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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
Lisbeth Højgård, Bisserup Havnevej 45, Bisserup

         Pris opgives ved henvendelse

2800,-
3100,-

For andelshaver
Leje incl. moms og rengøring
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Forsidetekst: Foto af Helle Christiansen Holsteinborg Nor

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.

 
Kniber det med tiden og lysten til at få lavet bogføring, 

moms-regnskab og årsregnskab? 
 

LAD MIG LAVE DET FOR DIG. 
 

Bisserup Kontorservice 
Kontor- og regnskabsassistance 

Skovvænget 7, Bisserup, 4243 Rude 
Telefon: 2012 0639   E-Mail: bent@blomlarsen.dk 

 



Bisserupkalender

Mandag d.14. marts  kl. 19 Generalforsamling i Bisserup Vinter-
baderforening. Forsamlingshuset
Tirsdag d. 15. marts kl. 19 Videnskabsforedrag. BIS’koppen
Søndag d. 20. marts kl. 15Tøjloppemarked. Forsamlingshuset
Søndag d. 27. marts kl. 14.00 Fernisering. Forsamlingshuset
Tirsdag d. 29. marts kl. 19 Videnskabsforedrag. BIS’koppen
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30 Revyklip i BIS’koppen
Torsdag d. 31.marts kl. 19.30 Revyklip i BIS’koppen
Torsdag d. 31. marts kl. 14.00 Modeshow  TK. Forsamlingshuset
Fredag d. 1. april kl. 18.30 Fællesspisning. Forsamlingshuset
Søndag d. 3. april kl. 10.00 Strandrensning. Ved legepladsen
Søndag  d. 3. april kl. 15.00 Revyklip i BIS’koppen
Tirsdag d. 19. april kl. 19  Generalforsamling i forsamlingshuset
Lørdag d. 23. april kl. 11 Generalfprsamling i BIS’koppen
Tirsdag d. 26. april kl. 19 Videnskabsforedrag. BIS’koppen
Torsdag d. 28. april kl. 14.00 Generalforsamling i Torsdagsklub-
ben. Forsamlingshuset
Torsdag d. 5. maj kl. 19.30 .”KYS DET NU” - en Koncertfortæl-
ling. BIS’koppen
Torsdag d. 12. maj kl. 14 Foredrag om Mikis Thedorakis, Tors-
dagsklubben. Forsamlingshuset
Torsdag d. 12. maj kl. 18.30 Vinsmagning i Forsamlingshuset
Fredag d. 3. juni kl. 19 Strandfællesspisning ved det gamle bø-
dehus
Torsdag d. 16/6 kl. 19.00 Teaterforestilling. Forsamlingshuseet
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Akuthjælperne

Siden 2012 har Bisserup haft en akuthjælperordning under Region 
Sjælland. Akuthjælperordningerne er oprettet i områder, hvor respons-
tiden for en ambulance er så lang, at det vurderes, at hurtig frivillig før-
stehjælp kan gøre en væsentlig forskel. I Bisserup betyder det, at vi pt. 
er 9 personer, der automatisk får et udkald på vores telefoner, når der 
ringes 112 i byen eller nærmeste omegn. Vi har et udvidet førstehjælps-
kursus, der årligt opdateres, og vi har elementært førstehjælpsudstyr – 
fx hjertestarter, ilt og epipenne, med på udkaldene. 

Over årene har det vist sig, at byens akuthjælpere har en gennemsnitlig 
responstid på 4 minutter fra vi får et udkald, til vi er på skadestedet, og 
den korte responstid har naturligvis en afgørende betydning ved eks. 
hjertestop, voldsomme blødninger eller svære allergiske tilfælde.
                                                                                          Alice Jelen
Trafikundersøgelsen.

I efteråret deltog 86 borgere i en digital undersøgelse vedr. de mest 
presserende trafikale udfordringer i Bisserup, og til trods for en del tek-
niske vanskeligheder med selve undersøgelsen, så viste den tydeligt, at 
der er to hovedproblemstillinger – parkeringsforholdene på havnen og 
trafikken på Bisserup Havnevej. 
Repræsentanter fra arbejdsudvalget har holdt et opfølgende møde med 
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de trafikansvarlige, og Kommunen, der jo er myndighed på området, vil 
nu lægge en plan for, hvordan problemstillingerne evt. kan afhjælpes.

