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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  Jul i Bisserup

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 

 



2

Bisserupkalender

Tirsdag d. 13. dec. Børnebisssens Luciaoptog i BIS’koppen kl. 15
Lørdag d. 17 december kl. 10-13 Julehygge i BIS’koppen 
Onsdag 21. december Solhvervsvandring kl. 18.00 ved Brugsen
Tirsdag d. 3. januar kl. 10-11Damegymnastik starter
Torsdag d. 5. januar kl. 10-13 BIS’koppen åbner
Fredag d. 6. januar kl. 18.30 Fællesspisning
Søndag d. 8. januar kl. 14-16 Fernisering med Valodia
Mandag d. 9. januar kl. 10-12 IT starter
Tirsdag d.10. januar kl. 10-13 Skriveværksted starter
Tirsdag d. 10 kl. 14-15 Stolegymnastik starter
Torsdag d. 12. januar kl. 13-16 Bridge starter
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.30 Chaplinklub i BIS’koppen 
Onsdag d. 18. januar kl. 19 på Kirkeskovsskolen.Borgerne bestemmer 
Torsdag d. 19. januar kl. 14-16 Foredrag, Torsdagsklubben
Fredag d. 3. februar kl. 18.30 Fællesspisning
Onsdag d. 8. februar kl. 19.30 sangaften i Forsamlingshuset
Lørdag d. 11. februar kl. 11-13 BIS’koppens generalforsamling
Onsdag d. 15. februar kl. 19.30 Chaplinklub i BIS’koppen
Torsdag d. 16. februar Foredrag i Torsdagsklubben
Fredag d. 24. februar kl. 18.30 Bytingets årsmøde i Forsamlingshuset
Søndag d. 26. februar kl. 14-16 Fernisering i Forsamlingshuset
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00 Videnskabsforedrag i BIS’koppen
Fredag d.3. marts kl. 18.30 Fællesspisning
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00 Videnskabsforedrag i BIS’koppen
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.30 Chaplinklub i BIS’koppen
Torsdag d. 16. marts kl. 14-16 Foredrag i Torsdagsklubben 
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Luciaoptog i BIS’koppen

D. 13. december kl. 15 går en lille 
flok børn fra Børnebissen Luciaoptog i 
BIS’koppen. Alle er velkomne. Vi fra Bør-
nebissen takker for invitationen og ser 
frem til at dele ud af vores sangglæde.

Men hvem var Lucia?
Lucia var en ung kvinde fra Sicilien. Hun 
var kristen, hvilket var ulovligt på den tid. 
Hvis myndighederne opdagede det, blev 
man arresteret og henrettet. Derfor gemte 
mange kristne sig nede under jorden i ka-
takomberne, heriblandt Lucia. Den unge 
kvinde satte sit liv på spil, idet hun hver 
nat gik ud i byen for at dele mad ud til
fattige og hjælpe de syge. Netop for at have sine hænder fri, bar hun 
en krans med lys på sit hoved. Det er nemt at forestille sig at hun har 
lignet en engel.
Denne smukke gestus om at drage omsorg for sine medmennesker, har 
gennem tiden været en tradition og en del af adventstiden.

Denne oprindeligt katolske tradition, om at fejre Lucia som en hel-
gendag forsvandt i Danmark efter reformationen (1536). Heldigvis har 
svenskerne siden 1920 gået Luciaoptog med lys og sang. Og traditio-
nen bredte sig til Danmark efter besættelsen.
                                                                                   Vel mødt
                                                                                   Børnebissen

Der er julecafé i BIS’koppen
Lørdag den 17/12 kl. 10-13. Her er det bestyrelsen, der er cafeværter 
og der kan købes gløgg og æbleskiver. Og selvfølgelig kaffe og te. Det 
hele garneres med julemusik ved Frank Guldagger, Finn Molsted, Peter 
Olsen og Louise Trojahn. 
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SOLHVERVSVANDRING D. 21.december,

