
Bisserupkalender

Onsdag d, 15. juni kl. 19.30 Næstved Byorkester spiller på campingplad-
sen
Torsdag d. 16. juni kl. 19.00 Teater i Forsamlingshuset ”Med fynd og klem-
mer” Entre 140 kr. incl et glas vin
Lørdag d. 18. juni kl. 11-13 i BIS’koppen musik med Eberts cafeduo
Torsdag d. 23. juni Sct. Hans aften. Der kan grilles på Strandengen ved 
havnen fra kl. 19
Lørdag d. 30. juli kl. 10-16 Havnens dag
Lørdag d. 3. september kl. 13-16 Loppemarked Auktion kl. 14
Torsdag d. 8. september kl. 13-16 Bridge Torsdagsklubben
Søndag d. 11. september kl. 14-16 Fernisering med Julia Kiy i Forsamlings-
huset
Mandags. 12. september kl. 10-12 IT Torsdagsklubben
Tirsdag d. 13. september kl. 10-11 Gymnastik for damer  Torsdagsklubben
Tirsdag d. 13. september kl. 14-15 Stolegymnastik m/k Torsdagsklubben
Torsdag d. 15. september Løvfaldstur Torsdagsklubben

Musik på Campingpladsen
Bytinget har i samarbejde med campingpladsen arrangeret en aften med 
Næstved Byorkester, onsdag d. 15. juni kl. 19.30. Koncerten foregår på 
campingpladsen, hvor der kan købes øl, vand, kaffe og kage
                                                                                                Jytte Bak                                                                   
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Teater ”Med fynd og klem”

En musikalsk forestilling/kabaret fører publikum ned ad mindernes 
alle.

Sæt kryds i din kalender den 16. juni. Tilmeldingslisten hænger i Brug-
sen ved døren til kontoret.
Entre 140 kr. incl. et glas øl eller vand      

Sct. Hans aften i Bisserup den 23. juni 
Traditionen tro fejrer vi midsommeren med et festligt Sankt Hans arran-
gement i Bisserup.

Der vil være fuld varme på grillen på strandengen ved Bisserup Havn 
kl 19.00, hvor alle er velkomne til at møde op med egen mad og egne 
drikkevarer. Tag også et tæppe eller bord/stol med til at sidde på. 
Lidt før kl. 21.30 begiver vi os med fakler og lanterner i samlet flok til 
bålpladsen på pynten.

Lokale musikere spiller og Bytinget sørger for grill, fakler, lanterner og 
sanghæfter og en enkelt lille heks. Vi tænder bålet kl. 21.30

Årets båltaler er Anette Petersen, skoleleder på Kirkeskovsskolen 
Bisserup brandberedskab er traditionen tro brandvagter. 
OBS Bålet bliver ”bygget” i år. Der er derfor ikke behov for, at bisserup-
pere som tidligere år leverer brandbart bålmateriale. 

På vegne af Bytingets arbejdsudvalg Lillan Garby og Alice Jelen  
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TAG MED PÅ EN GUIDET TUR MED BENTE/JYTTE I OM-
RÅDET ALLE LØRDAGE FRA 2. JULI TIL 6. AUGUST

Mødested: Bisserup havn ved Sejlklubben kl. 10
Slutsted: Bis’koppens cafe. Varighed ca. 1 time. Pris 20 kr.

Selvfølgelig skal der afholdes loppemarked i Bisserup igen i år.

Der blev som bekendt afholdt et miniloppemarked med tøj, sko og 
tasker i marts, og derfra kunne der sendes godt 6.000 kr. til Røde Kors.
I loppeladen er der efterhånden samlet en pæn portion lopper sam-
men – men der er stadig plads til flere. Det er muligt at aflevere endnu 
nogle gange før loppemarkedet – 19.06. – 06.08. og 21.08. – alle dage 
fra kl. 11-13. Der kan selvfølgelig også afleveres torsdag den 01.09. og 
fredag den 02.09. lige før loppemarkedet, der i år løber af stablen den 
3. september. 

Foreløbigt er planen, at afvikle loppemarkedet, som vi plejer, hvilket 
betyder, at der bliver brug for mange frivillige hænder til rejsning af 
telte, opsætning af lopper, salg af lopper og oprydning. Vi håber, at der 
som sædvanlig er mange, der vil give en hånd med, når Bytinget på 
denne måde skal sikre en del af det økonomiske grundlag, der er forud-
sætningen for alle vores andre aktiviteter.

