den sikkerhedsafstand, der står på fyrværkeriet. Den gælder 
både for dig og tilskuerne.
Pas også på omgivelserne. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 
100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. 
Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker 
og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen 
gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af 
brændbar bevoksning.

      
                     Husk refleksen i den mørke tid         

Erindringsglimt fra Bisserup 
Samtale med Tove Borello om hendes opvækst i brydningsårene efter 
anden verdenskrig og  hendes vej til en uddannelse.

Vi møder Tove i hendes hjem på Voldstien 20. En  hvid ejendom med 
flere udlænger og pigsten på gårdspladsen. Fra stuehuset udsigt over 
Smålandshavet.  Huset var det eneste hus på strandengen, da det blev 

Ved affyring af raketter er afstandskravet 
200 meter til bygninger med let antæn-
deligt tag, brændbare oplag og brændbar 
vegetation. Desuden må raketter ikke an-
vendes nærmere end 10 meter fra en byg-
ningsåbning, for eksempel vinduer eller 
døre.
I blæsevejr fordobles afstandene i vindret-
ningen, både for fyrværkeri generelt og for 
raketter.
Kilde www.sik.dk. Brug af fyrværkeri



bygget, og det er det også i dag. 

Huset
Historien om huset er også historien om den fiskerfamilie, Tove vokse-
de op i.
Huset  blev bygget i 1865 af  Toves oldefar, fisker Frederik Jørgen Jensen 
(1833-1913), da han skulle giftes.  Toves farfar blev også fisker og over-
tog huset efter faren. Også Toves far Jens ( 1909 - 1976) blev  fisker. Han 
fiskede sammen med sine ældre brødre Simon og Valdemar.  
I 1932 døde Toves farmor og samme år blev hendes far gift med hendes 
mor, Emma (1912-2004), husmandsdatter fra Smålandsvej 7. Emma og 
Jens boede  på Voldstien 20 sammen med Toves farfar, indtil han i 1934 
flyttede til Venslev.

I det følgende fortæller Tove om sin opvækst og sin vej ind i voksenlivet.

Leg - søstre og veninder 
                                                     
                                                                                                                                       

Pakkede dem ind som babyer og gav dem mad . Jeg var meget legebarn, 
det var mine søstre altså ikke, men jeg fik lokket dem med en gang 
imellem. Der var nogen gange jeg sagde f eks på søndag, når vi får 25 
øre hver, så får I lidt af min 25 øre, hvis I vil lege med mig. Jeg lavede 
butik udenfor, samlede alt muligt og stablede op og, men der var ikke 
nogen, der gad og komme at købe, så var jeg jo den, der kom og købte 
også og så gik om bagved, jo, nogle gange gjorde de altså.  Søstrene 
var mere til venindesnak. Jytte, min storesøster, kom meget over på 
Havnevej hos fisker Kaj Rasmussen og hans kone Johanne og deres 3 
døtre Susanne,  Margit og Dorethe, det gjorde Alice (lillesøster), og jeg 
nu også, det var et rart sted at komme, men min bedste veninde var  
Inger Margrethe Wrang, vi gik ikke i klasse sammen, da vi kom ud på 

Tove blev født i april 1945 
som nummer 4 af 7 børn. 1 
dreng og 6 piger. Hun be-
skriver en barndom med leg 
både inde og på udearealer-
ne rundt om huset. ” Vi lege-
de med gyngebrætterne. Der 
var stejler derhenne på engen 
her over mod Poststien, der 
lå altid sådan en stor bunke 
stejler, der legede vi meget 
med de der gyngebrætter.
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Kirkeskovskolen, men vi legede sammen, men mest oppe hos hende på 
Skolebakken, fordi hun havde så meget legetøj.  Hendes forældre var 
også de første, der fik fjernsyn hernede, der kom vi jo op og så fjernsyn.  
Det var så hyggeligt, det var så sjovt
 Jo, så legede alle børnene meget fange over i den Grønne gård ( skole-
gård i forbindelse med ”bushuset”, bygget 1946, hvor der blev indrettet 
skolestue til skolens mindste klasser), men det var mere om aftenen.
Jeg elskede også påklædningsdukker, at lave tøj til dem, og jeg elskede, 
hvis de andre ville være med, men det ville de ikke, det gad de ikke, 
så jeg sad der alene med mine påklædningsdukker, tegnede tøj til dem. 
Filmstjerner samlede jeg også på.  Mor holdt Hjemmet, der fulgte film-
stjerne med. Også som påklædningsdukker. Samlede også på glansbil-
leder, Richsbilleder og servietter”. 