Kl. 18 ved træet ved Brugsen!
I Bisserup har vi en mangeårig tradition for at gå i samlet, lysende flok 
fra Brugsen til legepladsen ved stranden på solhvervsaftenen d. 21 de-
cember.
Vi ønsker på denne måde at vinke farvel til de mange mørke dage og 
hilse det gryende og livgivende lys velkommen tilbage!
Ved træet kan du låne en lanterne. Du kan alternativt medbringe din 
egen, en lommelygte eller en lille lyskæde.
På legepladsen mødes vi af gode mennesker, der har arrangeret bål, og 
som byder på en skål varm suppe samt brød. Ganske gratis! Du skal 
dog selv medbringe skål og ske!
Øl og vand kan købes.
I Bytingets arbejdsudvalg håber vi, at rigtig mange vil bakke op om 
denne stemningsfulde tradition!
Vi ses!
Lone Langkilde

Nytårsfusion i Bisserup
Årets sidste dag er lørdag den 31. december – hvis nogen skulle være 
i tvivl! 
Brugsen og Bisserup Fisk har aftalt at gå sammen om at sige farvel til 
2022 og fejre at et nyt år snart vil se dagens lys!

Alle bisserupere er derfor velkomne på havnen kl 12, hvor vi i fælles-
skab byder på champagne, østers og kransekage og ønsker hinanden 
GODT NYTÅR!

Vel mødt 
Cathrine og Lars Birger
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VALODIA. Udstilling i Forssamlingshuset

Chaplinklubben i BIS’koppen kl. 19.30

Tirsdag d. 17 januar 
“Farven Lilla” den handler om pigen Celie hvis 
søgen efter en mening med livet bliver til en 
historie om hvordan kærlighed kan vinde over 
modgang og tragedie.

Onsdag d. 15 februar
 “Walking Ned” en lystig film om at vinde den 
STORE GEVINST i lotto og om hvad det kan 
medføre af komplikationer.

Tirsdag 14 marts “Æblemostreglementet” Ho-
mer er forældreløs og bor på et børnehjem og 
bliver børnehjemslederens  dr. Larchs yndlings 
person og den til hvem han videregiver sin fag-
lige viden. Men Homer længes efter at opleve 
et liv udenfor børnehjemmet.

Offentlige foredrag i naturvidenskab forår 2023

I foråret 2023 vi BIS’koppen som vanligt blænde op for Århus universi-
tets offentlige foredrag i naturvidenskab i BIS’koppen. 
Datoerne fremgår af kalenderen forrest i bladet.  
Foredragene begynder kl. 1900 og der er som altid offentlig og gratis 
adgang. Varigheden er ca. 2 timer inkl. en pause midtvejs. Drikkevarer 
kan købes. 
Tag en flyer i BIS’koppen eller Brugsen, når de kommer op, følg med 
på hjemmesiden eller Facebook eller gå ind på ofn.au.dk, hvor du kan 
læse mere om foredragene.

Tiden nærmer sig hvor vores lokale malergruppe VALODIA skal udstil-
le i Forsamlinghuset.
Der er fernisering søndag den 8. Januar kl 14-16. Vi serverer vin og 
pindemadder, som vi plejer og håber at se mange kunstinteresserede 
fra Bisserup og omegn. Jette Elverdam

Annalisa Leonardo Pedersen
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Fællessang i Bisserup

Den 17. november havde vi fælles-
sang i BIS`koppen, akkompagneret 
af Peter Olesen og Frank Guldagger, 
og med musikalsk ”toastmaster” Lis-
bet Troelsen. Overskriften var ”Efterår 
m.m.”, og en velbesøgt BIS`kop gjal-
dede på efterårets kendte og knap så 
kendte sange.
Vi gentager successen, nu med Vintersange, Peter og Frank ved musik-
ken og denne gang med Lisbeth Bergstedt som musikalsk ”toastmaster”
Forsamlingshuset, onsdag den 8. februar kl. 19.30.
Måske kan vi fylde forsamlingshuset med sangglade Bisseruppere og 
andet godtfolk.
Entre er gratis, og drikkevarer kan købes som vanligt.
                                                                                     Jan Møldrup

