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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 Bisserup strandeng 

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
Søndag 11.9 kl. 14-16  Fernisering Julia Kiy

Mandag 12.9 kl. 10-12  It i Forsamlingshuset

Tirsdag 13.9 kl.10-11  Gymnastik for damer

Tirsdag 13.9 kl. 14-15  Stolegymnastik m/k

Tirsdag 13.9 kl. 19.30  Chaplinklubben i BIS’koppen

Onsdag 14.9 kl. 18.30 Rygestopkursus i BIS’koppen

Lørdag 24.9 kl. 11  Musik i BIS’koppen

Tirsdag 27.9 kl. 19  Videnskabsforedrag i BIS’koppen

Tirsdag 4.10 kl. 19  Videnskabsforedrag i BIS’koppen

Fredag 7.10 kl. 18.30  Fællesspisning

Tirsdag 11.10 kl. 19.30  Chaplinklubben i BIS’koppen

Torsdag 13.10 kl. 14  Foredrag i Torsdagsklubben 

Tirsdag 25.10 kl. 19  Videnskabsforedrag i BIS’koppen

Søndag 30.10 kl. 14-16  Fernisering med Torben Kaas i Forsamlingshuset

Tirsdag 1.11 kl. 19  Videnskabsforedrag i BIS’koppen

Søndag 6.11 kl. 10-12  Velkomstmøde for nytilflyttede i Forsamlingshuset

Onsdag 9.11 kl. 19.30  Chaolinklubbenn i BIS’koppen

Torsdag 10.11 kl. 14  Foredrag i Torsdagsklubben

Tirsdags 15.11 kl. 19  Videnskabsforedrag i BIS’koppen

Torsdag 17.11 kl. 19.30  Fællessang i BIS’koppen

Tirsdag 22.11 kl. 19  Videnskabsforedrag i BIS’koppen

Søndag 27.11 kl. 13  Julemarked i Forsamlingshuset

Torsdag 8.12 kl. 13  Torsdagsklubbens julefrokost i Forsamlingshuset
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Loppemarked
Et fantastisk loppemarked i skønt vejr.
Stor tak til bidragyderne af lopperne og stor tak til alle der har hjulpet.
Der blev solgt lopper for ca. 29000 kroner.

Kirkeskovskolen - høringssvar til Byrådet.
Kirkeskovsskolen ligger i diverse undersøgelser af social og faglig trivsel 
betydeligt over landsgennemsnittet - og højest i Slagelse Kommune. 
Elevtallet er stigende, der er et stadigt voksende samarbejde mellem 
institution og lokalsamfund og skolen, og den lokale idrætsforening 
og skolen samarbejder tæt til gavn for både læring, trivsel og fritid. 
På vegne af Bytingets arbejdsudvalg har vi den 21. august sendt dette 
høringssvar til Byrådet.                                Alice Jelen og Lillan Garby

Til Byrådet i Slagelse Kommune

Med udgangspunkt i revisionsfirmaet 
BDOs anbefalinger til skolelukninger 
i Slagelse Kommune ønsker Bisserup 
Bytings arbejdsudvalg, som er lokalrå-
det for Bisserup, at komme med føl-
gende betragtninger:

Efter 3 års arbejde har vi netop sat sid-
ste punktum i den lokale udviklings-
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plan for Kirkeskovsskolens skoledistrikt med skolen som omdrejnings-
punkt. Det har været et spændende arbejde, hvor vi har arbejdet med 
at definere potentialer og udviklingsmuligheder i Slagelse Kommunes 
sydøstlige hjørne. 
To vigtige forudsætninger for at kunne realisere udviklingspotentialet 
for vores område er en øget bosætning i området og opførelse af en 
række nye og mindre boliger til områdets ældre. 
I kommuneplanen gives nu en mulighed for en udbygning af Bisserup 
mod nord, og her vil bl.a. kunne bygges mindre boliger til en del af 
områdets ældre borgere. Herved frigives større og familievenlige huse, 
som vil kunne tiltrække børnefamilier, der ønsker at bo tæt ved skov og 
strand. 
På sigt vil den øgede bosætning af børnefamilier give Slagelse Kom-
mune et øget skattegrundlag - og som forskning viser - betyde færre 
udgifter til ældreområdet, idet de ældre vil kunne blive og trives i deres 
kendte sociale miljø med behov for mindre kommunal støtte.
En altafgørende forudsætning for den ønskede tilflytning af børnefamili-
er til Bisserup er imidlertid, at området kan tilbyde en god, lokal skole. 
Det kan vi i dag med en velfungerende skole, Kirkeskovsskolen. Skolen 
viser stigende elevtal, den er en del af den samlede institution Kirke-
skoven, den har et tæt samarbejde med den lokale idrætsforening, det 
lokale erhvervsliv og det øvrige lokalsamfund til gavn for både læring 
og trivsel.
I skal vide, at vi har stor forståelse for Slagelse Kommunes meget van-
skelige økonomiske situation. Imidlertid håber vi, at Byrådet vil være 
enige med os i, at en lukning af Kirkesovsskolen kun vil give en kort-
sigtet økonomisk gevinst på bekostning af langsigtede og vedvarende 
økonomiske og udviklingsmæssige gevinster i et af kommunens meget 
aktive lokalområder. 
Vi ønsker derfor at en lukning af vores skole vil blive taget ud af spare-
kataloget.