Pligter
Med tiden fulgte også pligter. ”Frygtelig mange for et legebarn som 
mig”, siger Tove. ”Når vi kom hjem fra skole, så var der stablet en op-
vask så stor, op til loftet, og Alice (yngre søster) og Jytte (ældre søster) 
og jeg, vi stod der  og kiggede på det, jeg kan jo huske, vi havde det der 
gamle brændekomfur, vi fik varm mad til middag, for karlen skulle have 
varm mad, far og mor de lagde sig så til at sove til middag, og så når vi 
kom fra skole, så skulle vi bare ordne det der brændekomfur, hvor der 
var kogt over, det skulle slibes og det skulle smøres, det gjorde vi, når 
vi kom hjem fra skole, der var ikke megen tid og lege i, men jeg har 
altid haft det der med at” komme udenom”, og det snakker de stadig 
om endnu i dag, at jeg altid snød fra arbejdet, så lige pludselig var jeg 
væk ”jeg kommer igen lige om lidt” og så ud på gyngen ud i friheden. 
Vi skulle også om lørdagen ordne have og brostene, der skulle vi ligge 
og trække ukrudt op, og havegangen den skulle vi skuffe,  der hvor man 

Tre søstre i sommerkjoler. Fra venstre 
Tove, Alice og Jytte. Kjolerne er syet af 
Anna Sørensen, der havde systue og 
butik Holsteinborgvej 216
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går ned til vandet, der var der sådan en havegang, som skulle ordnes, 
og jeg stod op ad den der for bandede rive og kiggede på de andre, der                                                              
                                                    
   

Tove hjælper mor med storvasken

Søndagsskole

Toves forældre var ivrige missionsfolk. En familietradition, der gik tilba-
ge til Toves tipoldefar Jens Væver, ”den hellige væver” (1800  -1886), 
der var trofast deltager i de gudelige forsamlinger på egnen i 1830erne 
og 40erne. Forældrene deltog i møder rundt omkring og var derfor me-
get væk hjemmefra om aftenen. Til møder i Bisserup Missionshus var 
børnene også med, selvom de skulle i skole næste dag.
Om søndagen skulle Tove og hendes søstre i søndagsskole i missions-
huset. ”Når vi så kom gående, så kunne vi godt lade være med at gå 
derop ( i missionshuset), det har vi gjort et par gange, og så gik vi ind og 
legede et sted.” Det var storesøsteren Jytte, der havde ansvaret, så hun 
måtte stå skoleret , når de kom hjem,  for søndagsskolelæreren, som 
underviste oppe i søndagsskolen, sladrede til forældrene, hvis børnene 
ikke havde været i søndagsskole.

Juleaften og nytårsaften

Juleaften var en dejlig højtidsaften. Juleaftensdag sov vi alle til middag, 
mens mor bagte æbleskiver, så vi kom op fra middagssøvnen til lune 
æbleskiver og sodavand. Derefter kørte vi til julegudstjeneste i Hol-
steinborg kirke. Julemiddagen var andesteg med alt, hvad der hører 
til andesteg og citronfromage. Vores faster Tine og onkel Jacob (fisker 
Jacob Nielsen, Holsteinborgvej 223) var faste gæster juleaften.  Alle 

gik i vandet, man synes ikke, det 
er så voldsomt meget, men når 
man er sådan et lille barn, så er 
det jo fuldstændig uoverskueligt, 
sådan en havegang. 
Om søndagen fik vi alle sammen 
25 øre, og så fulgtes vi alle sam-
men ad om at købe (til iskiosken). 
Vi købte jo aldrig is, for så var den 
hurtigt væk. Det var som regel en 
skovsnegl, for den varede meget 
længe.”
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hjalp med opvasken efter maden, så vi kunne komme ind til juletræet. 
Vi gik rundt om træet og sang de kendte julesalmer, inden det var tid til 
gaverne. Alle vi børn fik et sæt nattøj, en malebog og farver. Vi skyndte 
os at tage det nye nattøj på og lå på  maven på gulvet og malede i de 
nye malebøger med de nye farver. En hyggelig afslutning på en dejlig 
dag og aften.

Nytårsaften var vi så oppe på Holsteinborgvej hos faster og onkel, hvor 
vi fik klar suppe med urter og kød- og melboller. Vi børn var meget 
tilfredse med at skulle op i byen den aften. Vi var ude og lave nytårslø-
jer som at smøre cykler ind i fedt sammen med bl a Børge Madsen fra 
Brugsen. Af fyrværkeri havde vi kun knaldperler. Et år så jeg min sto-
rebror Kaj proppe sine knaldperler i baglommen, og da jeg lige netop 
i samme øjeblik stod med en grydeslev i hånden, kunne jeg ikke lade 
være med at slå på baglommen med sleven. Der lød straks et ordentlig 
brag, og Kaj blev forståeligt nok rasende.