Borgerne Bestemmer i Kirkeskovsskolens Skoledistrikt

Borgene Bestemmer er Slagelse Kommunes version af borgerstyrede 
budgetter og et eksperiment med direkte demokrati. 
Med Borgerne Bestemmer stiller Slagelse Kommune 100.000 kr. til rå-
dighed for idéer, der kan skabe trivsel og fællesskab i Kirkeskovsskolens 
skoledistrikt. 
Idéer til initiativer/projekter kan stilles af en borger, af en gruppe perso-
ner eller en forening. Man skal være fyldt 18 år og bo i Kirkeskovssko-
lens skoledistrikt.  
Borgerne Bestemmer bliver afholdt i samarbejde med projektgruppen 
for LUP’en i Kirkeskovsskolens skoledistrikt.  
Hvad skal der til for at en idé kan komme i spil? 
De 100.000 kr. kan gå til tværgående initiativer/projekter, der under-
støtter Den Lokale Udviklingsplan for Kirkeskovsskolens skoledistrikt.
Nedenstående kriterier tages i betragtning. 
En idé skal: 
 Være stillet af en borger, forening eller gruppe af personer, der 
er fyldt 18 år, og som bor i Kirkeskovsskolens skoledistrikt  
 Være til størst mulig fælles gavn
 Gerne have blivende eller tilbagevendende værdi i Kirkeskovs-
skolens skoledistrikt
 Fremme fællesskabet og den generelle udvikling i Kirkeskovs-
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skolens skoledistrikt
 Bygge bro mellem flere landsbyer 
 Kunne gennemføres af den borger, som foreslår ideen og/eller 
sammen med andre.
Eventuel drift og vedligehold skal varetages af idéstillerne eller lokal-
samfundet. 
Proces
Der holdes informationsmøde om Borgerne Bestemmer onsdag den 18. 
januar 2023 kl. 19-20 på Kirkeskovsskolen.
Idéer sendes til landdistriktsudvikling@slagelse.dk senest mandag den 
27. februar 2023. 
Kvalificering
Herefter vil kommunens administration undersøge, om projekterne kan 
gennemføres i henhold til gældende regler og lovgivning, og om de 
ligger indenfor rammen af det, som kommunale midler kan anvendes 
til. Denne proces omfatter en dialog med idéstillerne. 
Synliggørelse af indkomne idéer 
Alle idéer, som bliver vurderet realistiske at gennemføre, bliver offent-
liggjort den 27. marts 2023 på slagelse.dk. Idéerne offentliggøres i en 
projektformular, som udfyldes af idéstillere.
Idéerne kan også formidles på lokalrådenes hjemmesider og på Face-
book grupper i området. 
Afstemning
Der holdes afstemningsmøde den 17. april kl. 19-21 på Kirkeskovssko-
len. 
Her vil forslagsstillerne fortælle om deres idéer, og der vil være mulig-
hed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. 
For at være stemmeberettiget skal man møde fysisk op til afstemnings-
mødet. Man skal også være fyldt 13 år og bo i Kirkeskovsskolens sko-
ledistrikt.
Spørgsmål kan stilles til Anne Justiniano, Slagelse Kommune mail al-
jus@slagelse.dk eller på mobil 24 48 53 15.
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Indkaldelse til årsmøde.

Der indkaldes hermed til årsmøde i By-
tinget den 24. februar 2023 kl. 18.30 i 
Forsamlingshuset.
Dagsorden jf. vedtægterne.
Efter årsmødet vil der være bankospil
                         Bytingets arbejdsudvalg

Nyt fra Udstillingsgruppen

Klavs Holm, som er autodidakt tegner, udstiller i Forsamlingshuset 
søndag d. 26. februar til 29. april.

Klavs udtaler: ”Jeg tegner med 
blæk og farveblyant. Motiv-
kredsen er  meget varieret. Der 
er dyr og menneskelige væse-
ner, planter og landskaber, ma-
skiner og huse. Tegning med de 
tynde penne er tidskrævende og 
nogle af de udstillede tegninger 
har været månedsvis undervejs. 
Den brune/sepiafarvede streg, 
som er gennemgående
i tegningerne, skyldes min fascination af de gamle mestre i Europa, 
navnlig Brueghel har været en inspiration. Jeg er uddannet i historie 
med  speciale i europæisk middelalder, det er måske en forklaring.”

Ny Legeplads.
 
Vores fælles legeplads trænger til en gennemgribende renovering.
 
I oktober var alle interesserede inviteret til et møde, hvor det foreløbi-
ge projekt for legepladsen blev præsenteret. Der blev taget godt imod 
ideerne og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre 
med de konkrete tiltag. 
Vi ønsker at opføre et stort legeskib, en ny rutchebane, en ny gynge og 
som noget nyt vil vi binde legepladsen sammen med havnen, sports-
pladsen og multibanen. Det gør vi ved at opstille et antal legeelementer 
- små diskrete, trædesten og balance elementer på de eksisterende stier.