Nabogo

I juni 2020 afholdt Slagelse Kommune et opstartsmøde om samkørsel 
sammen med firmaet Nabogo. Bytingets arbejdsudvalg deltog i mødet 
og vi havde dengang planer om at holde et borgermøde for Bisserup og 
omegn. Men Covid-19 kom i vejen og da Nabogo’s hjemmeside siden 
da er blevet rigtig god, så kommer informationen om Nabogo i stedet 
ud på denne måde.
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Nabogo er navnet på denne app 

en app, der gør samkørsel enklere, fordi app’en 
gør det let at finde nogen at køre sammen med. 
Den, der kører bilen, får via app’en dækket 
nogle af sine omkostninger, og den, der har 
behovet for at komme til lægen, indkøb, på 
arbejde, på uddannelse, til sport eller andet, 

betaler via app’en. Det koster ikke gebyr at have app’en på sin telefon, 
men det kræver at man bruger en smartphone. Nabogo samarbejder 
med Rejseplanen for at man let kan kombinere sin rejse med både tog 
og bus. 
I et klimahenseende bidrager brugen af app’en til færre biler og mindre 
kø på vejene. 
Nabogo har en rigtig god og meget instruktiv hjemmeside, nabogo.
com, med bl.a. en lille video, der viser hvordan man kommer i gang 
med at bruge app’en. 
Se mere på www.nabogo.com            Lillan Garby og Lone Langkilde
                                                          Bytingets arbejdsudvalg

Tirsdag d. 13 september vises :  
"Bagdad Cafe"
En kvindelig tysk turist bliver pludselig forladt 
af sin mand og strander midt i den Californiske 
ørken med en gasstation, en landevejscafe og 
et motel som eneste mulige tilflugtssted.

Tirsdag d. 11 oktober vises; 
"Strictley Ballroom"
En ung danser Scott Hastings udvikler en ny 
dansestil som ikke lige godtages af forbundet -   
Hans store drøm er at vinde Pan Pacific Grand 
Prix    men da hans faste dansepartner forlader

Chaplinklubben

ham synes den mulighed tabt - men måske kan en ung pige fra dan-
seskolens begynderklasse hjælpe?

Onsdag d. 9 november vises:  
“Frida"
Filmen handler om den mexikanske maler Frida Kahlos turbulente 
kompromisløse voksenliv som kvinde og hustru til en etableret berømt 
maler og hendes revolutionære holdning politisk og kunstnerisk.
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LØRDAG den 24.september kl 11-12.30
  Mogens Olesen: piano
  Axel Toft: klarinet
  Steen Christensen: trommer
  Torben Kaas: bas, vokal

H Y G G E  J A Z Z 
    i  BIS koppen 

med OLESEN KVARTET

Rygestopkursus

Slagelse Kommune har taget initiativ til at lave rygestopkursuser for-
skellige steder i kommunen og i Bisserup kommer det til at foregå i 
BIS’koppen. Det vil forløbe over 7 onsdage med start den 14. septem-
ber kl. 18.30 til 20.00. Se opslag på BIS’koppens facebookside. Tilmel-
ding skal ske til Marianne Lundqvist (9243 2320) eller Anja Pedersen 
(2146 9388).

Offentlige foredrag i naturvidenskab
27. september starter en ny serie af Århus universitets offentlige fore-
drag i naturvidenskab i BIS’koppen. Der er offentlig og gratis adgang 
til alle foredragene og de varer 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 eller gå ind på ofn.au.dk, hvor 
du kan læse mere om foredragene. Du kan også følge med på www.
bisserup.dk og Bytingets facebookside

     Foredraget d. 27. sept.: ”Jorden og livet – 3800 mio. års spejling”.