Hold øje med den nærmere information i løbet af august på hjemmesi-
den og i facebookgruppen.
                                                                På arbejdsgruppens vegne
                                                                Alice Jelen
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Chaplinklubben   
 
På generalforsamlingen d. 30 maj ophørte 
Chaplinklubben. 
Men en filmklub med 16 år på bagen kan man 
ikke bare sådan tage livet af.
Så Chaplinklubben genopstår, men i BIS’koppens 
regi som betyder,  at bestyrelsen ophører og med 
den, den årlige  generalforsamling. Denne  er-
stattes af et årsmøde efter sidste forårsfilm, hvor 
et nyt filmudvalg melder sig/vælges.
Der betales et halvårligt kontigent på kr. 60 

3 medlemmer fra den tidligere bestyrelse vil  fin-
de film til de 2 kommende sæsoner:
I efteråret vises film:
Tirsdag d. 13. september 
Tirsdag d.11. oktober
Onsdag d. 9. november
Alle film vises i BIS’koppen kl. 19.30

Datoer med tiltler og omtale kan tjekkes på www.bisserup.dk fra d. 1. 
september under Chaplinklub og vil blive annonceret på Bytingets fa-
cebook side en god uges tid i forvejen.
                                                                 Det pt siddende Filmudvalg

Sorø-kunstneren Julia Kiy udstiller akva-
reller i Bisserup Forsamlingshus i perioden 
11. september – 29. oktober med fernise-
ring søndag den 11. september, kl. 14-16, 
hvor alle er velkomne. 

Hendes stil er udpræget naturalistisk og 
motiverne samler sig omkring forskellige 
temaer – eksempelvis ensomhed, træer, ha-
ven, Danmark rundt og en verden udenfor. 
Hun er især inspireret af den smukke natur 
i og omkring Sorø. Desuden males portræt-

Nyt fra udstillingsgruppen
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ter hovedsagelig som oliemalerier. Julia udstiller løbende sine farverige 
akvareller rundt om på Sjælland. Kunstneren vil selv være til stede ved 
ferniseringen, hvor der som altid vil blive budt på en forfriskning og 
trukket lod om et kunstværk.  
                                                                                  Knud Strandby

Brugsen i dag

Den 1. november 2021 skiftede vi uddeler. Tomas takkede af, og Jakob 
kom til. 
Jakob har tidligere været uddeler i Boeslunde - med en kort afstikker til 
COOP administration, og nu er han så tilbage til uddelerjobbet her i 
Bisserup. Det er vi vældig glade for – så hjerteligt velkommen til Jakob.

Under pandemien var vi vidne til en markant stigning i omsætningen. 
En stigning, der nok i et vist omfang må tilskrives, at sommerhusområ-
det var mere befolket, og at der er blevet handlet mere lokalt. Det er nu, 
hvor Coronapandemien så småt har løsnet grebet, og vi er vendt tilbage 
til mere normale tider, generelt hårdere tider for dagligvarebutikker.

Vi har i april måned afholdt generalforsamling, og det fremlagte regn-
skab viste et flot resultat for begge butikker i 2021, men det er med lidt 
bekymret mine, at vi er vidner til den manglende omsætning her i de 
første 4 måneder af 2022.

Med det in mente kan vi derfor kun understege, hvor vigtigt det er, at 
vi støtter op omkring Brugsen og lægger så meget handel som muligt 
lokalt i butikken. I den forbindelse skal lige nævnes, at mange forment-
ligt har oplevet ´huller´ i varesortimentet. Det skyldes, at der i perioder 
har været og fortsat er udfordringer med vareleverancer fra COOP – vi 
håber, det er løst nu.
Vi har i år investeret i ny belysning i butikken. Hele belysningen er 
udskiftet til LED - en investering, som giver store driftsbesparelser og et 
mindre CO2-udslip.
Brugsen er - ud over at være en dagligvarebutik - også centrum for ko-
ordineringen af den hjælp, som pt. ydes til de ukrainske flygtninge, som 
er indlogeret på Kastanjegården i Rude. Dém vil vi gerne give en hånd, 
indtil de får job og kommer lidt på fode. 

Derfor er der lige inden for indgangspartiet i brugsen opsat et skilt mar-
keret med det ukrainske flag. Her opfordres man til at købe lidt ekstra, 
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når man handler f.eks. kaffe, te, vaskepulver, toiletsager, honning, vin, 
saft, sodavand, konserves og andet, der kan holde sig – de ekstra varer 
giver du så til personalet ved kassen, der videreformidler donationerne 
til ukrainerne, hvilket vækker stor glæde og taknemmelighed.

Fejring af butikkens 150 års dag kan nu efter flere udsættelser endelig 
markeres, håber vi. Lørdag den 16. juli vil vi således markere dagen 
med lidt festligheder i og omkring Brugsen. Der vil senere komme et 
program for dagen.

Afslutningsvist skylder vi at sige tak til personalet for den store indsats, 
de yder hver dag. Det er altid en fornøjelse at komme i butikken, hvor 
man bliver mødt med et imødekommende personale og et velordnet 
mindre ’gartneri’ En rigtig god oplevelse får man også inde i butikken.