Formålet med at inddrage de allerede eksisterende stier i projektet 
er:
•         At binde multibanen, sportspladsen, legepladsen og havne-
området bedre sammen.
•         At lede børnene fra det ene område til det andet på en 
spændende og udfordrende måde.
•         At afskærme det lille græsareal ved badestranden, så det 
ikke længere kan bruges som parkeringsplads og dermed stort set 
undgå al uvedkommende trafik på grusvejen ved legepladsen.
•         At forsøge at lede børnene mere behændigt gennem det 
trafikale knudepunkt ved kroen og havneområdet, som i sommer-
halvåret kan være ret hidsigt.
Vi håber at projektet og stierne kan tænkes ind i det nye anlæg på 
havnen og havnens bestyrelse er repræsenteret i projektgruppen.
Ud over at opfylde et stort ønske fra byens borgere om en ny lege-
plads med flere legeredskaber, ser vi projektet som et led i opfyl-
delsen af vores visioner i den nye Lokale UdviklingsPlan, hvor vi 
ønsker at gøre byen endnu mere attraktiv for børn og børnefamilier 
og dermed stimulere bosætningen. Ved at tilbyde en spændende 
og fantasifuld legeplads, kan vi tiltrække endnu flere besøgende 
og på den måde bidrager projektet til en styrkelse af vores område, 
helt i tråd med vores Lokale UdviklingsPlan (LUP).
Ved at give legepladsen et maritimt tema og genopføre et legeskib 
ønsker vi at fremhæve vores områdes særlige historie og karakter 
og på den måde tiltrække rigtig mange børn og skabe synlighed 
om Bisserup, som et lokalsamfund præget af kysten, havet og hav-
nen.
Langs kysten ind mod byen ligger de gamle skanser fra Englandskri-
gene. Den historie vil vi formidle til de større børn via QR-koder, 
som vi skilter på legepladsen.
 
Området ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og tæt på skan-
serne og Natura2000. Der er §3 beskyttede naturområder og pro-
jektet skal naturligvis tage hensyn til naturen, biodiversiteten – og 
naboerne. Lige nu er vi i gang med at udarbejde en færdig plan for 
legepladsen, så vi kan fremsende diverse ansøgninger til Kystdirek-
toratet, Slots- og Kulturstyrelsen og Slagelse Kommune.
Derudover venter vi spændt på at høre, om vores ansøgning til ”Liv 
og Land” den Nationale Landdistriktspulje bliver imødekommet. 
Det bliver afgjort her i december.             
                                                                     Anette Mejlstrup
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   Grønt lys for nye boliger i Bisserup 

Uanset at der fortsat er lang vej til, at der kan flyttes ind i et nyt bolig-
område i byen, så er der nu taget et meget vigtigt skridt til at få flere 
borgere til Bisserup og dermed at fremtidssikre Kirkeskovsskolen og vo-
res Dagli`brugsen. 
Teknik- Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune har givet 
grønt lys for, at arbejdet med en lokalplan for udstykningen nord for 
Bisserup kan gå i gang. Det er sket på baggrund af et skitseprojekt, der 
angiver, hvordan et nyt boligområde, med adgang fra Skafterupvej nord 
for byskiltet, vil kunne se ud. Der ligger et link til skitseprojektet på 
bisserup.dk og selve sagsfremstillingen kan læses på kommunens hjem-
meside under referat af udvalgets møde i den 28/11. Her ligger også et 
bilag, der viser selve skitseprojektet. 
Bebyggelsen bliver sandsynligvis noget i samme retning, som projektet 
viser, men den præcise udformning, placering og fordeling af de for-
skellige boligtyper vil afhænge af, hvem der vil byde ind på at udvikle 
området - et boligselskab? - en eller flere entreprenører? - en fond? 
-eller..?
Udvalgets godkendelse betyder, at opgaven med at udvikle en lokal-
plan nu ligger i bunken med lokalplansønsker fra resten af kommunen. 
Det er erfaringen, at der fra den dag, hvor man går i gang med lokalpla-
nen, vil gå omkring et år, før den ligger færdig til endelig godkendelse, 
og først herefter kan et byggeri gå i gang.