F Æ L L E S S A N G
”ÅRSTIDENS SANGE med mere”

 Første gang i BIS koppen 
torsdag den 17.november kl 19.30

næste sangaften februar 2023 i Forsamlingshuset:  
”Vintersange”   
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Søndag d. 11 september var der fernise-
ring med Julia Kiy

Sorø-kunstneren Julia Kiy udstiller akva-
reller i Bisserup Forsamlingshus i perioden 
11. september – 29. oktober.
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 na-
tur i og omkring Sorø. Desuden males por-
trætter hovedsagelig som oliemalerier. Julia 
udstiller løbende sine farverige akvareller 
rundt om på Sjælland. 
                                    Knud Strandby

Torben Kaas udstiller sine 
skønne malerier i forsamlings-
huset november og december. 
Strandhuse og abstrakte indtryk 
fra fra Bisserup er stadig i fokus. 
Torbens malerier kan også ses 
i gallerier rundt omkring i lan-
det. Følg med på www.torben-
kaas.dk

Der er fernisering søndag d. 
30. oktober kl. 14:00 - 16:00

Fernisering i Bisserup Forsamlingshus

Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Dan-
marks førende kunsttidsskrift Kunstavisen skriver om Torben Kaas´ bil-
ledverden :

- Lyset synes næsten at komme indefra -

Man aner motivet: et eller flere små huse. Gamle huse, måske med 
stråtag. Antydningen af et landskab, bakker, klitter, en sø, og så ellers 
himlen foroven.
Det er dog ikke husene eller landskabet, der er Torben Kaas´ hovedmo-



8
8

tiv. Det er lyset selv. Lyset, der indhyller alt i et slør af farve, udvisker 
konturerne og får hele billedet til at vibrere, som var det et fatamorgana 
i en ørken.

Det føles, som om Torben Kaas overskrider naturalismen især i lys/skyg-
ge-virkningerne. Lyset synes magisk, og når han lader en skakt af hvide 
og lyseblå toner stråle ned over den mørke jord og den faste materie, er 
virkningen som i en skabelsesberetning: det guddommelige skær, der 
opløser Kaos på den første dag.
Man kan kalde denne oplevelse spirituel, religiøs, magisk eller, hvad 
man nu vil. Hovedsagen er, at vi alle har haft den: betragtende en spe-
cielt pragtfuld solnedgang, et bestemt lysskær hvilende over landskabet 
eller solens gule stråler, der pludselig bryder igennem uvejrsskyerne. 
Selv for en højteknologisk sjæl i det 21. århundrede er sådanne ople-
velser stadig bjergtagende.

Når man ser på Torben Kaas´ malerier, genoplever man de magiske øje-
blikke, man selv har haft i naturen og landskabet. Man digter med, man 
husker, og man glædes. Dette er universelle malerier med universelle 
referencer.

Merete og Strikkeriet.
Til de mange ting, der hørte hjemme i Bisse-
rup, før ”vi nye” i byen kom hertil, er Strikkeriet 
eller strikfabrikken. Den lange bygning ligger 
stadigvæk inde bagved Bisserup Havnevej 14.
En af dem, der kan fortælle om fabrikken er 
Merete Hansen, der selv har arbejdet på strik-
keriet. Merete bor på Dalstrøget. 
Hun fortæller:
Jeg er født oppe i Nyrup og gik i forskolen i 
Skafterup og efter 3 år der, kom vi på Torne-
mark Centralskole. Jeg kunne slet ikke lide at 
gå i skole. Jo gymnastik, håndarbejde og sko-
lekøkken var jeg glad for, men ikke alle de sal-
mevers og meget andet, som vi skulle lære ude-
nad. Jeg kan huske, vi drillede læreren. Især en 
dreng i min klasse. Han købte en facitliste hos 
boghandleren i Sandved. Da læreren opdage-
de det og tog den, ja så købte han da bare en 
ny facitliste. Vi drillede den ene af lærerne så 
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meget, at det ikke har været sjovt at være hans søn, som vi også gik i 
klasse med.

Efter syvende klasse vidste jeg, at jeg ikke ville gå mere i skole.  Jeg ville 
ellers godt have været i manufakturlære, men da jeg opdagede, at man 
så også skulle på skole, kom jeg i huset hos vores lærerinde og passede 
hendes lille blinde dreng i et halvt års tid. Jeg fik ikke lov til at tage ham 
med ud i byen, så tiden blev rigtig lang.  I Skafterup kom jeg i huset på 
Nøddeholt og var der i 5 1/2 år. Jeg var veninde med datteren i huset og 
det er jeg stadigvæk. Der var mere liv, men jeg skulle bede om lov at gå 
ud om aftenen. Jeg gik til gymnastik to gange om ugen. Og så var der jo 
Holger. Ham ville jeg også gerne kunne mødes med.
Holger var chauffør og kørte lastbil i sin fars vognmandsforretning. Han 
hentede bl.a. garn til strikkeriet på stationen i Sandved. 

Valdemar Hansen og hans kone Musse havde startet strikkeriet på 
Glænø, men flyttet det til Bisserup.
Holger spurgte Valdemar, om de ikke kunne bruge en dame mere, og 
på den måde blev jeg ansat på fabrikken.
Vi lavede huer. De 3 store strikkemaskiner strikkede i lange baner. Ba-
nerne med strik skulle skilles ad.  I overlockeren blev de syet i kanten. 
Et par damer klippede huerne ud og så syede jeg og Margit ovre fra 
Glænø huerne sammen på symaskinerne. Fra os kom de over til damer-
ne, der samlede huerne i toppen med en tråd og syede kvasten i.