Skolegang
Skolegangen begyndte i 1952 i Bisserup skole samtidig med, at der 
forestod store forandringer på skoleområdet.
Der havde længe været talt om behovet for bedre skolegang for børne-
ne på egnen, og nu skulle det være. En stor ny centralskole, Kirkeskov-
skolen, blev taget i brug i 1956, og Bisserup skole blev lukket til byens 
store sorg. 
Tove fik kun to år i den nye skole, for i marts 1959 blev hun konfirme-
ret, og hendes forældre fulgte gammel tradition og meldte hende ud af 
skolen til april trods hendes mange protester og bønner om at måtte 
blive. Men nej, hun skulle starte første maj i en plads på en gård i Rude. 

Pladser i huset
På gården skulle hun deltage i arbejdet ude og inde hele dagen, og så 
tit om aftenen passe gårdmandsparrets børn. Hun fik et lille kammer på 
loftet, hvor hun var bange for at være. Hun tiggede og bad sin far om at 
måtte holde op, men fik nej. Der er vist ingen tvivl om, at i  forældrenes 
optik var det livsnødvendigt at kunne bide tænderne sammen og udføre 
det pålagte arbejde, hvis man skulle klare sig i livet. Tidens fokus på 
uddannelse var ikke deres. 
Tove var ansat for et halvt år, og første november kunne hun endelig 
forlade Rude.
Efter endnu et par pladser i huset i Slagelse og Bisserup, men væsentlig 



mindre krævende end pladsen i Rude, kom hun til det kommunale bør-
nehjem Bakkehuset i Slagelse.

Bakkehuset 
”Det var et dejligt sted at være. Jeg elskede det. Der var to afdelinger, en 
for de store børn og en for spædbørnene og de små børn op til 3 år. 25 
børn. Og nok det samme på den store afdeling. Der var sådan en dejlig 
plejemor og plejefar på den store afdeling, og så var der en plejemor på 
spædbørnsafdelingen, fordi det var to selvstændige afdelinger,  og hun 
sagde, at hvis jeg  gerne ville ind som elev, og det kunne man dengang, 
også når man kun var gået ud af syvende, så skulle jeg bare lige tage et 
højskoleophold.”  

Tove på Bakkehuset med 3 af husets små beboere

På højskole
Det hjalp hun mig med, og det var jeg så på Tommerup højskole på 
Fyn. Det var jo så dejligt. Fantastisk. Og så mange gode veninder. Det 
var jo udelukkende piger. Over 100 var vi. Vi spillede teater, og det 
var også der, man fik den der lyst til at gøre noget, synge, jeg var med 
i Onkel Toms hytte. Jeg var kun 18 år, jeg var kun en lille pige, når vi 
spillede teater, skulle jeg hele tiden være barnet. De troede heller ikke, 
jeg var gammel nok til at være der.”

Barneplejerske og pædagog
”Så kom jeg tilbage til Bakkehuset og blev elev. Man kunne tage den 
etårige uddannelse som barneplejerske på Bakkehuset. To læger kom 
og underviste eleverne, og det gjorde plejemor også. Hun var plejemor 
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og forstanderinde. Det var en fantastisk tid på Bakkehuset.  Alle vi ele-
ver havde et barn, vi skulle tage os af, og vi fik også vores egen stue 
med 4 børn. Vi elskede de der unger.”
Eleverne boede på Bakkehuset, havde værelser ovenpå.
Efter endt uddannelse ville Tove videre og være pædagog og efter et par 
år på Bakkehuset som barneplejerske startede hun i 1967 på børneha-
vepædagogseminariet i Slagelse og blev pædagog i 1970.