Problemet med de manglende lovlige parkeringspladser omkring hav-
nen og stranden ser det ikke umiddelbart ud til, at der kan findes en 
hurtig løsning på. Der arbejdes sandsynligvis videre med at få trafikken 
ført over på Skafterupvej, hvor der er meget fine parkeringsforhold.
Problematikken omkring Havnevejen er kompliceret, da det både dre-
jer sig om for høj fart- trods skiltning med fartbegrænsning – uhensigts-
mæssig parkering – både af fastboende og gæster – blandet trafik på en 
smal kørebane og manglende oversigt på dele af vejen. 
Når Kommunen har udarbejdet en plan, bliver vi naturligvis orienteret 
og hørt.
                                                                                     P.a.v.
                                                                                     Alice Jelen
NYT VEDR. BADEBROEN!
På årsmødet i efteråret fortalte Alice, på vegne af arbejdsudvalget ,be-
gejstret om udsigten til at få en anden og mere brugervenlig badebro 
ved stranden.
Vi vidste godt, at der skulle indhentes tilladelser og muligvis også 
dispensationer for, at projektet kunne gennemføres.
Den kommunale forvaltning har arbejdet med sagen, og det har des-
værre vist sig, at det kan blive meget svært, om ikke umuligt, at ind-
hente diverse tilladelser.Det har vist sig, at vi ud over udfordringer med 
strandbeskyttelseslinier og kystdirektoratet også er udfordret af kommu-
nal lovgivning, beskyttet strandeng og museumsloven, da vi har fortids-
minder i form af skanserne, som er en del af diget.
 Endvidere er den oprindelige tilladelse til vores badebro kun på 16 m, 
selv om den nuværende bro er på 30 m. Der må over tid være sket en 
knopskydning, vi ingen forklaring kan finde på.  Den nye bro er også 
ansøgt til at blive  på 30 m.
Som I kan høre, er badebroens fremtid meget usikker, og det beklager 
både vi i arbejdsudvalget og de kommunale embedsfolk meget. 
Sker der nyt i sagen, vil byen blive orienteret.
                                                                 På arbejdsudvalgets vegne
                                                                 Lone Langkilde

Interview med Bisserups nye Brugsuddeler.

Jakob Bekker tiltrådte i Brugsen november sidste år. Han er 50 år, bor 
i Skælskør, er gift med Rikke og har to børn. Hans arbejdsliv har altid 
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været knyttet til Brugsen og Coop, og det at være købmand. Jakob føler 
sig meget tilpas med små butikker - og den direkte kontakt til, og dia-
log, med kunderne ligger ham meget på sinde. Han går meget op i at 
møde kunder og ansatte ens, at der er tid til kunden og at skabe en god 
stemning. Jakob beskriver sig selv som en person der er engageret og 
har en nysgerrighed overfor mennesker. Han er også en udadvendt og 
empatisk person, og det er vigtigt for Jakob at medarbejderne har det 
godt og er glade for arbejdet.

Jakob begyndte som flaskedreng i Vemmelev Brugs, og kom i lære 1988 
i Brugsen på Frederiksberg (i Sorø). Kom senere til Pedersborg Brugs (i 
Sorø) og derefter til Høng Superbrugs. 1998 fik Jakob sit første job som 
Brugsuddeler, arbejdede dels i Terslev (v Haslev) Pedersborg og Borup. 
I 2007 kom Jakob til DagligBrugsen i Boeslunde hvor han var til 2017. 
Derefter kom han til Coop´s hovedkontor hvor han arbejdede i en ser-
viceenhed for varer, samt IT hjælp til butikkerne. 
Jakob savnede den direkte kontakt til kunderne, og søgte stillingen i 
Bisserup da den blev ledig. Jakob er uddannet sammen med Morten 
som er uddeler i Skælskør Brugs, og som Bisserup Brugs har været en 
del af i mere end 10 år. 

Det er meget vigtigt for Jakob at kun-
derne føler sig velkomne og taget godt 
imod. Han lægger vægt på at der er 
plads i butikken, at man kan finde va-
rerne, at have et så stort udvalg af basis-
varer som muligt, og vil øge udvalget af 
økologiske varer. Brugsen er ved at få sat 
nye prisskilte på alle varer, for at give et 
enklere udtryk. Jakob ser på hvor der er 
varespild, varer der skal smides for me-
get ud af, da det er vigtigt ikke at have 
et for stort underskud. Det kan være en 
forklaring på at visse varer ikke er i bu-
tikken, eller kun få eksemplarer. Og det 
kan man vel sige: det er vigtigt at Brug-
sen er så rentabel som muligt, for at vi 
kan bevare at den i Bisserup. 
Om man savner en vare, eller undrer sig 
over noget, skal man trygt henvende sig 
til Jakob.
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Det er vigtigt for ham at man spørger – den direkte dialog og kundekon-
takt er meget vigtig for ham, og det ser man bl.a. ved at han ofte selv 
sidder ved kassen. Vi ønsker Jakob velkommen i Brugsen – og ser frem 
til et godt samarbejde.
                                                                                     Birte Zobbe

Fra Missionshus til BIS’koppen.