Lillan Garby og Alice Jelen

Den Lokale Udviklingsplan – og brunch
Lørdag den 12. november havde Bytingets arbejdsudvalg inviteret alle i 
byen til brunch i BIS`koppen. I salen blev den udviklingsplan, som de 5 
lokalråd fra Rude, Venslev, Glænø, Ørslev og Bisserup har arbejdet på 
i 3 år præsenteret på store plancher, og de ca. 35 fremmødte studerede 
ivrigt de 6 visionsområder, hvorefter snakken gik på kryds og tværs om 
bosætningen, infrastrukturen, naturen, kulturhistorien, Kirkeskoven og 
fællesskaber på tværs. 

Det var tanken, at man denne formiddag kunne stifte det første be-
kendtskab med visionerne, og Bytingets arbejdsudvalg vil så i løbet af 
de første måneder af 2023 invitere til et møde, hvor der kan arbejdes 
mere konkret med at få taget fat på nogle af visionernes handleplaner.
                                                                   På arbejdsudvalgets vegne
                                                                               Alice Jelen
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Sådan kan du følge med i hvornår Bisserups kulturelle og sociale 
arrangementer finder sted.

På første side i Bytingsbladet er der en kalender der giver et overblik 
over hvilke arrangementer, der var planlagt ved deadline for Bytings-
bladet. 
Bytingsbladets redaktion, Bisserups foreninger og arbejdsgrupper gør 
sig umage for, at vi husker det hele, for vi vil så gerne at du deltager.

Kalenderen opdateres løbende på www.Bisserup.dk hvor den har sin 
egen knap i øverste bjælke.
Hvis du har et arrangement, kan du sende en mail til Lykke Jensen fra 
redaktionen og bede hende sætte det i kalenderen og på hjemmesiden. 

Hvis du har tilmeldt dig ”Nyhedsbrevet”, får du automatisk besked når 
tiden nærmer sig for afholdelsen af arrangementerne.
                                                                            Kirsten Møldrup
                                                                 Bytingets arbejdsudvalg

                                                      

2022 blev heldigvis ikke, som de to tidligere år, forstyrret af COVID-19 
og vi har (som vanligt) haft en masse aktiviteter.

Vi har som sædvanlig vist de offentlige foredrag fra Århus Universitet. 
Det er meget spændende foredrag og der kommer mange mennesker 
for at se og høre. 

Der har været mange forskellige musikarrangementer, både inde og 
ude, og tre aftener med revyperler i “Mariehøns og Månestråler”, er det 
også blevet til. Vi er glade for alle dem, der bakker op om vores forskel-
lige arrangementer. 
Det sidste nye arrangement Fællessang med Årstidens Sange havde 
knap 40 deltagere, og det var en skøn aften med dejlige sange, både 
hvad angår tekster og melodier.
Vi har også i løbet af året arbejdet sammen med Forsamlingshuset om 
forskellige arrangementer. Det er gået godt og vi glæder os til vores 
fremtidige samarbejde.

Årets gang

11
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I påsken var der æggeløb i BIS’koppens have. Der var mange hundrede 
æg, 800 for at være mere specifik. Og det var godt, for der kom virkelig 
mange børn og det var en stor succes.

“Chaplinklubben” har vist tre dejlige film i efteråret og der har været 
godt besøgt. Sidste film “Frida” blev endda ledsaget af mexicansk tapas. 
Det var en stor succes.

Kommunen har haft lånt lokalerne til rygestopkursus og der var fuldt 
hus, hvad deltagere angår. Så håber vi bare, at det har været en succes 
for alle. 

Tirsdag den 13. december kommer Børnebissens børn til BIS’koppen 
og går Luciaoptog. Har du tid og lyst til at komme forbi og se de kære 
små, er du meget velkommen. Det er kl. 15.

Sidste åbningsdag i år er torsdag den 22. december kl. 14-17.

I året 2023 åbner BIS’koppen igen torsdag den 5. januar 14-17. Vi glæ-
der os til at se alle vores glade gæster igen og høre om julen for de 
enkelte. 

Foredragene fra Århus Universitet starter igen den tirsdag den 28. fe-
bruar kl. 19 og der er 6 foredrag i alt i løbet af foråret. Alle er velkomne 
og det er gratis. Vi sælger øl, vand, vin og kaffe til favorable priser. Se 
andetsteds i bladet for yderligere information.

• Har du lyst til at være med i skriveværkstedet er du velkommen 
tirsdag formiddag. Her sidder flere sammen og skriver på hver deres 
projekter. Kontakt Lise Rud, hvis du har lyst til at deltage.
• Hver anden torsdag er der strikkecafé i Hestestalden, hvor du 
også er velkommen. Se opslag for yderligere information.