Ægteskab og børnehaveklasseleder
Efter seminariet var Tove i forskellige børnehaver rundt omkring. Hun 
fortæller, hun ”var med til at åbne flere nye børnehaver, var med til ind-
køb af inventar, det var spændende at være med til, det vrimlede med 
nye børnehaver. Jeg var i Fuglebjerg, jeg var i Slagelse og i Dalmose, 
var med til at åbne både i Fuglebjerg og i Dalmose. I Fuglebjerg var jeg 
i nogle år.” 
I 1967 var hun  blevet gift med Jacob, som hun havde lært at kende i 
IMU (Indre Mission Ungdom) i Slagelse. Jacob kom også fra et indre-
missionsk hjem, men i Slagelse. Mens Tove var elev på Bakkegården 
læste Jacob til lærer på seminariet i Haslev, og da  han ”var  blevet lærer 
på Flakkebjerg skole, og der ikke var nogen  børnehaveklasse  i Hashøj 
kommune på det tidspunkt, men det blev der så på alle fire skoler i 
1977, og så søgte jeg den stilling som børnehaveklasseleder på Flakke-
bjerg skole, og så har jeg været der siden. Det var et skønt 
job”. 
Tove og Jacob flyttede samtidig til Flakkebjerg og boede de næste man-
ge år i byen og her voksede deres to døtre op. I 1976 døde Toves far, 
hendes mor blev boende i huset på Voldstien indtil 1997, hvor hun 
flyttede i Dalstrøget. Tove og Jacob købte huset på Voldstien og flytte-
de til Bisserup. Med både stor pietet, dygtighed og kreativitet har de 
renoveret  familiens  hus ved stranden både inde og ude indbefattet 
tjæregryden øst for huset, hvor fiskerne tjærede deres garn. Alt er med 
til at fastholde erindringen om fiskerfamilierne og fiskeriet i Bisserup 
samtidig med, at det er rammen om en moderne families tilværelse. 

                                         Helle Mylund Jacobsen og Anette Andersen

Vi søger frivillige til en Repair Café i BIS’koppen! 

Det er i tidens ånd at gøre op med “køb og smid væk” tanken og læg-
ge mere vægt på bæredygtighed, desuden har vi i BIS’koppen bl.a. til 
formål at hjælpe hinanden, derfor ønsker vi at oprette et reparations-
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fællesskab, hvor man kan få hjælp til at reparere gode ting, der er gået 
i stykker, en såkaldt Repair Café. 
 
Vi ønsker os nogle frivillige, der kan hjælpe med at reparere f.eks. små 
el-apparater, en skuffe, noget tøj, der er gået i stykker, eller andet. 
Vi vil lægge ud med at Repair Caféen har åbent 3 timer en gang om 
måneden, typisk en lørdag fra 10-13. Efter en prøveperiode beslutter de 
frivillige - “fixerne” - hvor ofte, der skal holdes åbent.

Meningen er, at “fixerne”, sammen med de besøgende, reparerer tinge-
ne. De besøgende indleverer altså ikke til reparation, men er selv med 
på sidelinjen over en kop kaffe. 
Hvis du har lyst til at blive “fixer” kan du henvende dig til Lone Jensen 
på 3052 9687 eller Jette Elverdam på 2374 3849. 
Vi glæder os til at høre fra dig inden den 19. december. 
Vi lægger ud med at mødes med gruppen af “fixere” i januar for at afta-
le hvornår og hvordan, vi kommer igang med reparationsfællesskabet.
Lone Jensen og Jette Elverdam

SOLHVERV! 
Kom og vær med til at fejre vintersolhverv:
Tirsdag, d.21. december kl.18!

Lad os sammen fejre at dagene herfra lige så stille bliver længere, og 
at lyset derfor gradvist fortrænger vintermørket – til glæde for de fleste 
af os!
Vi vil, traditionen tro, fejre det ved at gå i fakkeltog/ lysoptog fra BRUG-
SEN til LEGEPLADSEN ved stranden.

Her vil vi blive hilst velkommen af LYS, BÅL og RASKE FOLK, der har 
brygget suppe  og bagt lækre brød, som vi bliver budt – uden beregning 
– blot du har skål / krus og ske med!!
Øl og vand kan købes!

Hvis du ikke er tryg ved at gå med fakkel, kan du iføre dig en lyskæde 
eller en lille lygte som erstatning!

                   VEL MØDT!  Bytingets arbejdsudvalg
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Der vil være mange af de arrangementer, der er foregået i 2021 som 
videreføres i 2022.
Det gælder for:

- Videnskabsforedragene fortsætter om tirsdagene. Se opslag på 
Facebook, på hjemmesiden, i Brugsen og i BIS’koppen
- Chaplinklubben. Der kommer information på hjemmesiden og 
Facebook
- Billardklubben fortsætter. Kom forbi og hør nærmere, hvis du 
ønsker at deltage.
- Strikkeklubben fortsætter hver anden torsdag.
- Skriveklubben fortsætter hver tirsdag og torsdag
- Læseklubben – Der mangler endnu 4 deltagere så ring til Jytte 
Bak på tlf. 2140 5957, hvis du er interesseret.
- Dartspillet er endnu ikke kommet i gang. Men er der nogle, der 
kunne tænke sig at lave en dartaften, så kom endelig ud af busken.

-  Nye tiltag. Har du forslag til noget, du kunne tænke dig skal 
foregå i BIS’koppen, så er vi meget åbne for nye ting. Kom endelig på 
banen og lad os høre om, hvad du har i tankerne.