I en del hjem i Bisserup og omegn sad koner og syede også til Strik-
keriet. Nogen syede sammen og andre lavede kvastene til tophuerne. 
Vi lavede tophuer mest i grå, marine og sort. Også elefanthuer med 
skygge. Det var de mest besværlige, skyggen skulle jo sidde lige. Til 
babyer lavede vi huer med et lille halstørklæde syet på og selvfølgelig 
lavede vi i massevis af almindelige halstørklæder i forskellige længder 
og bredder. De fleste huer var ensfarvede eller med en enkelt stribe i.
Jeg fik 2 kroner i timen, da jeg begyndte i 1961. Men jeg kom da op på 
5 kroner i timen inden jeg stoppede derovre 2-3 år efter.
Det var en god arbejdsplads. Valdemars og hans bror og strikmanden 
gik også i hallen og passede maskinerne, spolede garnet og den slags.
Musse, Valdemars kone passede telefonen og lageret.
I den første tid var vi alle sammen med ovre i privaten for at få efter-
middagskaffe.
Holger og Merete ville gerne bygge hus og bo sammen. Først skulle de 
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jo giftes, og da Merete kun var 20 år, måtte de søge hos sognefogeden, 
så der kunne blive lyst for dem i kirken. Derefter var der 14 dage til 
eventuelle indsigelser.

Merete og Holger byggede det første hus på Skovvænget. Skovvænget 
1. De fik to børn og mens de var små var Merete hjemme hos dem. 
Da børnene begyndte i skolen, vendte Merete tilbage til Strikkeriet og 
arbejdede 3 timer hver formiddag.
Til frokost kunne jeg bare gå hjem og spise. Vi kunne såmænd også nå 
at gå i Brugsen for at købe slik.
Vi havde det godt på Strikkeriet.
Strikkeriet slukkede og lukkede i 1992.    
                                                                                       Lise Rud

Nyvang - en aktiv landsby 

En 72-årig cafèvært stod midt i august og var helt paralyseret af det, 
han så udspille sig for øjnene af ham. Oplevelser fra en barndom på 
et husmandssted i Svebølle blev levendegjort af nogle nulevende land-
mænd. Det, som gjorde, at jeg helt glemte tid og sted, var at de fik et 
måske 60 år gammelt tærskeværk til at gøre det samme, som tusindvis 
af andre gjorde i 40`erne og 50`erne. Tærskeværket stod solidt på jor-
den, trukket af en lige så gammel blå Ford traktor med remtræk. Det var 
en velkendt støj, som jeg huskede som 8-10-årig dreng. I ugen forinden 
havde en selvbinder skåret kornet af, bundet havren i neg, som nu stod 
parat til at blive tærsket. 

Én mand stod på et vognlæs og stak neg med høtyv over til manden, 
som ”fodrede” værket med havreneget i små ”bidder”. Lyden af denne 
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proces samt lyden fra hele værket, var velkendt på sin særlige måde. En 
tredje mand spændte jutesække fast på særlige udtag. Sækkene kunne 
veje op til 50 kilo, dog ikke disse her og slet ikke, når det er havre. 
Den fjerde og femte mand/kvinde/barn (mig Knud og min søster) stod 
på loftet for at tage imod halmknipperne, som blev skubbet op ad en 
skråtstillet stige til en åben luge i gavlen. Husmoderens rolle var både 
at være på loftet, men især at sørge for mad og kaffe til de sultne mænd. 
Hvis man blev færdig på dagen, fik mændene en Hof, mens børn og 
kvinder nød en citronvand.

Jeg blev i den grad tryllebundet, selvfølgelig fordi det gav mig associ-
ationer fra min barndom, men navnlig fordi Nyvang med sit koncept 
om at stedet er et oplevelsescenter, ikke et museum, giver besøgende 
mulighed for at røre ved alt, sidde i alt, det er lavet for at blive brugt 
(med omtanke).

Tærskeværket er bare én ud af mange funktioner, som kan ses og prøves 
i landsbyen, der med rette kalder sig en andelslandsby. De få ansatte og 
de mange frivillige har siden 1993 skabt et sted, et oplevelsessted, hvor 
andelstanken blomstrer i fuldt flor. Omdrejningspunktet er proprietær-
gården, Nyvanggård, som lå/ligger midt i det hele omgivet af bl.a. en 
fungerende brugsforening, et mejeri drevet af 3 uddannede mejerister, 
et statshusmandsbrug fra 1920, en skole, en kirke, en smedje, et fryse-
hus, et savværk. Flere af bygningerne er oprindeligt fra andre egne af 
Sjælland og genopført. i Nyvang.