JEG HÅBER, AT VI MØDES I BRUGSEN 
                                                                     Medlem af bestyrelsen
                                                                          Kurt Hejlesen
Portrætsamtale:

Annalisa Leonardo Pedersen bor på Havnevej og har galleri Stalden. 
Hun er gift med Hans Leonardo Pedersen som er jazzmusiker, og de har 
boet fast i Bisserup siden 2008.
Annalisas vej gennem livet har været præget af det kunstneriske – dels 
med design af tøj og med butik på Gl. Mønt i København, og dels med 
keramik i eget pottemagerværksted i Emdrup, hvor de boede i 43 år 
og opfostrede to børn. Senere blev det til billeder i papirriv, og under-
visning i aquarelmaling af bl.a. Ole Kortzau. Annalisa tog sideløbende 
sølvsmedekurser hos nogle fabelagtige kunstnere og dygtige håndvær-
kere.
Vejen til Bisserup startede med en telttur, som Hans Leonardo var på 
med sine forældre i 1946, hvor de camperede ved Fiskergården, som er 
deres nuværende bolig. I 1967 kørte Annalisa og Hans Leonardo forbi 
Bisserup, så at Fiskergården var til salg – og dagen efter købte Hans´s 
far gården. Det blev nu til feriested for dem alle – Annalisa og Hans 
Leonardo overtog Vognportens vaskehus og karlekammer, som de satte 
i stand – senere blev Vognporten indlemmet - og fiskerne Kaj og Frede-
rik Rasmussen forblev endnu nogle år i ”Bødestuen”. Hans´s forældre 
residerede i hovedhuset, hvor de flyttede permanent ind i 1974. 
Annalisa fremstiller sølvsmykker og aquareller som hun udstiller og 
sælger i Galleri Stalden. Galleri Stalden har en lang historie bag sig og 
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Bisserup. Det blev desværre ikke, som så meget andet, markeret grun-
det corona. Galleriet har de forløbne 52 år haft mange udstillere og 
omkring 70 koncerter. 

Ideen til at spille musik i Stalden kom fra Flemming Fuglsang som sag-
de, at han altid havde drømt om at spille der – han blev taget på ordet, 
og Fuglsangs Fest & Kester spillede koncerter de næste 13 år. De to årli-
ge ”Lille Café” aftener sluttede, da de blev for godt besøgt, idet der var 
folk overalt – op til 120 mennesker på grunden – og da det var dengang, 
næsten alle røg, blev familien bange for deres stråtage, og musikken 
blev sat på pause. 
Musikaftener i Galleri Stalden og på Strandmarken blev genoptaget, da 
Annalisa og Hans bosatte sig permanent i Bisserup, dog under mere 
kontrollerede former.   
I 2017 og 2018 arrangerede Annalisa også et noget større musikarran-
gement ”Musik ved Havnen” hvor henholdsvis 11 og 13 lokale orkestre 
spillede i Galleri Stalden, på Legepladsen, i Sejlklubben, på Fiskebaren, 
på Havnen, på Lodskroen og på Festpladsen fra kl. 16 – kl. 24.
Det giver Annalisa en lykkefølelse at vågne op i Bisserup. Dels med na-
turen så nær ved – skov, strand, vand og landskabet giver mange gode 
oplevelser.  Og dels det at bo i et lille samfund, hvor man kender så 
mange mennesker, kan snakke sammen og hilse på hinanden – og det 
at være engageret i lokalsamfundet med nærvær, som er af meget stor 
betydning. 
Ønsker for fremtiden er, at de nye tilflyttere engagerer sig i lokalsam-
fundet, så man tilfører fællesskabet nærhed og har et tilhørsforhold til 
Bisserup.
                                                                             Birte Zobbe
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Badebroen.

Har du været på stranden for nylig?
Så har du nok bemærket, at der er kommet EN NY BADEBRO.
Det oprindelige projekt med en handikapvenlig tilgang, et bredt broho-
ved og sideplatforme måtte som bekendt skrinlægges, da både Slots- og 
Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet og Natura 2000 reglerne havde indsi-
gelser imod det – ærgerligt!
Til gengæld har vi så fået lov til at udskifte den gamle bro, der var meget 
medtaget og dårligt kunne sættes op igen.
Vi har måttet følge den gamle tilladelse fra 1992, hvilket betyder, at 
broen er blevet ca. 10 meter kortere – ingen ved vist, hvordan den gam-
le bro henover årene var vokset med 10 meter i forhold til tilladelsen? 
Til gengæld er den nye bro lidt bredere, der er kommet et gelænder på 
og badestigen har fået en mere børne- og ældrevenlig hældning.