Bestyrelsen for BIS’koppen vil gerne sige jer alle TAK for i år. Det har 
været dejligt endelig at kunne holde åbent med alle vores arrangemen-
ter igen. 
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et supergodt, spændende,   
dejligt og forhåbentligt sygdomsfrit nytår.
                                               De bedste hilsener
                                                Bestyrelsen for BIS’koppen

Vinsmagning 

Fredag den 28/1 kl. 18.30 afholdes vinsmagning i Bisserup Forsam-
lingshus. 
Arrangementet er en gentagelse af succesen fra sidste år. Bettersales 
serverer et lækkert måltid bestående af fisk, pølser og oste og dertil 
smagsprøver på passende vine. Der afsluttes med lidt summerbirdcho-
kolade og smagsprøver på dessertvine.

18



Ferniseringer
Billedkunstneren Vibeke Jensen udstiller i Bisserup Forsamlingshus med 
fernisering søndag den 9. januar, kl. 14-16. 
I Vibeke Jensens malerier spiller lysets tilstedeværelse en central rolle. 
Nogle gange viser lyset sig som brudstykker og andre gange som sprø-
de spor eller som transparente plamager der slører og næsten opløser 
motivet. 
                                                          

Kunstneren vil selv være til stede ved ferniseringen og fortælle om sine 
inspirationskilder. Vel mødt i Bisserup Forsamlingshus.
Søndag den 20. februar er der fernisering med abstrakt kunst af den 
lokale billedkunstner Helle Kjems. Helle fortæller om sin kunst: ”Jeg er 
vild med at male og har efterhånden produceret en masse billeder her i 
”Det Lille Bitte Galleri”, som er mit lille sted i Bisserup. De fleste males 

Efter arrangementet vil der være mu-
lighed for at bestille vine for dem, 
der har lyst.
Der vil komme nærmere omtale af 
arrangementet på Bytingets hjem-
meside med menu og pris, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.
Det bliver festligt
                           
                         Margit Pedersen

Hun arbejder meget med stemninger 
og fordyber sig ofte i motiver som ly-
sindfald, lysende karruseller og væk-
ster.
Vibeke Jensen prikker sine motiver 
op og binder dem sammen med la-
serende flader og plamager, så de til-
sammen danner motivet. Den sam-
me prik prikkes altid flere gange og 
ofte med flere farver for at opnå en 
sitrende og sanselig stemning.
Kunstneren vil selv være til stede ved 
ferniseringen og fortælle om sine in-
spirationskilder. Vel mødt i Bisserup 
Forsamlingshus.
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med akryl og nogle få med olie. Det handler om temperament og tål-
modighed. Mangt og meget inspirerer mig, så jeg er meget alsidig i mit 
valg af udtryk og vil ikke sættes i bås. Særligt holder jeg af den måde, 
hvorpå vi påvirkes af farverne.”

Søndag den 27. marts fernisering med Masar Sohail, som arbejder med 
video, maleri og grafik. Han er optaget af spørgsmålet om identitet og 
fremmedgørelse, og omdrejningspunktet er ofte sociale, kulturelle og 
ideologiske fællesskaber samt det indbyrdes forhold mellem religion 
og natur.
                             På vegne af Udstillingsgruppen, Knud Strandby

Foredrag i Torsdagsklubben d. 20. januar med tidligere skoleleder Lou-
is Hansen fra Kirke Såby om Mikis Theodorakis – komponist og friheds-
helt.
                                                 

Offentlige foredrag i naturvidenskab
Selvom vintermørket snart vil blive fortrængt af lyset og det gryende for-
år, så vil der i det nye år igen blive mulighed for kunne overvære Århus 
universitets offentlige foredrag i naturvidenskab i BIS’koppen. 
Datoerne fremgår af kalenderen forrest i bladet.  
Der er som altid offentlig og gratis adgang til alle foredragene og de va-
rer ca. 2 timer inkl. en pause midtvejs. Dørene åbnes kl. 1830 og lukkes 
kl. 1900. Drikkevarer kan købes. 
Tag en flyer i BIS’koppen eller Brugsen, når de kommer op, følg med 
på hjemmesiden eller Facebook eller gå ind på ofn.au.dk, hvor du kan 
læse mere om foredragene.

Louis fortæller om Mikis Theodorakis, 
og hans kone Line læser oversættelser 
af de tekster, som synges. Der afspil-
les eksempler på musik af Mikis The-
odorakis.
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Forsamlingshuset og BIS’koppen arrangerer:

”Revy-klip” onsdag den 16.marts kl 19.30  
                  torsdag den 17.marts kl 19.30

Margit Pedersen, Kia Ambus og Peter Gintberg præsenterer nye og gam-
le revyviser, som også får et ord med på vejen. Publikum kommer til 
at høre sangnumre fra både de store danske revyer, men også udvalgte 
numre fra den tidligere Bisserup revy og den nylig spillede Tjæreby 
revy. Der vil være en god portion melodier, hvor publikum synger med 
på refrainerne.