I slutningen af 1800-tallet gik en vækkelsesbølge over landet.
Folk på vores egn samledes i private hjem til bønnemøder, hvor man 
sang salmer, læste fra biblen og bad.
Efterhånden opstod behovet for et samlingssted. Der blev indsamlet 
midler fra høj og lav, - store og små bidrag. 
Greven donerede grunden på Holsteinborgvej, således at der kunne 
bygges et missionshus. Det stod endeligt færdigt i 1920.
I årenes løb er der holdt rigtig mange møder, og der har været søn-
dagsskole for egnens børn, - noget som flere af byens nu ”godt voksne” 
borgere ser tilbage på med glæde. Det var et sted, hvor børn og unge 
mødtes til hygge, leg, juletræsfester og til udflugter. 
Lidt alm. opdragelse blev der såmænd også puttet i de små hoveder. 
Ejner Jensen, en af byens desværre nu afdøde fiskere, fortalte således, 
at man havde en ”bandekasse”. Det kostede 10 øre til kassen, hvis man 
bandede, …..men som Ejner tilføjede: ”Hvis man nu lagde en krone i 
kassen, kunne man  bande 10 gange”.
I mange år var huset ret enkelt. Opvarmning var med kakkelovn, der var 
ikke meget isolering, og toilettet var et ”lokum” i hestestalden. 
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Men indvendigt var det indrettet med talerstol, smukt malede og brode-
rede skriftsteder i glas og ramme. På endevæggen var der malet billeder 
fra Biblen.
Alt arbejde blev udført af frivillige.
Indtil Kirkeskovskolen blev bygget i 1956, var der skole, hvor nu 
”Fjordbakken” (hjørnet af Skolebakken og Havnevej) ligger. Men der 
var trængsel, så missionshuset blev i perioder også taget i brug til alm. 
skolebrug.
Indre Mission, som kom til at eje huset, havde på det tidspunkt stadig 
stor betydning på egnen, og det sociale samlingssted var missionshuset.

Men fra 1960’erne og 70’erne blev der udstykket en del grunde til nye 
parcelhuse. Kun få af tilflytterne i byen interesserede sig for missions-
huset. I 1990 blev der bygget et moderne forsamlingshus ved camping-
pladsen, så en del af byens møder, fester m.m. blev nu holdt der.

Efter år 2000 måtte de sidste fra Indre Mission i Bisserup erkende, at de 
ikke længere magtede at holde det smukke, bevaringsværdige hus ved 
lige. 

Heldigvis tog den lokale Frank Guldagger initiativ til at kontakte Thyge 
Andersen, der hidtil havde stået for huset, med henblik på at købe huset 
og indrette det til et lokalt uformelt mødested, herunder en frivillig cafe, 
som i begyndelsen skulle være det økonomiske fundament.
Alt arbejde, isolering af loft, bygning af redskabsskur, maling m.m. fore-
gik udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Men problemet var, at huset 
stadig ejedes af Indre Mission. Og ret hurtigt måtte man erkende, at 
frivillig arbejdskraft ikke var nok til istandsættelsen. Så for at kunne 
komme videre måtte man danne en forening, der kunne søge midler til 
køb og istandsættelse.

22.sept. 2018 dannedes Foreningen BIS’koppen.
I 2019 var der samlet nok midler til køb af huset. Huset blev solgt af 
Indre Mission i Danmark til en yderst favorabel pris. De var taknem-
melige for, at huset nu skulle sættes nænsomt i stand og ikke risikere 
forfald, som det desværre sker rundt omkring. 
Takket være en enorm opbakning fra medlemmer, cafeværter, støttebe-
viser, sponsorer, fonde og ikke mindst byfornyelsesmidler fra Slagelse 
kommune, lykkedes det at få skaffet midler nok til renoveringen, der er 
udført af dygtige håndværkere.
Huset rummer nu en cafe med bogudlån, der er åben 3 gange ugentligt. 
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Derudover kan huset bruges til mange aktiviteter, hvor kun fantasien 
sætter grænser: billard, strikkecafe, musik, kopiering og computerbrug, 
for blot at nævne nogle eksempler. Der er et fint samarbejde med byens 
forsamlingshus, så man ikke er konkurrenter men samarbejdspartnere. 
Cafeen er åben for alle og besøges af gæster fra nær og fjern. Men ellers 
regnes det som en selvfølge, at man tegner et medlemskab på 100 kr. 
årligt, hvis man deltager i husets øvrige aktiviteter. 

Huset står i dag og vidner om Bisserups og egnens historie samtidig 
med, at det er et fuldt funktionsdygtigt hus for nutidige borgere. 
                                                                              Kirsten Lichtenberg

 

Håndsrækninger til Bytinget

På Bisserup Bytings generalforsamling i november sidste år var der mu-
lighed for, at du kunne tilkendegive om Bytingets arbejdsudvalg måtte 
kontakte dig om at give en håndsrækning til nogle af Bytingets arbejds-
opgaver. Jeg må med skam melde, at jeg har fået lagt sedlerne et sted, 
hvor jeg ikke kan finde dem.
I arbejdsudvalget ved vi, at vi kan kontakte mange af Jer, som i mange 
år har givet en hånd med.
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Men det vil være rigtig dejligt, hvis også I, som er ny tilflyttede eller som 
ikke tidligere har haft tid til at løse opgaver for byen, vil lade os i Bytin-
gets arbejdsudvalg vide det, hvis I gerne vil involveres. Du kan henven-
de dig til en af os fra Bytingets arbejdsudvalg. Vores navne står sidst i 
Bytingsbladet og også på hjemmesiden under bjælken BYTINGET.
Det kan være håndsrækninger til konkrete arrangementer, administra-
tive opgaver, praktiske opgaver, vedligeholdelse af byens områder eller 
hjælp til nye tiltag.
Nedenfor er en oversigt over Bytingets arbejdsområder.
Hvis du er lidt i tvivl om, hvad vi laver, kan du læse hæftet ”Velkommen 
til Bisserup” som også ligger på hjemmesiden www.bisserup.dk.