Det vil fremover være os selv, der har ansvaret for, i samarbejde med 
Campingpladsen, at tage broen op om vinteren og sætte den på plads 
igen om foråret.
Broen er betalt af den oprindeligt tildelte million til opgradering af 
kysten, og efter etableringen af Strandstien og renoveringen af parke-
ringspladsen ved Forsamlingshuset er der nu godt 300.000 kr. tilbage i 
puljen.
                                                                 På arbejdsudvalgets vegne                                            
                                                                                    Alice Jelen æn-
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BISSERUP LOKALARKIV

I flere år arbejdede en gruppe bisseruppere med at indsamle data, fotos, 
erindringer mm. om vores lokalsamfund. Historiegruppen også kaldet. 
Den er nu ikke længere eksisterende, men det er denne gruppes for-
tjeneste, at vi i dag, på Bisserup hjemmeside, kan finde beskrivelser af 
de fleste af byens gårde og ældre boliger og deres beboere. Et kæmpe 
opsporings – og dokumentationsarbejde er gjort. Til glæde for alle os 
med interesse for byens historie.

Men ikke nok med det! 
I forsamlingshuset findes i dag et arkiv bestående af tegninger, fotos, fo-
tostater, lysbilleder, malerier, beretninger på skrift og kasettebånd, ring-
bind og kasser med materiale fra  forsamlingshus, bytinget, brugsen, 
torsdagsklub, multibanen mm. – KRÆS for den interesserede!
Primus motor i dette arbejde har været Annette Andersen. Men nu har 
Annette og Per besluttet at flytte fra byen, og ud over at vi kommer til at 
savne begges engagement i byen, mangler vi nu en, der vil påtage sig 
ansvaret for vores dyrebare arkiv.

Jeg har på arbejdsudvalgets vegne fået overdraget nøgler og arkivover-
sigt, og vil passe rigtig godt på det. Men skulle en eller flere i byen have 
lyst og interesse i at tage rollen på sig, så kontakt mig på 29116245.
På vegne af hele Bisserup siger vi Annette tusind TAK for den store ind-
sats for at bevare vores alle sammens kulturarv. 
                                          På arbejdsudvalgets vegne Lone Langkilde

Mød bestyrelsen:
Bestyrelsen holder møde hver den 3. tirsdag i måneden.
Hvis du ønsker at komme til at tale med os vedr. idéer, spørgsmål eller 
klager, er du velkommen inden det ordinære møde.
Du skal blot tilmelde dig på biskoppen@outlook.dk senest mandag 
inden mødet, og møde op i Hestestalden kl. 13.30.
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På generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at søge hjælp 
blandt BIS´koppens medlemmer til det praktiske arbejde. I det forløb-
ne år har man kunnet skrive sig på et opslag i salen, hvis man ville til-
byde sin hjælp til f.eks. græsslåning. Nu har vi prøvet at gøre det mere 
klart, hvad man kan hjælpe med, og hvor ofte man ønsker at tilbyde 
sin hjælp, ved at hænge en kalender op i salen. Her kan man skrive 
sig på til specifikke opgaver i specifikke uger, f.eks. gulvvask i uge 26   
eller græsslåning i uge 30, 33 og 37…..
Vi håber, at dette tiltag vil få flere til at hjælpe med til at holde hus og 
have. 

Musik:
Lørdag d. 18.6. kl. 11  kommer Eberts Cafeduo og underholder i 
caféen eller på terrassen.
Hen over sommeren kommer der nogle lørdagsmatinéer på terrassen, 
følg med på www.bisserup.dk, i opslag på FaceBook og på plakater 
for at finde de enkelte arrangementer.

Billeder i salen:
Siden februar har vi kunnet nyde Birgitte Breunings fine billeder, som 
har høstet mange roser af de besøgende i huset. Nu har vi fået lov at 
låne nogle af Carin Naaes billeder til ophængning, og vi ser frem til at 
kunne vise dem frem i salen.

Tilbagevendende håndsrækninger  i BIS´koppen.
Den 1. tirsdag i hver måned mellem kl. 14.30 og 16.30 kan du få 
hjælp til at installere eller opsætte apps på din mobiltelefon eller tab-
let.
Der er både hjælp til Apple og Android. Husk at medbringe MitID, 
pas o.l. hvis det kræves.

Den 1. lørdag i hver måned mellem kl. 10 og 13 er der Repair Café i 
Hestestalden, her kan du få hjælp til at reparere div. tøj og ting, som 
er gået i stykker.
                
                                                                     På bestyrelsens vegne
                                                                            Lone Jensen

Endnu engang……. 
Endnu engang kunne bisseruppere og andre gæster – ca. 40 - nyder-
godt af Frank Guldagger og hans tre solister: Margit Pedersen, 
Kia Ambus og Peter Gintberg i tre revyforestillinger (30/3, 31/3, 3/4). 
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Temaet var ”Holdning og underholdning”, og der blev spillet og sun-
get med stor entusiasme. Jo, vi blev virkelig underholdt af gamle og 
enkelte nye revytekster, bl.a. fra Tjærebyrevyen.” Giv mig et par glas 
med mere styrke” og ”Sidste stik mod Corona” og om konspirationste-
orier. Kia sang ”Gribe efter blanke ting” og ”Man binder os på mund 
og hånd”, velvalgte i disse Ukraine tider. 