Spillested: BIS’koppen

ENTRE til alle tre arrangementer : 100kr (includerer et glas vin/en øl)   
Billetsalg åbner 14 dage før forestillingerne og bekendtgøres ved opslag 
og via Facebook og hjemmeside.

Halloween i Bisserup

Søndag d. 31/10-21 var den BEDSTE aften, for dér var der Halloween i Bis-
serup! 
Jeg havde glædet mig i rigtig lang tid, lidt ligesom når man glæder sig til 
juleaften, for i år kunne min lillebror og jeg også være med til Halloween! 
Det er nemlig ikke kun for store børn eller voksne, det er for alle, i hvertfald 
her i Bisserup.

”Visejazz”  med OHO-trio torsdag 
den 24.februar kl 19.30:
På utallige opfordringer gentages et 
musikarrangement tidligere afholdt 
udendørs i BIS’koppen med nykom-
poneret jazz´et musik tilsat nye un-
derfundige danske tekster. Hans Le-
onardo Pedersen har komponeret og 
Peter sat ord på, og de leverer selv 
henholdsvis musik på blæseinstru-
menter og guitar/sang. Den solide 
bund i musikken leveres af Anders 
Olsen på kontrabas.
Spillested: Bisserup Forsamlingshus
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Den ene var en heks med kæmpe hat og kjole, og hun havde en kat med! 
Den anden lignede grevinde Dracula! Hun var helt hvid i hovedet, havde ét 
rødt øje og bloddråber langs mundvigen, uh! Den 3. var en uhyggelig edder-
koppedame med tegnede edderkoppespind i ansigtet og flot kjole. Godt jeg 
havde min mor med!
Jeg fandt heldigvis indgangen, og inde Børnebissen var der pyntet uhyggeligt 
op, og man kunne få gift, blod eller varm kakao at drikke. Jeg valgte først gift, 
og det var bare grøn saftevand, haha! De snød os rigtig, men vi opdagede det 
bare, for børn er kloge!

Bagefter fik jeg også varm kakao, og jeg måtte både få skumfiduser OG fløde-
skum i, hvis jeg ville! 
På førstesalen var der lavet en stor uhyggelig hule, hvor heksen sad og læ-
ste gyserhistorier. Nøj, hvor var det spændende og uhyggeligt på samme tid. 
Heksens kat var der igen, og faktisk var det slet ikke en rigtig kat, selv om den 
kunne spinde og mijauve!
Jeg synes nu, at damerne fra Børnebissens Venner var søde, og den ene er jo 
også min moster.
Efter jeg havde hørt historiefortælling oven på, skulle min lillebror, mor og jeg 
hjem, fordi min lillebror og jeg skulle være friske til at komme i Børnebissen, 
hvor vi går.
‘Sikken en god og uhyggelig aften! Se alt mit slik!’, sagde jeg og gik glad hjem 
sammen med min lillebror og mor.
De kærligste halloweenhilsner fra Loa 

Men altså på Halloween-aften ventede og 
ventede jeg spændt hele dagen sammen 
med min lillebror. Ihh, det var svært og da-
gen var så lang… Da klokken endelig var 
17.15, kunne vi endelig gå op til Brugsen 
for at mødes med alle de børn, der også 
skulle deltage i Halloween. Oppe ved 
Brugsen var der rigtig flot med store ild-
fakler og meget uhyggeligt, men jeg turde 
godt, for der var en masse andre børn sam-
men med deres forældre. 
Damerne fra Børnebissens Venner sagde  
velkommen og delte ruter ud, og de var SÅ 
uhyggelige men heldigvis søde!

Længe før Halloween havde jeg hjulpet min moster Rikke med at hænge de 
flotte plakater op i Bisserup, og det var sjovt. 
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Spørgsmålene handlede hovedsagligt om biodiversitet og den grønne 
omstilling, og hvor meget klogere vi blev er svært at sige, for som en fra 
panelet sagde, lige før et valg kan man ikke stole på politikkere.
Ligeledes var det nærmeste vi kom en forbedring af det politiske klima 
i byrådet efter valget, at det var de alle sikre på blev bedre.