Bagest i Brugsen sad en telefonistinde og var meget troværdig i en tem-
melig nysgerrig rolle. Forinden folk blev stillet videre, fik hun afæsket 
dem de seneste nyheder, som hun villigt viderebragte til andre. Hun 
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var ligesom flere andre indlevende aktører med til at holde en histo-
rie kørende om, at proprietæren havde besvangret stuepigen, der nu 
var stukket af og politimanden havde travlt med at opspore sagen. Stor 
skandale. Næste uge ny skandale.

På ”hovedgaden” (en længe til den store Nyvanggård) findes nu et te-
lefonhus, et apotek hvor piller bliver trillet, en radioforretning, syge-
hus hvor der foregår operationer, en bager, en slagter, en frisørsalon, 
en børstenbinder og flere andre ting. Alle er bemandede med fagligt 
dygtige frivillige. Det er så flot og det nærmeste man kommer på ægte 
formidling.
Vi blev beværtet på spisestedet, Madam Blå, med fint smørrebrød, som 
tak for vores frivillige indsats i Bis`koppen som cafèværter. Spisestedet 
er ret nyt og i det hele taget var nogle af os, som havde været der for 
år tilbage, overraskede over de mange nye tiltag og bygniger, der var 
kommet til.
Næste gang er der måske kommet en kro, en gård, en mølle, hvem ved!
Hold godt øje med Nyvang, der er aktuelle aktiviteter fra april til okto-
ber.
Set sammen med 15 andre fra Bis`koppen. Flot dag i flot vejr.
                                                                                      Knud Jensen

Sommeren går på hæld og vinterens program i BIS’koppen begynder 
snart.
Men først lidt om sommeren. 
Det har været en skøn sommer med mange gæster i caféen. Vejret har 
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Indendørs har vi fået ny udstilling. Det er Carin Naae, der udstiller både 
malerier, tegninger og raderinger. Har du ikke set udstillingen endnu, er 
det stadig muligt, da billederne hænger i salen i endnu et par måneder. 
Om ikke så længe vil der også komme nye Bisserupfotografier op i 
caféen.

Et lille udpluk af vinterens aktiviteter:

Musik den 24. september. Hold øje med opslag, Facebook og hjemme-
side.
Musik d. 17. november: Fællessang. ”Årstidens sange med mere”

Videnskabsforedragene fortsætter med start den 27. september kl. 
19.00. Se indlæg andetsteds i bladet. 

Chaplinklubben viser efterårets første film den 13. september kl. 19:30. 
Hold øje med Facebook, hjemmesiden eller opslag.

Nogle lørdage er det også blevet til et par musikarrangementer på ter-
rassen. Det er altid så fornøjeligt med musik, og det er også en succes 
blandt tilhørerne, som der kommer mange af. 
Vi søger altid spiritusbevilling til musikarrangementerne, så det er mu-
ligt at få noget koldt at drikke, hvis nogen ønsker dette.

I sommerens løb er mange af ukrainerne 
fra Rude, kommet i caféen. Det har væ-
ret hyggeligt at tale med dem, og nogle 
af de unge piger har også været behjæl-
pelige i caféen. 
Vi havde også en succesfuld ukrainsk 
lørdag med musik og ukrainsk kage-
bord. Det var en rigtig dejlig dag.

budt på megen sol og meget lidt regn, derfor har cafédagene været 
udenfor under parasollen, og det har været rigtigt hyggeligt. Det er jo 
dejligt, når der er forskel på sommer og vinter.
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Repair Café fortsætter hver den første lør-
dag i måneden. Vi har repareret mange 
ting, der ellers ville være smidt ud. Kom 
med dine itugåede sager og lad os se, om 
vi kan reparere dem. Vi giver ingen ga-
ranti, men vi forsøger gerne.

Strikkecafe torsdag i ulige uger.  Se opslag i BIS’koppen.

Rygestopkursus. Se indlæg andetsteds i bladet. 

Plantebyttedag. Vi har til hensigt at lave plantebyttedag til oktober.

Pubquiz. Vi arbejder på at lave nogle quizaftener i vinterens løb. For-
tæl os hvad I synes om ideen eller kontakt os, hvis I skulle have lyst til 
at være med til at arrangere dem. 

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 på hjerte.

Bestyrelsen ser frem til at se jer til vores arrangementer eller til en kop 
kaffe m.v. i caféen.  

Kommunyt 
                                                                                                          
Der er ingen tvivl om, at økonomien i Slagelse Kommune pt. fylder 
rigtig meget. Der er en stor ubalance, hvilket kalder på handling. Byrå-
et har netop behandlet revisionens bemærkninger til regnskabet for år 
2021. Med revisionens bemærkninger til regnskabet, kan vi konstatere, 
at hvis der ikke tages alvorlige skridt, bliver kommunen sat under ad-
ministration i år 2024 og måske endda tidligere. Derfor arbejdes der i 
disse dage også med at lægge et krisebudget for år 2023 og 2024. 
Budgettet vil komme til at afspejle alvoren af den økonomiske situation, 
og der vil i de næste år komme uundgåelig effektiviseringer, omstruktu-
reringer og serviceforringelser. Dette er beklageligt men desværre nød-
vendigt. 
Da vi sidder midt i forhandlingerne, kan jeg ikke sige andet, end at det 
er en meget vanskeligt opgave, og at jeg forventer, at der ligger en fær-
dig aftale til byrådsmødet den 5. september, som så går i høring. Være 
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særlig opmærksom på den kommende høringsperiode her i starten/
midten af september, hvor alle kan give deres mening til kende.