                                                                                  

 
Heldigvis er situationen nu sådan, at cafeen igen kan holde åbent helt 
uden restriktioner og også mange andre selvbestaltede aktiviteter er ved 
at komme i gang igen. Og det er jo dejligt at huset bliver brugt.

Cafeens med dejlig betjening af vores mange frivillige cafeværter, har 
uændret åben tirsdag og torsdag 14-17 og lørdag 10-13.

Kirsten Møldrup
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Kirsten Møldrup

Foråret vil derudover byde på en række gamle og nye aktiviteter om-
fattende bl.a. videnskabsforedrag, brætspilseftermiddage og hver den 
første tirsdag i måneden app hjælp. 
Onsdag 30. marts, torsdag 31. marts kl. 19.30 samt søndag d 3. april 
kl. 15 præsenteres forestillingen ”Mariehøns og Månestråler”. Peter 
Gintberg, Margit Pedersen og Kia Ambus akkompagneret af Frank Gul-
dagger vil optræde med revyklip fra alle tider. Se andetsteds i bladet 
for yderligere information og hold øje med opslag, hjemmeside eller 
Facebook.

I Hestestalden åbner BIS’koppen en “Repair Café Bisserup”. Her kan du 
hver den første lørdag i måneden få repareret ting du måske ellers ville 
have smidt ud. Se andetsteds i bladet for yderligere information. 

På det praktiske plan har vi fået ”finpudset” nogle småting inde og ude, 
bl.a. en forbedret udendørsbelysning, og vi tumler med en ide om at få 
gjort noget ved belægningen på parkeringspladsen. I skrivende stund 
er kommunen ved at etablere en cykelstation med luft og mulighed for 
opladning af batteriet til elcykler, hvilket gerne skulle blive til glæde for 
Bisserups indbyggere og de forhåbentlig mange cykelturister.

Ordinær generalforsamling afholdes 23. april kl. 11. Indkaldelse følger.

                                                                        På bestyrelsens vegne
                                                                        Kim Marker

Nu åbner Bisserups Repair Café i BIS’koppen

Hver den første lørdag i måneden kan du nu få hjælp til småreparatio-
ner i Hestestalden.
Snilde folk fra byen er klar til at hjælpe dig, du skal blot medbringe det, 
du gerne vil have hjælp til at reparere og evt. reservedele, f.eks. sytråd i 



den helt rigtige farve, eller det nye stik, der skal sættes på lampen. 
Du og fixeren hjælpes ad med at reparere tingen, det er ganske gratis 
og derfor også på dit eget ansvar. 
Repair Caféen vil ikke være konkurrenceforvridende, så vi giver os ikke 
i kast med store opgaver, som man ellers ville have indleveret til repa-
ration hos en håndværker. Idéen er, at man får hjælp til at reparere ting, 
som man ellers ville have kasseret, og at man samtidigt med, at man 
får den gode gamle yndlingstrøje repareret, også er med til at begrænse 
”køb og smid væk” kulturen, der belaster vores klima.
Så kom glad med tøj, små elektronikapparater, legetøj eller andet, så 
ser vi på, om vi i fællesskab kan reparere det.
Repair Caféen har åbent hver den første lørdag i måneden fra kl. 10-13.
                                                                       På bestyrelsens vegne
                                                              Lone Jensen og Jette Elverdam

 

Havnen i Bisserup har fået sit Sikker Havn Certifikat. 
Det er sket ved at vores hidtidige redningsudstyr er blevet opdateret og 
udvidet. 
Næste gang du går tur på havnen, opfordres du til at studere det hele 
nærmere, for det kan være, at du en dag pludselig for brug for at træde 
til og hjælpe, hvis nogen falder i vandet, kommer til skade på anden 