Der blev ikke lovet guld og grønne skove, for det har vi jo også i forve-
jen når solen går ned over Holsteinborg Nor, men vi fik en god fornem-
melse af de 10 politikkere og hvad de kan bidrage med i det nye byråd 
i det nye år.
Så må vi se om de husker at vi holder øje med den grønne omstilling 
og det gode samarbejde.
                                   Jan Møldrup. Bisserup Forsamlingshus Forening

Valgmøde i Forsamlingshuset

En uge før kommunalvalget, havde forsamlingshuset arrangeret valgaf-
ten mandag den 8. november, med et panel bestående af kandidater 
fra 10 politiske partier til Slagelse Kommune, kun Kristendemokraterne 
kunne ikke komme.
Forsamlingshuset summede af liv, for vi var i alt 90 tilstede til mødet.
Kandidaterne skulle alle holde et kort oplæg, hvor de bl.a. skulle for-
holde sig til de tre spørgsmål:
1. Hvad kan Slagelse Kommune gøre for Bisserup?
2. Hvad kan Bisserup gøre for Slagelse Kommune?
3. Hvordan kan det politiske samarbejde i Slagelse Kommune ud
vikles positivt?
Politikkerne forsøgte alle efter bedste evne at kommentere spørgsmåle-
ne, og med Søren Frederiksen og Jan Møldrup fra forsamlingshuset som 
moderatorer, var der derefter spørgsmål fra salen.
16
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Teater

Fredag aften til premieren på ”Kærestebreve” af A. Gurney, fremført 
på ”lille scene” i BIS`koppen med de 2 lokale Peter Gintberg og Dorte 
Buchardt i de 2 roller som Andy og Melissa, instrueret af Myrna, mødte 
Ida og jeg forventningsfulde op. Scenografien var meget enkel i hjørnet 
med et bord og 2 stole. De 2 skuespillere læste op af deres manuskript 
og det blev de ved med. Det bliver langt og kedeligt, tænkte jeg!!
Inden længe forsvandt mit første indtryk og selvom fremførelsen fortsat-

Så enkelt kan noget siges på en fin, udramatisk måde, det greb mig, 
fordi jeg genkendte noget jeg selv havde oplevet, en fra generation 68, 
som faktisk skrev breve til hinanden og minsandten gemte nogle af 
dem. Når hende den udkårne ikke skrev tilbage, hvad var der nu galt? 
Tavshed i lang tid. Skuffelse. Forventning. Noget af mit eget liv drama-
tiseret (sådan da) på 2 timer. 

Selvom stykket er skrevet og foregår med typiske amerikanske navne,

te sådan, blev jeg som tilskuer grebet af ordene i de mange breve, fra 
de var 7-8 år med små drillerier og begyndende interesse for hinanden 
og andre i deres nærhed, til forelskelse i teenageårene, til vi kan næsten 
ikke undvære hinanden. De ydre rammer gør, at de befinder sig langt 
fra hinanden, uddannelse, flytning osv. Følelserne er stærke, men val-
gene, alle er nødt til at tage, gør at deres store kærlighed til hinanden 
aldrig bliver til mere end ord. De får ikke hinanden og må tåle, at de 
hver især søger kærligheden andre steder. Uforløst. Trist. 

24



Velkomstmødet i tal.

I 2020 kom der nye beboer i 25 byhuse og 10 sommerhuse. 
I 2021 kom der nye beboere i 17 byhuse og 7 sommerhuse i løbet af 
første, anden og tredje kvartal. 
Alle 59 hustande fik i oktober måned en personlig indbydelse til at del-
tage i velkomstmødet den 7. november. 

28 nye borgere tog imod indbydelsen.
17 foreninger i Bisserup deltog i mødet med ét eller to medlemmer.

Vi deltog naturligvis alle fem fra velkomstgruppen.
Slagelse Kommune havde bidraget til arrangementet med 4.400 kr.
Det blev tre hyggelige timer med dejlig morgenmad, masser af informa-
tioner, gode spørgsmål og indgåelse af nye kontakter.

Velkomstgruppen fortsætter arbejdet med at byde nye borgere i Bisse-
rup velkomne. I skrivende stund er der et byhus, et sommerhus og en 
grund til salg i Bisserup, så vi får formodentlig ikke så meget at lave i 
den kommende tid. 

Personligt var jeg utrolig glad for at møde de nye borgere, og jeg var 
glad for, at flere af dem, der ikke kunne komme, sendte en kærlig hilsen 
med tak for invitationen. 