Peter fremførte en for mig ukendt tekst- en samtale mellem den fyrede 
og chefen, hvor de forskellige synsvinkler trådte frem, tankevækkende. 
Margits glansnumre var helt sikkert ”Det eneste, jeg ønsker mig til jul, 
er to nye tænder” og ”Det’ der ikke noget at gøre ved”. 

Kia tog fat på ” De gamle og plastikkirurgien” og ”Kom hjem igen til 
Lillemor på Lyngbyvej”. Kia er en rigtig revymutter! 

Peter sang en gammel vise om forskellige terrorister. Den var stadig 
aktuel trods en del år på bagen (en ”hilsen” fra Preben Pedersen, som 
har skrevet og fremført den). 

Jeg kunne blive ved at trække de gode viser frem, her kun nogle ek-
sempler. Aftenen forløb i tre afdelinger: Revy - pause med snak og op-
fyldning - revy med solister og publikum med på omkvæd. Teksterne 
var delt ud og typografien i pænt stort format. Tak! Godt at synge med. 
Huset er bare så velegnet og hyggeligt at være i, når vi skal opleve 
netop musik, teater, foredrag og film. Det var en dejlig aften med 
dejlige folk. Tak, fordi I underholder os, Frank med akkompagnement, 
Margit, Kia og Peter med sang og tale. Vi glæder os allerede til næste 
gang.
                                                                                  Lisbet Troelsen
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Beretning for Bisserup Forsamlingshus 2021. 

Corona, 2021, i året der gik, 
af aflysninger en masse vi fik, 
men nogen holdt fast og fik festen flyttet, 
så det pænt på vores regnskab smykked. 
Enkelte bookninger fik vi også i hus, 
så året endte økonomisk i plus. 
Coronaen gjorde at alting blev flyttet, 
fra forår til juni man festen rykked, 
og resten af året, ja, helt til november 
der udlejninger var - så vidt jeg remember. 
Vi tilskud fra Slagelse Kommune har fået, 
så nye borde vi købte, de gamle blev gået! 
De 2 toiletter tilkalked for meget, 
en blikkenslager fik den dog drejet. 
En vandhane skiftet på offentlig toilet, 
ja, det var nu heller ikke så slet. 
Ordinær generalforsamling fandt også sted, 
i juni - og rolig og stille det atter gled. 
Der genvalg var, protester ej et muk, 
og så ku vi drage et lettelsens suk. 
Men Toni blev syg og blev afløst af Hanne 
til suppleant må vi nu finde en ande(n)! 
Se BISKoppen og vi skulle holde et møde 
og Bytinget kom, de var så søde. 
Vi talte sammen om stort og småt, 
og mente, at det nok sku gå godt: 
Vi klarer udlejning og foreningsmøder 
og alt hvad der betaling afføder, 
og BISKoppen er et mødested frit 
for alle - nej det er jo ikke så skidt. 
Se Bytingsaktiviteter og Torsdagsklub 
det sætter huset her i skub: 
For gymnastik og EDB 
en masse får de til at ske. 
De holder møder for gamle og ny 
de kan alle samle fra Bisserup By! 
I Torsdagsklubben er der liv 
de bridge jo spiller uden kiv, 
og foredrag de arranger, 
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hvem kan dog næsten ønske mer? 
Og Havnens Dag tog Lisbeth sig af 
med Sally hun servered hjemmebag. 
Det hyggeligt er og gir penge i kassen, 
så vi er fri for for meget nassen. 
Hvis brand der bliver her i huset, 
nej jeg nødig vil høre suset! 
Så derfor efterses brandudstyret af Linde, 
de nødig nogen fejl skal finde. 
Der nye røgalarmer i det lille rum 
er kommet, det kosted en sum. 
Vi spared dog p.gr.a. Jan, 
som sagde: En ny forsikring kan 
os hjælpe bedre og sparer lidt. 
Og det er jo ikke så skidt! 
En gammel tradition vi fulgte op 
et valgmøde holdt vi, helt i top. 
Vi så kandidaterne rigtigt an: 
Er det nu ham, der er vores mand? 
Jo, Knud han blev valgt her fra byen, 
borgmester han blev, han endte i skyen! 
Vi også en projektor har diskuteret 
ja, sagen er vendt og dissekeret. 
Så nu har Hans en sådan købt ind, 
vi fremtiden møder med roligt sind. 
Vi Tippes teater også har booket, 
vi efter kultur så længe har sukket. 
De kommer torsdag d. 16/6 kl. 19 nul dut, 
så I er alle hermed ind-budt! 
Til sidst jeg takker bestyrelsen her, 
som arbejder så flittigt hver især. 
I er ej karrig med råd og dåd, 
jo, vi ror alle den samme båd! 
Vi kommer trygt gennem vind og sus 
til glæde for vort Forsamlingshus!!
                                                           Jacob Borello
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Formandens beretning ved BIS’koppens generalforsamling 
23. April 2022  
                                  

Så blev det igen tid til at holde generalforsamling. Det er 10 måneder 
siden sidst og jeg vil fortælle lidt om hvordan disse ti måneder er for-
løbet.