1111
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Vi har 3 redningsposter. De består af en redningskrans, en løs stige der 
kan bruges til at redde personer op på land med og en redningshage der 
bruges til at få fat i personer, der er faldet i vandet. Der er også en in-
struktionsvejledning på posterne, der viser, hvordan udstyret anvendes.
Der er 6 faste redningsstiger – markeret med gule reflekser. De er be-
regnet til personer, der selv kan redde sig på land. Men hvis du er på 
havnen, kan du jo vise vej til den nærmeste
Får du brug for at ringe til alarmcentralen på 1 – 1 – 2 er det vigtigt, at 
de ved, hvor der er sket en ulykke. Havnen har et identitetsnummer: P 
806. Når alarmcentralen får den oplysning, ved de nøjagtig, hvor de 
skal køre hen, og du er fri for at huske navnet og nummeret på vejen, 
postnummer med mere 
Hjertestarteren finder du i vinduet på havnekontoret. Den er tilgænge-
lig 24/7. Under vinduet er der en rød plastikkasse, der indeholder en 
nødhjælpskasse. Find dem - og husk, hvor de er.
Der er 3 andre røde plastikkasser – en ved affaldspladsen, en på molen 
og en på broen. De indeholder hver sin pulverslukker. 
Forhåbentlig får vi snart en video, der viser den korrekte brug af red-
ningsudstyret.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til havnefogeden 
på 25 79 88 20.
                                                                Jens Christian Eskjær Jensen
                                                                  Formand Bisserup Sejlklub

Brandberedskabet og akuthjælperne er blevet instrueret i brug af hav-
nens nye sikkerhedsudstyr.

vis, eller har brug for en hjertestarter. Så er det godt at vide, hvor red-
ningsudstyreret befinder sig, og hvordan det benyttes. FRA TORSDAGS
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Loppemarkeder
I år bliver der to loppemarkeder i Bytingets regi.

I disse genbrugstider vil vi gerne prøve at give tøj, sko og tasker ekstra 
opmærksomhed. Derfor afholdes der et loppemarked DEN 20. MARTS 
FRA KL 14-17, hvor vi kun har de tre varegrupper med. Det foregår 
i Forsamlingshuset, og der vil foruden salg af lopper være mulighed 
for at nyde en kop kaffe med hjemmebag. Loppemarkedet afvikles i 
et samarbejde mellem Forsamlingshuset, BIS`koppen, Torsdagsklubben 
og Bytinget, og i lyset af den ulykkelige situation i Ukraine har vi be-
sluttet, at overskuddet går ubeskåret til Røde Kors, der så kan bruge 
pengene, hvor det vurderes bedst.
Da nødhjælpsorganisationerne netop har bedt om penge i stedet for 
brugt tøj, som de skal bruge ressourcer på at distribuere, bliver vores 
loppemarked så en mulighed for alligevel at lade noget af vores over-
skudstøj gå til et godt formål.
Der har været ekstraordinært åbent i Loppeladen, og der er afleveret 
mange poser med spændende tøj. Det vil også være muligt at aflevere 
om formiddagen på selve dagen.

Da vi lavede vores årskalender , planlagde vi som sædvanligt med at 
afholde det store loppemarked den 1. lørdag i juli – MEN – vi havde 
ikke lige været opmærksomme på, at det netop er den dag, hvor TOUR 
de FRANCE kommer igennem Slagelse Kommune. Selvom der selvføl-
gelig er stor opbakning til Bytingets loppemarked, så vil vi trods alt ikke 
begynde at konkurrere med en så stor begivenhed.
Derfor har vi besluttet at udskyde det store loppemarked til den 3. 
september - efter alle sommerens øvrige aktiviteter, hvor vi så håber på 
stor opbakning – igen.                                                                                           
                                                                         Alice Jelen
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Fernisering

Billedkunstneren Masar Sohail udstiller litografier og tegninger i Bis-
serup Forsamlingshus 27. marts – 29. maj. Masar er en dansk-irakisk 
billedkunstner og filmskaber, som bor og arbejder i København. Han er 
uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2009 og har haft udstil-
linger på blandt andet kunstmuseet Arken, Øregaard Museum, Kunst-
museum Bonn, og senest har Statens Museum for Kunst indkøbt et af 
hans værker til deres permanente samling. Masar har siden sin afgang 
fra kunstakademiet afsøgt samtidskunstens grænseflader i en række for-
skellige medier, med særligt fokus på film, maleri og grafik. 
                                                                                      Knud Strandby

Nyt fra udstillingsgruppen:
Den lokale billedkunstner Helle Kjems 
udstiller abstrakt kunst i Bisserup For-
samlingshus den 20. februar – 26. 
marts.
Helle fortalte om sin kunst: ”Jeg er vild 
med at male og har efterhånden pro-
duceret en masse billeder her i ”Det 
Lille Bitte Galleri”, som er mit lille sted 
i Bisserup. De fleste males med akryl 
og nogle få med olie. Det handler om 
temperament og tålmodighed. Mangt 
og meget inspirerer mig, så jeg er me-

get alsidig i mit valg af udtryk og vil ikke sættes i bås. Særligt holder jeg 
af den måde, hvorpå vi påvirkes af farverne”.
                                                                                     Knud Strandby
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revyklip-revyklip-revyklip-revyklip-revyklip-revyklip

”MARIEHØNS og MÅNESTRÅLER”