Sidegevinsten var for mig at mærke energien i at samle byens foreninger 
og dele engagementet i vores aktiviteter med hinanden. Det var også en 
glæde, at der ikke var en eneste forening, som var blevet indbudt, der 
ikke tog imod tilbuddet, og at der også var foreninger og grupper, som 
vi ikke havde tænkt på at indbyde, der også ønskede at deltage. Tak til 
Bisserup Teatertrup, ”Kirkeskoven – en samlet institution”, Kirken og 
Natteravnene (som passer på vores unge mennesker i nattelivet i Skæl-
skør), for at række fingeren op og deltage.

steder og dermed lidt fremmed for os, så fik Peter og Dorte med deres 
dygtige skuespil rørt mig, så jeg gik opløftet hjem med en god fornem-
melse. Amatører, som via deres ansigtsudtryk og kropssprog skal have 
ros for deres dramatiske kunnen. Jeg var i hvert fald underholdt. Set af 
Knud Jensen.
P.S. At I læsere nu skal læse mine subjektive ord, skyldes alene en ”in-
sisterende journalist” på bladet.
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Tak til Bisserup Bytings arbejdsudvalg, Biskoppen, Bisserup Sejlklub, 
Torsdagsklubben, Valodia, Dagli’ Brugsen, Bisserup Vinterbadere, Bis-
serup Tennisklub, Brandberedskabet, Akuthjælperne, Børnebissens 
venner, Chaplinklubben, Forsamlingshusforeningen og ØB-idrætsfor-
ening for at deltage.

Husk at du på www.Bisserup.dk kan læse meget mere om de lokale for-
eninger, og at du på http://www.bisserup.dk/velkommen-til-bisserup/ 
kan læse ”Velkommen til Bisserup”, 
som handler om Bisserup Byting, og det arbejde som udføres i regi af 
Bytingets arbejdsudvalg.

På vegne af Velkomstgruppen Kirsten Møldrup
Bytingets arbejdsudvalg

                       

FRA TORSDAGSKLUBBEN

Det har været et aktivt efterår for Torsdagsklubbens medlemmer og rart 
for os alle igen at kunne deltage i aktiviteter og arrangementer.

Vi lagde ud med den 2. september at afholde den udsatte generalfor-
samling. Sammensætningen af bestyrelse og revisor forblev uændret.

Den 9. september var vi på ”Løvspringstur”. Ja, vi kaldte turen for løv-
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springstur, da den oprindeligt var arrangeret til at foregå i foråret 2020, 
men corona blev ved med at lave ravage for arrangementet

Vi kørte i bus til Røsnæs, hvor vi kørte en rundtur og så at mange ejen-
domme på Røsnæs som protest mod Kattegatbroen havde opsat skilte, 
hvor man ”reklamerede” med at ejendommen ikke var til salg. Vi kørte 
til vingården Dyrehøj, hvor vi fik en rundtur på vinmarkerne og oplys-
ninger om pasning og pleje af de i alt 40 km vinplanter. Vi fik dejlige 
smagsprøver på deres mange slags vine.

 

Herefter kørte vi til Bromølle Kro og sprise frokost, gik en lille tur i 
området, hvor Thomas Møller Kristensen fortalte om den nærliggende 
Åmose Å’s historie. Vi sluttede på kroen med kaffe og æblekage og 
fandt vej hjem mod Bisserup. 

Den 30. september fik vi besøg af Lars Ringholm fra Vejlekanten, der 
holdt foredrag om Danmark i 1950’erne – mellem krig og velfærd. Vi 
fik repeteret mange af de nye sædvaner, som med tiden var gået i glem-
mebogen.

Præst Birgitte Saltorp fra Kalundborg kom på besøg i oktober og holdt 
et fint foredrag om hendes år i Vestcanada og om indianerne i området.
I november fik vi besøg af Pernille Bendtsen fra Århus der fortalte om 
hendes russiske families liv og skæbne. Pernille Bendtsen havde læst 
russisk på universitetet og fået et stipendium til at komme til Moskva for 
at studere. Her forelsker hun sig i en russer, bliver gift med ham og de 
får 2 børn. Det var ikke et nemt liv for dem begge. Vi hørte om mange 
uforståelige bestemmelser og regler det russiske folk, var og er under-
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lagt. Det var en interessant og spændende fortælling.
Her i december holder vi vores traditionelle julefrokost.
Bestyrelsen har fået fastlagt arrangementer for 1. halvår 2022.
20. januar – Foredrag af tidligere skoleleder Louis Hansen fra Kirke 
Såby om Mikis Theodorakis – komponist og frihedshelt
31. marts – Modeshow 
28. april – Generalforsamling
19. maj – Løvspringstur - Bustur H.C. Andersens Museum i Odense og 
frokost på Restaurant Carlslund i Fruens Bøge.
Vi håber meget at Coronaen fortsat kan holdes under kontrol.

             Bestyrelsen ønsker alle god jul og godt nytår

                                                                        pbv
                                                                        Kirsten Thinggaard
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