Der er julecafé i BIS’koppen lørdag den 17/12 
kl. 10-13. Her er det bestyrelsen, der er cafe-
værter og der kan købes gløgg og æbleskiver. 
Og selvfølgelig kaffe og te. Det hele garneres 
med julemusik ved Frank Guldagger, Finn 
Molsted, Peter Olsen og Louise Trojahn.
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• Billardsalonen på førstesalen er også åben for alle. Tag fat i John 
Nielsen eller Frank Guldagger, hvis du har lyst til at spille billard. 
• Chaplinklubben vil vise tre film i løbet af foråret. Se andetsteds i 
bladet. 

Har du forslag til eller ønske om at lave nye ting i BIS’koppen er du 
hjerteligt velkommen. Find en fra bestyrelsen og fortæl om dine ønsker. 
Alle nye tiltag er velkomne. Og så er dart stadig en uudnyttet mulighed, 
hvis nogen vil lave en klub.

BIS’koppens bestyrelse vil hermed gerne sige tak for året der gik, tak 
til alle gæster såvel som musikere, skuespillere, frivillige og alle andre 
der er med til at holde BIS’koppens aktiviteter kørende. Og hvis du ikke 
allerede er medlem, så kontakt en fra bestyrelsen eller skriv til biskop-
pen@outlook.dk. Det koster 100 kr. om året for voksne.

Afslutningsvis ønskes I alle en rigtig god jul samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

PS. Ordinær generalforsamling afholdes 11. februar i BIS’koppen.
                                                                                Jette Elverdam

Bisserup Lokalarkiv har mange fine billeder fra det gamle Bisserup. 
Dem kan du se i BIS’koppens café . Billederne bliver skiftet ud med 
jævne mellemrum.
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Derfor er vi nødt til at lave visse begrænsninger. Det vil være dejligt, 
hvis de bøger I afleverer, er under 15 år gamle. Således vil vi have et 
udlån med de nyeste bøger, som alle er velkomne til at komme og låne. 
                  Mvh bestyrelsen i BIS’koppen

Forsamlingshusets forretningsgrundlag.

I bestyrelsen for Forsamlingshuset, har vi i forbindelse med samarbejds-
møder med Bytingets Arbejdsudvalg og BIS`koppens bestyrelse, udar-
bejdet et forretningsgrundlag for Forsamlingshuset med henblik på at 
blive skarpere på hvad vi egentlig er sat i verden for.

Som I ved har vi en slags bibliotek i 
BIS’koppen. Vi er så heldige, at mange 
gerne vil donere bøger til os. Og det 
siger vi tak for.
Men….. vi får rigtigt mange bøger! 

Vi kan groft set dele vores aktiviteter op i tre områder:

1. Privat udlejning til fester, foreninger, møder og private arrange-
menter.
Dette er en kommerciel aktivitet, og derfor er udlejningen pålagt moms. 
Da forsamlingshusforeningen er en andelsforening, har andelshaverne 
som har købt andelsbevis, rabat på prisen når de lejer forsamlingshuset.
Et andelsbevis koster 500 kr. og rabatten er typisk på 300 kr. så allerede 
anden gang man lejer, er andelsbeviset tjent ind.
Ved leje af forsamlingshuset samt køb af andelsbevis, skal man henven-
de sig til Lisbeth Højgård på tlf. 4018 9476.

2. Lokaler til Bisserup Bytings aktiviteter, for hvilket der betales et 
årligt tilskud.
Bytingets møder og for lokalsamfundet almennyttige aktiviteter afhol-
des i Forsamlingshuset, som siden 1990 har været lokalsamfundets ak-
tivitetshus bl.a. med den månedlige fællesspisning som fast aktivitet. 
Har du tænkt på et almennyttigt arrangement som du gerne vil afholde 
i Forsamlingshuset, så henvend dig til Bytingets Arbejdsudvalg.

Bøger i BIS’koppen
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Bisserup Vinterbadere

Søndag den 30. oktober startede vinterbadersæsonen på Bisserup 
Havn. 30 gæster tog imod tilbuddet om suppe, saltvand og saunagus. 
Det var den skønneste sommerdag, en bedre åbning kunne vi ikke have 
ønsket os.