HOLDNING OG UNDERHOLDNING i revyviser fra fjern og nær 
Solister: Margit Pedersen – Kia Ambus - Peter Gintberg – samt: publi-
kum!
Piano: Frank Guldagger
I BIS’koppen onsdag 30.marts kl 19.30 – torsdag 31.marts kl 19.30 
-søndag 3.april kl 15.00
Billetsalget åbner midt i marts ved skriftlig tilmelding på liste i Brugsen 
og annonceres åbent via plakater og Facebook.
Billetpris: 100kr (entre + et glas vin/en øl)
Arrangør: BIS’koppen og Bisserup Forsamlingshus

Strandrensning

Søndag den 3. april kl 10.00 mødes vi til Strandrensning ved Fuglen på 
legepladsen ved Voldstien.
Vi samler affald langs stranden, på havnen, i byens gader og i Kristians-
holm plantage og Holsteinborg Skov.
Arrangementet er en del af Danmarks Naturfredningsforenings Affald-
sindsamling se mere på http://www.dn.dk/arrangementer/30914-Stran-
drensning

Når vi har samlet affald er der grillpølser og lidt at drikke.
Jeg ved at ”Legepladsgruppen” på denne forårsdag også mødes og gør 
legepladsen klar.
Det plejer at være mægtig hyggeligt at mødes og glæde sig over at byde 
foråret velkommen til Bisserup.
Sædvanen tro forsøger jeg at skabe et overblik over hvor vi kan gå hen.
Og det bliver nok som det plejer, at vi spredes over hele området og alle 
er tilbage når pølser er varme og drikkevarerne er kolde.
Hvis du vil ud at samle affald i Christiansholm Plantage, kan du tage 
din bil med og parkere den på P-pladsen ved Forsamlingshuset, så kan 
der køre at par hold ud til P-pladsen ved plantagen.
Du er også velkommen til at tage en kost og en trillebør med hvis du 
har lyst til at gøre rent ved buspladsen eller ved Brugsen.
Du er også velkommen til at finde på god og nyttig oprydning et sted, 
som jeg ikke har set trænger.
Vi ses                                            På vegne af Bytingets arbejdsudvalg
                                                                 Kirsten Møldrup
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Hvad kan Lagunestien gøre for Bisserup og dig?

I godt 30 år har Lagunestien ledt vandrere langs kysten fra Næstved 
gennem Bisserup og Skælskør til Korsør.
Corona og moderne trends har sendt flere og flere mennesker ud i na-
turen for at få luft, fred og oplevelser.

Skiltningen af Lagunestien er mangelfuld, og mange gæster udefra går 
forkert og måske ud på marker eller gennem haver.
De får heller ingen oplysning om, hvad det er for en skøn natur, de har 
udsigt til, når de går langs stien.

Et udviklingsprojekt, styret af Skælskør Bykontor, er i gang med at ud-
vikle informationen og mulighederne for både information, indkøb, 
overnatning og oplevelser langs med ruten, så alle - lige fra primitive 
vandringsfolk til luksusturister med hang til en god gåtur, kan få en god 
oplevelse og "møde" de lokale undervejs.
Nu kan vi ikke alle sammen stå ude ved stien hele tiden og sige "god 
dag, kom her og sov i vores B&B" eller "hør om Bisserups historie og 
natur af mig".

Derfor er en del af projektet at optage små film, som man kan skanne 
via en QR-kode og sin smarttelefon.
Der skal også udarbejdes papirkort med oversigt over hele stien og med 
detaljer om de enkelte spændende ting, der er på ruten.
Skolerne langs med ruten er på vej til at blive en del af projektet.

Møde i Bissrup Forsamlingshus
Tirsdag den 4. april klokken 19.00 kan du høre mere om projektet, når 
projektmedarbejder Henrik Falch stiller op og fortæller flere detaljer 
om projektet, målet og hvorfor udviklingenen af Lagunestien kan gavne 
erhverv og turisme i Bisserup.
På mødet vil der også blive løftet lidt af sløret for et større vandrear-
rangement til sommer langs med Lagunestien med udgangspunkt fra 
blandt andet Bisserup.

Lagunestien – fra glemt til uforglemmelig
Projektmedarbejder

Henrik Falch
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Sådan er Lagunestiens forløb i Bisserup.
Foto: Skærmdump fra Topo Gps.

”KYS DET NU”

-en KONCERTFORTÆLLING med musik af  blandt andre                                                     
Sebastian, TV2, Anne Linnet, Carl Emil Petersen og Tue West
Torsdag den 5.maj kl 19.30 i Bisserup Forsamlingshus/ eller BIS’kop-
pen.
Se plakatopslag og FaceBook for nærmere info medio april
                                Arrangør: Bisserup Forsamlingshus og BIS’koppen

Foredrag i Torsdagsklubben d. 20. januar 
med tidligere skoleleder Louis Hansen fra Kirke 
Såby om Mikis Theodorakis – komponist og fri-
hedshelt.