Slagelse kommune havde mandag og tirsdag besøg af Hendes Majestæt, 
Dronningen, hvor et tætpakket program med besøg i alle 3 købstæder 
samt ude på landet gjorde, at vi fik vist Slagelse Kommune frem på al-
lerbedste vis. Vi fik masser af positiv omtale alle steder.

Personligt var det en meget stor ære og en kæmpe oplevelse at være 
vært for vores dronning og i to dage at være helt på og opleve, hvor vi-
dende en person dronningen er. Vi fik på de to dage mange gode samta-
ler. Vi havde blandt andet gode samtaler ved velkomsten, i byrådssalen, 
på karetturen, på Absalon og under festforestillingen på Borreby teater, 
hvor 400 frivillige foreningsfolk mv. var inviteret. Derudover snakke-
de vi godt med på Guldagergaard og på turen med veteranbusserne 
i Skælskær. På Dannebrog havde Birgit og jeg en god oplevelse med 
gode samtaler med Dronningen, om det Dronningen havde oplevet i 
Slagelse Kommune. 

Der er startet en ny kommunaldirektør den 1. august 2022. Anders 
Bjældager er 44 år, bor i Sorø og kommer fra en stilling som kommunal-
direktør i Kerteminde Kommune. Anders har for år tilbage været ansat i 
en chefstilling i Slagelse Kommune i en længere periode. Alle har taget 
godt i mod Anders. 
                                                                                   Knud Vincents

       FRA TORSDAGSKLUBBEN

Siden vores sidste sammenkomst, der var en dejlig forårstur til H. C. An-
dersen museet i Odense med efterfølgende frokost på restaurant Carls-
lund, Fruens Bøge, har vi nydt en – til tider – tropisk varm sommer.

Vi skal nu i gang med efterårets og den tidlige vinters arrangementer:

Bridgeklub starter d, 8. september i lige uger i Bisserup Forsamlingshus. 
Leder Nina Hoffmann, tlf. 9795 9391.
IT-kursus starter mandag d. 12. september ved Lykke Jensen, tlf. 5359 
9638.
Motionsgymnastik for damer starter d. 13. september i Bisserup For-
samlingshus ved Jytte Bak Pedersen, tlf. 2140 5957.

Vi skal nu i gang med efterårets og den tidlige vinters arrangementer:

Bridgeklub starter d, 8. september i lige uger i Bisserup Forsamlingshus. 
Leder Nina Hoffmann, tlf. 9795 9391.
IT-kursus starter mandag d. 12. september ved Lykke Jensen, tlf. 5359 
9638.
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Motionsgymnastik for damer starter d. 13. september i Bisserup For-
samlingshus ved Jytte Bak Pedersen, tlf. 2140 5957.

Sjov motion starter d. 13. september i Bisserup Forsamlingshus. Hol-
det er for både kvinder og mænd. Leder Lise Kreipke, tlf. 4142 9799.

Løvfaldsturen  til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm måtte vi desvære 
aflyse, da der var for få tilmeldte.

Torsdagsklubbens bestyrelse

Foredrag d. 13. oktober ved Jens Stokholm om anderledes rejser i Laos 
og Vietnam.
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Foredrag d. 10. november Lys i mørket – Mit liv som blind af Eva Mel-
hof, der er præst ved Snesere Kirke.

Der er julemarked i Bisserup Forsamlingshus i d. 27. november. Tors-
dagsklubben har en bod, og dersom man vil donere hjemmelavede ting 
og sager til salg i boden, er man meget velkommen hertil. Overskuddet 
herfra går til aktiviteter i Torsdagsklubben.

Torsdagsklubbens julefrokost  d. 8, december i Bisserup Forsamlings-
hus. Indbydelse vil komme senere med pris og menu.

Såfremt man ønsker yderligere information om Torsdagsklubbens akti-
viteter, kan jeg kontaktes på tlf. 2712 4301 eller mail ar.bisserup@live.
dk. Vi glæder os til den nye sæson.
                                                                    Pbv Annette Rasmussen

Årets Sct. Hanstale

God aften Bisserup
Tak for indbydelsen til at stå på denne side af mikrofonen.
 
Det er altid godt, trygt og glædeligt at komme til Bisserup. 
At komme til Sankt Hans i Bisserup er som at komme hjem. 
At gense en stor del af barndom og ungdom. 
At huske minder med familie og venner. 
At fornemme duften af hybenroser, hav og midsommer 
At nyde udsigten over fjorden og Smålandshavet. 
Jeg ka’ også bedst med åbne vidder – og heldigvis så både bor og 
arbejder jeg nær ved havet.
 