Trapperne og saunaen er til rådighed for medlemmerne frem til ultimo 
april.

tigt for at kunne holde styr på persongalleriet i bogen.
Det blev også afsløret, at den russiske folkesjæl er meget anderledes 
end den danske. F.eks. omgås man sandheden mere lemfældigt, end 
normen er her i landet.
Spørgelysten blandt publikum var stor, og man gik derfra en smule klo-
gere på det russiske folk, både på Dostojevskijs tid og nu.
                                                                                     Birgitte Hjul

Marie Tetzlaff i BIS´koppen 

Torsdag den 27. oktober var der godt besat ved bordene i BIS´koppen. 
Menighedsrådet havde arrangeret en aften med Marie Tetzlaff, kendt 
bl.a. for en del oversættelser af russisk litteratur og som mangeårig 
journalist på Politiken. Maries seneste oversættelse er af sværvægte-
ren Dostojevskijs ”Brødrene Karamazov”.
Hun fortalte om en del af handlingen i romanen og forsøgte at indføre 
os i ”reglerne” for navngivning i Rusland. Det var indviklet, men vig-

3. Kulturelle aktiviteter, herunder Torsdagsklubben m.v.
Siden forsamlingshusets start i 1990 er indendørs kulturelle arrange-
menter blevet afholdt i Forsamlingshuset, og fra 2018 har vi fået mulig-
heden for også at afholde aktiviteter i BIS`koppen. Vi har i løbet af det 
sidste år mellem BIS`koppen og Forsamlingshuset, udviklet en ensartet 
standard for afvikling af kulturelle aktiviteter i forhold til service og 
priser, således at man kan henvende sig begge steder, og så finder vi 
sammen ud af hvor der er plads og de bedste muligheder for at afvikle 
arrangementet. 
Ved kulturelle arrangementer i forsamlingshuset, henvend dig til jan-
moeldrup@gmail.com
                                                                                  Jan Møldrup

Saunaen er varm hver morgen mellem klokken 7.30 og 8.30. Den kan 
benyttes frem til kl 19.00. Efter kl. 8.30 skal medlemmerne selv tænde 
og slukke ved hjælp af en ekstern afbryder. 
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Erfaringen er at saunaen er helt varm i løbet af 10 - 15 minutter. Dels er 
ovnen af en type, som hurtigt varmer saunaen op, dels vil der til stadig-
hed være eftervarme fra tidligere på dagen.
For at økonomisere med elforbruget, afbrydes strømmen automatisk ef-
ter en halv time. Det er ikke muligt at aktivere saunaen i tidsrummet kl. 
19.00 – 07.30. 
På grund af stigende elpriser, følger bestyrelsen elforbruget og evaluerer 
jævnligt forbrug i forhold til budget. Situationen vedr. energipriserne 
kan medføre, at vi holder lukket en dag eller to om ugen efter nytår, 
eller på anden måde reducerer energiforbruget.

Vi er kommet godt i gang med sæsonen og er på nuværende 39 trap-
pebrugere og støttemedlemmer og 70 saunamedlemmer. Vi lukker for 
tilmeldingen ved 100 medlemmer.

Når du læser bladet, har vi afholdt vores anden event med saunagus i 
forbindelse med fuldmåne.
Vi har indgået samarbejde med et par virkelig dygtige Gus-mestre, der 
guider os igennem 3 omgange saunagus. Der er plads til 10 medlem-
mer. Tilmelding ud fra ”Først til mølle princippet” og det koster 50 kr. 
ud over medlemskabet.

Hvis du ønsker at prøve en tur i saunaen, kan du komme med som gæst 
for 100 kr. Hvis du efterfølgende melder dig ind i foreningen, fratræk-
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kes de 100 kr. kontingentet.
Du kan følge os på Facebook. Du kan blive medlem eller købe en prø-
vetur ved at skrive til Kirstenmoeldrup@gmail.com.
                                                                             Kirsten Møldrup
Skotsk Højlandskvæg på Strandmarken.