På det praktiske plan har vi fået samlet op på nogle af de ting, der ikke 
var en del af byggeprojektet eller ting, der har vist sig at fungere mindre 
hensigtsmæssigt. Det drejer sig f.eks. om bedre udendørs belysning og 
opsætning af diverse hylder.

Også installation af teleslyngeanlægget er blevet færdiggjort og vi har 
fået mange positive tilkendegivelser om dets funktion.

Billardbordet er også blevet slæbt op på 1. salen. Det var en tung sag, 
men det er heldigvis blevet en forholdsvis let sag, at få billardspillet i 
gang. Der spilles af forskellige hold på flere dage i ugen.

Juni og juli måned stod i fodboldens tegn og vi havde nogle sjove og 
fornøjelige dage ved storskærmen her i BIS’koppen.

I august kunne vi invitere alle fra byen til den officielle indvielse af 
BIS’koppen. Der kom omkring 70 mennesker og det var dejligt endelig 
at kunne mødes igen og at få indvielsen afholdt.

Jeg kan også fortælle, at børnehjørnet bliver brugt, når der kommer 
børn og det er jo herligt. Det ser ud til at både børn og forældre er glade 
for det.
Vi har også brugt børnehjørnet til scene flere gange. Hans Jacobsen har 
lavet det smarte arrangement, hvor udvidelsen til scenen, ligger under 
børneplatformen. Vi har takket Hans mange gange for det fine arbejde.

Som scene har hjørnet været brugt både til teaterstykket “Kærestebre-
ve”, til revyklip “Mariehøns og månestråler” og sidst ved musikalsk 
underholdning af Lars Ebert og Ole Halsnæs. Det er dejligt at scenen 
bliver brugt og vi takker alle, der har været med til at give os andre 
nogle skønne oplevelser. Når vi nu er ved oplevelser, så takker vi Knud 
Strandby som også har underholdt på sin harmonika og ikke mindst 
Frank Guldagger, der jævnligt spiller for os og som får nye ideer ind 
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imellem, som da han holdt en herlig musikquiz eftermiddag, som var 
sjov og faldt i god musikalsk smag.

Vi har for nylig lavet et samarbejde med Forsamlingshusforeningen, så-
ledes at vi hjælper hinanden med forskellige arrangementer. For eksem-
pel var Visejazz i Forsamlingshuset og revyen i BIS’koppen et samar-
bejde og det er også sådan for det næste musikalske arrangement, som 
hedder “Kys det nu”, der er en koncertfortælling i Forsamlingshuset.
Overskuddet fra disse arrangementer kan f.eks. bruges til køb af lamper 
til scene brug. 

I oktober måned havde vi endnu en succesfuld plantebyttedag med 
mange spændende planter og mange gæster. De overskydende planter 
blev plantet i bedet ved BIS’koppens terrasse. Det bliver spændende at 
se, hvad der kommer op.

I oktober måned var Frank, Lone og jeg i Kolding til Landdistriktskonfe-
rence for hele landet. Her blev BIS’koppen, meget overraskende, hæd-
ret med årets landdistriktspris. Det var en fantastisk dag og vi var meget 
stolte. 

Det nye app-hjælp blev startet i november. Der er Lykke og Kim der står 
til rådighed for at hjælpe en dag om måneden. Alle der har problemer 
eller ønsker hjælp til noget med apps, kan komme den første tirsdag i 
hver måned fra kl. 14-16.

I december syntes bestyrelsen, at det var caféværternes tur til at blive 
serviceret og derfor inviterede vi til en eftermiddag med noget godt at 
spise og dertil vin. Vi fornemmede, at det var en god eftermiddag.
Vi har faktisk tænkt os at påskønne de frivilliges store arbejde igen. 
Denne gang bliver det en dag ud i det blå, som vi glæder os til at til-
bringe sammen med jer alle.

Det sidste nye vi har lavet her i BIS’koppen, er vores Repair Café. Da 
vi var ovre for at modtage landdistriktsprisen i Kolding, var der flere 
forskellige workshops, som man kunne se på og blive inspireret af. Og 
her var der en gruppe, der fortalte om deres projekt Repair Café. Lone 
og jeg kiggede på hinanden og sagde, “Det skal vi da have!” Som sagt 
så gjort. Vi synes allerede, at vi har hjulpet mange glade mennesker på 
de to gange, vi har haft åbent. Vi er i øjeblikket 7 fixere, men hvis nogen 
har lyst til at være med, skal de være meget velkomne.
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Når vi nu er i gang med serviceydelserne, så har vi jo også fået etable-
ret en cykelstation, som kan give strøm og luft til de, der har brug for 
det. Den er vi vældig glade for og vi er flere, der nu ikke kan mærke så 
meget bumplen, når vi cykler rundt. 