At bo og komme på besøg i denne - i mine øjne - smukkeste del af 
kommunen - er livet. 
At spise friske fjordrejer, nye kartofler, spidskål og jordbær direkte fra 
planten - er livet 
At handle lokalt, værne om det lokale, deltage, være nysgerrig og 
bevare – er nødvendigt  
At spille hinanden gode og række hånden ud, tale med hinanden og 
lytte – er nødvendigt. 
At tænde stjerner i egne og andres øjne, at binde en krans af nærvær 
og sommerens hjerter så varme, så glade – det er mit bud sankte hans. 
At bo og leve i landdistrikterne tænker jeg vi omkring bålet alle værd-
sætter. 
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dem mod til at gå nye veje. 
At tage imod dem der er i nød, dem der kæmper mod ufred og uret-
færdighed.  
At være der for både sine nærmeste og sine omgivelser. 
Jeg ka’ også bedst med fred, frihed og fællesskaber – og heldigvis så er 
det en stor del af mit liv både privat og på arbejdet.
 
At komme til Bisserup fast i weekender og ferier gennem barndom og 
ungdom – var livet. 
At turde nyt, at øve sig, at bede om hjælp, erkende at man ikke kan alt 
selv – var vigtig læring. 
At dele sin viden, at vise én af mange veje, at holde i hånd, at sende 
ungdommen ud i livet  
– er livet nu. 

At kunne sige tak, at være positiv, være åben og nyde livet mens det 
leves, også når skyerne trække sammen - er vigtig læring nu.  
At tænde stjerner i egne og andres øjne, at binde en krans af nærvær 
og sommerens hjerter så varme, så glade – det er mit bud sankte hans. 
At lytte til børns fortællinger, leg og latter gør mig glad. 
At synge med dem til morgensang er givende og kulturbærende. 
At glædes over en is i sommersolen og fodbolde nok i skolegården. 
At have plastre nok når sommeren giver små skrammer.  
At kunne tale om glæder og sorger frit uden fordomme. 
At have venner, kærlighed, varme og omsorg - nok til at dele med 
andre.  
At drømme med jer alle om sol over grønne sletter, lykke og lyse næt-
ter. 
Danmark, nu blunder den lyse nat, bag ved din seng, når du sover. 
Tak kære Bisserup, fortsat rigtig god aften og rigtig god midsommer. 

                                   Skoleleder på Kirkeskovskolen Anette Petersen
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Forestil dig      -      stor afstand til dagligvarerne!

Først skal du have startet det 4-hjulede benzinkrævende automobil og 
så køre flere kilometer for at få en liter mælk, brød og æg til morgen-
maden, og når du så kommer hjem, er det faktisk kun for at finde ud af, 
at du mangler smørret !! Eller du kan finde den tohjulede frem, cykle 
lige så mange kilometer, have to poser hængende på styret og en på 
bagagebæreren, og når du så er halvvejs. hjemme, går bunden af de to 
poser, du havde på styret ... ja, så er varerne ikke hvad de har været!!
 Er det så ikke nemmere at gå ned til vores lokalbrugs, blive mødt af 
velkendte ansigter, bruge tiden til at handle, slappe lidt af og få en hyg-
gelig sludder? 

Og har du glemt smørret, er der ikke længere, end at du kan gå en gang 
til. Og bliver du ringet op søndag formiddag, at din mand tager sine 
bowlingvenner med hjem til frokost, og det eneste du kan finde i køle-
skabet er den halve kotelet fra i går, og smørret som du huskede anden 
gang, så fortvivl ikke, for Brugsen åbner jo kl. 07.00 hver søndag. 
Udvalget fejler heller ikke noget: Der er flere typer "squash" både i 
grøntsagsudgaven og i Finn Nørbygaard-udgaven. Har du ikke hørt, 
hvad der er sket i Bisserup de sidste par dage, så tag til Brugsen, der 
møder du helt sikkert en du kender, der kan give dig de sidste nyheder, 
men glem nu ikke smørret og hvad du ellers skulle købe. Og som man 
jo bekendt siger: Vi mødes i Brugsen.

I de større indkøbscentre er der ikke en lignende charme, men derimod 
kan man trave flere kilometer uden at møde en, man kender, det kan 
nærme sig til desperation, hvor man får lyst til at gribe en tilfældig og 
råbe: så tal dog med mig!

Ellers mød op til et af alle de arrangementer, som Brugsen arrangerer 
her i løbet af sommeren. Der bliver afholdt "På med pilen, Palle" i 

”Vi mødes i Brugsen”
Hvad er Bisserup uden Brugsen? 
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form af en dart-konkurrence, hvor Bisserupmesteren får mulighed for 
at forsvare sit mesterskab. Og selvfølgelig vil der også være musik og 
underholdning på torvet.