Louis fortæller om Mikis Theodorakis, og hans 
kone Line læser oversættelser af de tekster, som 
synges. Der afspilles eksempler på musik af Mi-
kis Theodorakis.
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Vinsmagning 

Fredag den 12.5 kl. 18.30 afholdes 
vinsmagning i Bisserup Forsamlings-
hus. 
Arrangementet er en gentagelse af 
succesen fra sidste år. Bettersales 
serverer et lækkert måltid beståen-
de af fisk, pølser og oste og dertil 
smagsprøver på passende vine. Der 
afsluttes med lidt summerbird cho-

kolade og smagsprøver på dessertvine.
Efter arrangementet vil der være mulighed 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

Med fynd og klemmer.

Torsdag d. 16/6 kl. 19.00 kommer teatergruppen OM til Bisserup For-
samlingshus med deres forestilling ”Med fynd og klemmer”.
Tre kvinder fabulerer og fantaserer sig væk fra hverdagens gøremål og 
forvandler vasketøj til en eventyrlig kabaret. En tørresnor spændes ud 
og tøjstykker i mange farver og størrelser hænges op. Tøjstykkerne får 
liv og bliver figurer, medspillere, objekter. En dug spændes ud og bliver 
et bord, en skjorte trækkes over en arm og er pludselig en mand, et 
tørklæde vikles om en hånd og er et barn.

Musik og dans - fra de ældre var unge - fører publikum ”down memory 
lane” med skrigende Elvisfans, synkronsvømning og rock´n roll. Mu-
sikken er fra 50érne, 60érne og 70érne, dels indspillede numre, dels 
numre spillet og sunget af de medvirkende.
Den lokale Tippe Molsted er en af de medvirkende og forestillingen er 
meget festlig og tankevækkende.

Så kom og se! Det sker i Bisserup Forsamlingshus!

                                                                         Jacob Borello Carlsen
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Kommunyt

At vi her sidst i februar i år 2022, har krig i Europa, er meget alvorligt 
for os alle sammen. 
Verden og den internationale verdensorden ændres i denne tid dag for 
dag.
Jeg havde aldrig troet, jeg skulle opleve krig i Europa. I Slagelse kom-
mune bruger vi lige nu rigtig meget tid på, hvordan vi kan gøre os klar 
til hjælpe de ukrainere, der kommer til vores kommune i denne situa-
tion.

De 31 valgte byrådsmedlemmer er nu kommet godt i gang med deres 
arbejde i denne nye byrådsperiode.
I byrådet er det nu vedtaget at åbne budget 2022, da økonomien er ud-
fordret, og byrådet har været nødt til at sætte analyser og beregninger 
i gang for at kunne træffe nogle beslutninger i maj måned, der giver et 
bedre driftsresultat, således der forsat kan sikres investering i mere fore-
byggelse, da vi på den måde kan flytte meget på den lange bane. Stor 
fokus på at møde borgerne ved en indgang og tænke på tværs mellem 
centrene skal blive en selvfølge i fremtiden. Ligeledes skal vi holde 
bedre fokus på erhvervsudvikling, da den er og bliver vigtig. 
Det bliver ikke nogen nem opgave; der skal kigges på alle områder, 
hvor der ikke kan gives garantier for serviceniveau eller fastholdelse 
af alle opgaver i fremtiden. Byrådet ser også på, hvordan vi optimerer 
bygninger og bruger dem mere effektiv samt om vi kan finde en måde 
at få flere indtægter.
Selvom der er udfordringer med økonomien, kan man heldigvis se, 
at der forsat er flere personer, der flytter til vores kommune, hvilket er 
meget positivt, den udvikling skal vi fastholde.

Som ny borgmester, oplever jeg meget dygtige- og engageret medar-
bejder, der ønsker at gøre deres bedste hver dag. Det er her, vi som 
politiker skal huske at sætte en klar retning og dette er bedst, hvis det 
sker i et bredt samarbejde. 

                                                                                     Knud Vincents
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Lidt status på ny boring fra vandværket.

 Efter en vellykket etablering af ny boring i efteråret 2021 i 40 meter 
dybde og en prøvepumpning med fine analyseresultater, søgte vi en 
indvendingstilladelse, som blev godkendt midt i januar 2022.

Efterfølgende har vi nu lagt en ny råvandsledning m.v. mellem vand-
værk og ny vandboring. 

Næste bliver, at vi etablerer el-arbejde og får koblet styringen på vand-
værkets system, her i marts, så vil vi gennemskylle den nye vandledning 
og få udtaget nye vandprøver inden, at vi kobler ind på filteranlægget 
på vandværket.

Håber vi omkring starten af april kan begynde at bruge vores nye boring 
til forbrugerne. 

                                                               Formand Bisserup vandværk
                                                                      Knud Vincents

FRA TORSDAGSKLUBBEN

Bestyrelsen i Torsdagsklubben har lige holdt møde for at samle op og 
igangsætte vores aktiviteter for foråret 2022. Der har været meget stille 
i Torsdagsklubben siden vi holdt julefrokost i december måned. Det 
har kun væres vores aktivitetshold der har været i gang, men alligevel 
har vi i denne sæson været 65 medlemmer.