Der har været forskellige aktiviteter i løbet af året. 
Det er så dejligt, da det lige netop er det, der er med til at gøre huset her 
til et levende sted. I flæng kan jeg nævne Skriveværksted, Strikkecafe, 
Billardklub og læsekreds om Frans af Asissi. 
I det omfang Coronaen tillod det, har vi året igennem vist de mange in-
teressante videnskabsforedrag fra Århus Universitet for 25-30 deltagere 
pr. gang.

I lørdags lavede Sanne og John æggejagt i og omkring BIS’koppen. Der 
kom omkring 30 børn, der gik på jagt efter 700 æg. Jeg tror, at de alle 
var meget tilfredse. Desuden fik de også saftevand og kage, så alle så 
meget glade. Tak til Sanne og John for denne morsomme formiddag.

I det forløbne år har BIS’koppen haft ca. 270 medlemmer, som hver har 
bidraget med et årligt kontingent på 100 kr. Disse penge har givet be-
styrelsen et væsentligt grundlag til at dække foreningens faste udgifter 
på ca. 35.000 kr. årligt. Vi har for disse kontingentpenge kunnet vareta-
ge det  at bestyre BIS’koppen med alle de usynlige ting, der servicerer 
medlemmerne som at betale for lys, varme, forsikringer, internet, ren-
gøring og helt ned til opvaskemidler og toiletpapir. Bestyrelsen takker 
alle jer, der ved jeres medlemskaber bidrager til, at det hele løber rundt.

Nu har I jo alle betalt, men jeg kan foreslå, at man sætter det ind som en 
fast overførsel en gang om året i sin bank. Det har jeg f.eks. gjort med 
BIS’koppen, Brandberedskabet og Vinterbaderforeningen.

Da vi har meget vægplads i salen, vil vi gerne holde skiftende udstil-
linger, fortrinsvis med kunstnere fra Bisserup og omegn. Vi startede 
med Henning Dreier, som skiftede med sig selv i næsten 1 år. Lige nu 
hænger Birgitte Breunings akvareller på væggene. Tusind tak til begge 
kunstnere. 
Inde i caféen hænger gamle Bisserup billeder. Disse er det også me-
ningen at udskifte med mellemrum, da der er rigtigt mange billeder i 
arkivet, som vi glæder os til at vise jer.

Foruden at takke alle de der har optrådt i BIS’koppen og som har været 
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med til at lave forskellige arrangementer, vil jeg gerne sige en kæmpe 
tak til Annette Andersen for hendes store engagement i at holde biblio-
teket og for at sørge for, at det hele tiden er opdateret med gode bøger. 
Vi håber, at I får det godt i Espergærde. 
Nu er det så Lillian Grønne, der er den fremtidige bibliotekar og vi siger 
velkommen til dig.
Jeg vil også gerne takke Thomas Hansen for din tid i bestyrelsen og Jytte 
Bak for din tid i bestyrelsen. 
Sidst, men absolut ikke mindst, skal der lyde en stor tak til alle i besty-
relsen og til de trofaste caféværter. Uden jer gik det jo slet ikke. 
                                                                          For bestyrelsen  
                                                                    formand Jette Elverdam 

Kommunyt

Økonomien fylder rigtig meget i Slagelse Kommune.
Regnskabet for 2021 viste et underskud på 235 mio. kr.
Udgifterne forsætter med en voldsom stigning her i 2022. Budgetop-
følgning 2 efter de første 3 måneder viser efter ledernes- og økonomiaf-
delingens bedste vurdering at regnskab 2022 ender med over 230 mio. 
kr. i underskud, og i 2022 efter der er optaget et nyt lån på 90 mio. kr.

De helt store udfordringer er på de store velfærdsområder: Børn & unge, 
Senior og Socialområdet.
Ja, Slagelse Kommune er meget udfordret på økonomien. Derfor var det 
også nødvendigt at åbne budgettet for 2022, byrådet har mandag den 
30. maj vedtaget en besparelse på 115 mio. kr. for at prøve at stoppe 
udgifterne. Desværre kommer det til at betyde et lavere serviceniveau, 
og desværre også et farvel til en hel del af vores medarbejdere. Dette 
selvom der på anlægsområdet igen er udsat for næsten 100 mio. kr.