Kik i "Mini Samvirket" for nærmere detaljer.
Så brug Brugsen, det er det, den er der til!! 
           Ukendt, er der nogen der ved hvem, der har skrevet det?                                                     

Apropos Brugsen
Selvom ovenstående indlæg er skrevet for 25 år siden er det stadig rele-
vant og i disse tider måske mere end nogensinde. Vi mærker naturligvis 
alle de stigende priser på alt, men de små Dagli’Brugsers eksistens er 
truet af ikke mindst de ekstremt høje EL-priser. De kan jo ikke bare 
slukke for kølediskene eller lyset for at spare, for vi forventer jo alle, at 
varerne opbevares under de rigtige betingelser.
 
Brugsen har for kort tid siden fejret sit 150 års jubilæum og vi ønsker vel 
alle, at den til glæde for vores lille samfund, består i mange år endnu. 
Så derfor kan vi fra redaktionens side kun opfordre til, at lægge så man-
ge af sine daglige indkøb i vores Dagli’Brugs som muligt.
                                                                                      Redaktionen



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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Onsdag´s sejlads

Fedtur 2022



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

23



24

HÆKKLIPNING

Vi sikrer at du for et
super skarpe resultat

hver gang. 

TRÆFÆLDNING

Overlad trygt fældning af
træer til os, vi ved hvad

vi laver. 

KONTAKT OS

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

hurtigt muligt.

BESKÆRING

Beskæring af buske og
træer, Vi holder din have

grøn og sund. 

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

til dit højeste niveau af tilfredshed.

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup 

50 67 60 06

Google anmeldelser 15/5
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BISSERUP TENNISKLUB
 

Kan du li`at lege?

Kan du li`at lege med en tennisbold?
 
så kig forbi Bisserup Tennisklub og få en prøvetime.
 
Vi har åbent hver dag hele året.
 
Vi ligger ved Multibanen tæt ved Bisserup Forsamlingshus/Campingpladsen
 
For yderligere oplysninger: www.bisserup.dk/foreninger/tennisklub   



Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Bogkompagniet bringer bøger tættere på læseren.

www.bogkompagniet.com
Find selv en bog for 20 kr –gælder også børnebøger.
Bogkompagniet er åbent alle dage – og hele døgnet.
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Møllebakkevej 110 . 4243 Rude

Tlf. 26 42 65 07 • 58 19 65 84
Fax 55 45 80 24

www.gardinerogmarkiser.dk
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

PC-SKADESTUE  Tlf: 58 19 40 20
  Her og nu PC-reparation

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail

1215

Det vil sige: vi laver ikke 2 arrange-
menter om måneden i vinterhalvåret 
men ”kun”1. 
Vi vil stadig afholde julefrokost, løv-
springs og løvfalds ture. 
Gymnastik fortsætter for fulde omdrej-
ninger, og det gør slægtsforskning/ 
lokalhistorie også. 
Vi vil stadig arrangere en ferietur med 
65 rejser i september, så længe der er 
tilslutning. 
Forslag fra salen om, at vores arran-
gementer også skal være for ikke- 
medlemmer i stedet for det vi skriver 
om, at alle er velkomne.  
Myrna Larsen blev valgt som nyt med-
lem af bestyrelsen 
Bestyrelsen modtog genvalg og vi blev 
valgt med klapsalver. 
Bestyrelsen har konstitueret sig som 
følger: 
Lise Kreipke Formand 
Ingrid B. Pedersen Næstformand 

Kisser Jensen Kasserer 
Kirsten Sørensen Bestyrelsesmedlem 
Alice Wedel ”-----” 
Ulla Andersen ”-----” 
Myrna Larsen ”-----” 
Yngve Christensen er revisor. 
Birthe Bruun Olsen, var ikke tilstede 
og havde ikke tilkendegivet, om hun 
ville fortsætte som suppleant.  
Kirsten Burmester blev valgt til supp-
leant.  
Lili Block Jensen blev genvalgt til 
revisor  
Annette Andersen blev genvalgt til 
revisorsuppleant 
Lise fik en fl. Rødvin af Kirsten Bur-
mester som tak for en stor indsats. 
Kontingent er det samme 150,-kr. for 
en sæson.  Generalforsamlingen slut-
tede kl. 15.10 
Herefter er der uddeling af præmier og 
vi sang nogle fællessange. Det var en 
fornøjelig eftermiddag. 

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

Leje af hele huset med og uden personale
Mad ud af huset, 

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 29

 Annoncør søges



30

  
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

33

 Annoncør søges
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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 December
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 December
meget gerne på mail

REDAKTIONSGRUPPE

Lykke Jensen ....................... 53 59 96 38/41lykke@gmail.com
Lise Rud 21 9 55 53 .............................. liserud@hotmail.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