Vores kommende arrangementer er som følger:

20. marts Tøjmarked der afholdes af Bytinget og BIS’koppen.TK 
sælger kaffe og kage. Overskuddet fra salg af kaffe/kage og tøj bliver 
doneret til Røde Kors.

31. marts Modeshow. Lene Glud Jensen fra Damernes Butik præ-
senterer og sælger nyt forårs- og sommertøj til både damer og herrer 
i gode kvaliteter og til priser hvor alle kan være med. Det bliver en 



festlig eftermiddag, hvor vores egne medlemmer optræder som man-
nequiner.

28. april Ordinær generalforsamling
Der bliver serveret kaffe og lagkage og der afholdes amerikansk lotte-
ri. Lagkagen er fremstillet med kærlig hånd af Torsdagsklubbens egne 
konditorer.

12. maj Foredrag om Mikis Theodorakis musik mm af Louis Hansen, 
som selv har mødt Mikis Theodorakis. Louis Hansen fortæller og tol-
ker teksterne til sange og vi vil høre dejlig musik.
19. maj Løvspringstur med bus til HC Andersen nye museum i 
Odense med efter-følgende frokost på Restaurant Carlslund i Fruens 
Bøge.

Der vil løbende blive opsat plakater om arrangementerne ved Brug-
sen, forsamlingshuset og BIS’koppen, på Facebook og Bisserups 
hjemmeside. Så hold godt øje. Alle er velkomne til vores aktiviteter 
og arrangementer. Har du nogen spørgsmål så kontakt Kirsten Thing-
gaard,
tlf. 28743113, mail: thinggaard@email.dk
pbv
Kirsten Thinggaard
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Billedet af ham er et postkort, som han gik 
rundt og solgte, samtidig med, at han ud-
bredte sine særprægede tanker, når han fik 
mulighed for det. Han stammer formentlig 
fra Ringstedkanten; han kom i hvert fald 
i 1920'erne ofte på Byfogedkontoret der 
-med klager af forskellig art, altid skrevet 
på det grove, grå indpakningspapir og 
med ønsket om at klagen blev videresendt 
til justitsministeren, hvad da også skete. 
Han kom også meget i præstegården i 
Ringsted. Her havde han sin tallerken og 
sit krus stående hos jomfruen i køkkenet 
og kunne til enhver tid henvende sig der 
for at få havregrød og mælk; mælk hav-
de han måske ellers fået nok af, når han 
på sin vandring og overnatning på egnens 
gårde selv malkede køerne og drak mæl-
ken. Ofte blev Isak også i Præstens bryg-
gers vasket, hvad han jo nok også trængte 
til; dog ikke altid til pigernes udelte glæ-
de, når han også ville have fodbad.
Kilder: Dagny Nielsen, Glænø og Hanne 
Motzfeldt, Ringsted
                                  Johannes Fjordside

 
De gamle billeder fra Bis-
serup Lokalarkiv kan ses i 
BIS’koppens Cafe

              

ISAK

Original Røgter
Omvandrende filosof.
Han var (ca. 1905) røgler og kreaturpasser På Snedinge.
Han var adventist med sine egne bastante meninger: Indre Missions 
folk og Grundtvigianerne gik til Helvede! Til gudstjenesten i Ørslev kir-
ke kom han altid midt under prædiken, kun for at høre velsignelsen. 
Det andet interesserede ham ikke. Da Pastor Møller bebrejdede ham, 
at han forstyrrede, kom han ikke mere. 



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



 
25



26

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

Åbent: Alle dage fra kl.8 -19

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

Vuggestue, børnehave, skole & SFO - midt i naturen 

I den samlede institution KIRKESKOVEN 

 har vi tid og plads til forskelligheder 

 har vi højt til loftet 

 inddrager vi naturen som en fast del af vores hverdag 

 

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

 

Den røde tråd hos os er det tætte samarbejde, hvor vi drager 
fordel af hinandens kompetencer og lokaliteter. Det brede  
samarbejde og kendskabet til det enkelte barn giver de bedste 
forudsætninger for trivsel og læring. 
 
Vi kan altid kontaktes for et besøg og en uformel snak: 
Vuggestue, børnehave og SFO: Jeanette Scharboe tlf. 20168246 
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55 45 97 91

13.00

13.00



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 Marts
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 Marts
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE

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

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG

Peter Rasmussen, Skovridergårdsvej 106 ................. 50745785
Alice Jelen, Strædet 12 ………………..……………… 25565404
Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16 ...…......………….... 30350246
Lillan Garby, Strædet 24 ……………...….............…. 53804408
Ellen M. Kyhn Rasmussen. Bisserup Havnevej 49..... 61691973
Helene Stahl Holm, Bisserup Byvej 5 ..................... 22261306
Lone Langkilde, Voldstien 8 ...……….................….. 29116245
Anette Mejlstrup, Skolebakken 19 ............................... 61736630

Suppleanter

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