Lige om lidt starter forhandlinger om budget 2023, hvor det desværre 
igen bliver en tvungen opgave at reducere udgifterne yderligere, samti-
dig med der også er mulighed for at sætte skatten op og øge indtægter. 
Jeg tror begge dele bliver nødvendig for at det hele kommer til at hænge 
sammen.
Dejlig, at der nu lokalt er kommet en ny badebro op. Tak til alle de fri-
villige der har ydet en kæmpe indsats gennem en meget besværlig vej 
for at nå dertil, at badebroen er på plads.
Lige i de her dage modtager vi forsat en del mennesker fra Ukraine, 
som indplaceres rundt omkring i Slagelse Kommune. Tak til jer der i 
vores lokalområde har hjulpet meget til.    
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At Tour de France kommer gennem Slagelse Kommune, er og bliver en 
stor begivenhed lørdag den 2. juli.
Den 29.- & 30. august kommer Hendes Majestæts Dronning Margrethe 
på besøg i Slagelse Kommune. De to dage bliver forhåbentlig nogle 
store festdage, desværre må programmet for besøget først offentliggøres 
en gang i august.    
Selvom der er rigtig meget at se til i mit nye job som borgmester, og der 
arbejdes rigtig mange timer, må jeg bare sige, at jeg synes det er meget 
spændende, og det er selvfølgelig med kæmpestore opgaver der bare 
skal løses.
                                                                              God sommer
                                                                              Knud Vincents

Torsdagsklubben
Den 18.5.2022 havde Torsdagsklubben arrangeret en løvspringstur til 
det nye H.C. Andersen museum i Odense med efterfølgende frokost på 
restaurant Carlslund i Fruens Bøge.

Orienteringen om og rundvisningen i museet var yderst interessant, og 
bygningerne og de omgivende haveanlæg var meget smukke at se.
Efterfølgende var der frokost på restaurant Carlslund i Fruens Bøge. 

Maden var lækker, kaffen god og den efterfølgende tur i skoven var 
meget hyggelig.
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En rigtig dejlig tur. Til efteråret starter Bridge d. 8.9, IT kursus mandag d. 
12. 9, Gymnastik d. 13.9 og Stolegymnastik d. 13.9.
Løvfaldsturen bliver torsdag d. 15. september, den er ved at blive plan-
lagt.
Rigtig god sommer og på gensyn til efteråret.
                                                                           Annette Rasmussen

LORT

De er der alle sammen, høj- og lavbenede, tykke og tynde, korte og 
lange, de fleste af de fineste familier, med så flotte navne at jeg slet ikke 
tør begynde at remse dem op, da jeg klart kan se, at remsen vil blive be-
hæftet med så mange fatale stavefejl at jeg afstår. Også for at bibeholde 
det gode forhold til  de mange og med rette stolte ejere. 

Alle disse kære væsener, menneskets bedste ven som de så rammende 
bliver kaldt, skønne er de, elegante og sjove, og de giver anledning til 
mange muntremøder ved skov og strand. Det bedste skal de selvfølge-
lig have at spise: Pedegree-pal og lignende. 



Jeg læste engang, at hvis man stoppede al import af dyrefoder ville vo-
res udlandsgæld være pist væk. Om det er sandt ved jeg selvsagt ikke, 
men det er tankevækkende og siger lidt om mængden af kæledyr og 
meget om udenlandsgæld.

Nå, det var et sidespring. Tilbage til titlen. At den gode mad de elskede 
dyr spiser, skal jo nødvendigvis ud igen. Her springer jeg så lidt igen 
og går over til en historie om nogle andre små væsener som de fleste af 
os omfatter med næsten lige så stor kærlighed, nemlig børnene. Det er 
da vidunderligt at se ungerne tumle. rundt på voldene langs stranden 
i vor herlige natur. Bisserup har altid båret præg af at være et frodigt 
sted med masser af børn, det er det heldigvis stadigvæk, oveni købet 
det sted i kommunen hvor børnetilvæksten er størst. En stedlig dag-
plejemor, der året rundt færdes i skov og på strand med sin lille flok 
tumlinger, fortalte mig en dag, at hun var ved at være godt træt af men-
neskets bedste ven, - ikke at hun ikke kunne lide hundene, næ - hun var 
træt af gang på gang at skulle vaske lort af tøjet på de små, og det lyder 
også temmelig ulækkert.

Min kone og jeg går hver dag tur langs stranden, og vi må erkende, at 
vi ofte går glip af udsigten, vores blik er nemlig fæstet på stien af frygt 
for at træde i det uartige ord. Forleden var der en særlig flot en midt på 
stien, og en spøgefugl havde plantet et lille dannebrogsflag på toppen 
af det. Det var på selveste grundlovsdagen, og jeg kom straks til at tæn-
ke på Buster Larsens udødelige serie i TV.
Jeg ved, at mange har plastikposer med til det fornødne og håber, at der 
bliver flere.
                                                                         Børne- og hundeven
                                                                         Thomas Toft
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