En dag i ugen op til første søndag i advent, var det skotske Højlandsk-
væg ikke mere at se på Strandmarken, op til Bisserup Havnevej. Blod-
pletter på græsset vidnede om at nogle af dem var blevet slagtet – og 
kanske de yngre dyr er blevet solgt. Det er kun et gæt, da jeg ikke har 
haft lejlighed til at tale med Leif Faber, som havde kvæget. Dette er 
imidlertid ikke en klage – men en stor taksigelse til Leif for at have haft 
kvæget – og det arbejde det har medført. Det at kunne opleve kvæget 
på tæt hold, har belivet mit liv i høj grad – og været til stor glæde for 
mig, og mange andre mennesker i Bisserup. At opleve køer med horn, 
er meget givende, og noget meget grundlæggende i livet. Jeg er opvok-
set i en landsby, Gl. Tølløse ved Holbæk – og der gik malkekøer, med 
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Gedegræsser laug.
Er der nogen der vil være med til at op-
rette et gede-græsser laug i Bisserup? 
Gedekød er lyst og mildt kød som er 
kolesterolfattigt.
Vi kan mødes og tale om et evt. pro-
jekt. Interesserede kan ringe på tlf. 
56312205.
                               Mvh Birte Zobbe 

horn, på markerne. Ud på foldene om morgenen efter malkning, og 
hjemefter til aftenmalkning. Senere har jeg boet ved St. Merløse hvor 
der var Hereford kvæg, med horn. Kvæg udstråler en ro, de fordøjer 
langsomt og hvilende, de græsser i roligt tempo og er nysgerrige på det 
som sker omkring dem. At se kvæg dagligt, husker os på det naturlige 
liv – det oprindelige - og erindrer os om hvad naturen kan give os og 
dyrene, når vi lader være med at forstyrre den for meget. Om andre i 
fremtiden skal have dyr gående på engene, håber jeg at det bliver kvæg 
med horn eller geder. Kanske vi kan oprette et gedegræsserlaug? Jeg vil 
gerne være med.
En stor tak til Leif Faber og held og lykke videre frem i livet. 
                                                                                     Birte Zobbe 

Ukrainerne i Rude. 
Marts-december 2022.
Hvordan er det gået dem?
Som mange bisseruppere nok har bemærket, kom der efter den russiske 
invasion af Ukraine 24. februar en gruppe ukrainske flygtninge – flest 
yngre kvinder med børn - til det gamle plejecenter Kastanjegården i 
Rude.
De har på forskellig  - heldigvis kun positiv – vis været synlige i Bisse-
rup også.
Nogle af dem, Anja, Nadia og teenagerne Valeria og Katarina, har ar-
bejdet i iskiosken/ grillbaren hele sommeren. Nadia er nu taget tilba-
ge til sin mand i Ukraine med datteren, som ikke trivedes i Danmark. 
Pigerne Katarina hjalp også - sammen med Maria - i lørdagscaféen i 
Bis’koppen. Katarina tog med sin mor tilbage til far og mormor i Zapo-
rizjzja, mens Maria stadig er på Kastaniegården med sin mor. (Faren, 
der er langturschauffør, kunne komme på besøg fra Polen i sommer i 
sin ferie.)

Anja er flyttet til Skælskør med sin søn, som nu er den eneste ukrainer 
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på Kildeskovsskolen. 
Valeria er med sin mor og lillesøster, moster og kusine flyttet til Korsør. 
De deler en lejlighed på Motalavej:  Huslejestigningen fra de 2400 kr/
md på Kastanjegården er mærkbar.
Flere af ukrainerne – også fra andre steder i kommunen - har fået anvist 
efter sigende udmærkede lejligheder på Motalavej i Korsør – nogle med 
udsigt til Storebæltsbroen, hvilket vækker begejstring. 
Der er i det hele taget gang i udflyt-
ningen fra Kastanjegården: fire fami-
lier er foreløbig flyttet ud, og pr 1/12 
flytter fire familier mere ud. 
Velvillige bisseruppere og andre har 
via facebook og besøg i hjælpsom-
me genbrugsbutikker og på anden 
måde - ud fra rekvirerede ønskelister 
- givet møbler og andet til udflytter-
ne. Det var især senge og sovesofa-
er, der var brug for, samt spiseborde 
og stole. 
Møbeltransport var en udfordring, men igen har der været stor hjælp-
somhed, også fra ukrainernes eget netværk, arbejdspladser fx.  Kirsten 
Lichtenberg og Kurt Hejlesen har været meget aktive. 
(Husk: stil venligst ikke store ting på Kastanjegården uden forudgående 
aftale. Der må bl. a. ikke stå for meget aht brandsikkerhed - og hvem 
skal køre det væk?) 

Nogle af familierne har ikke noget at komme hjem til, fx Olga og An-
drej og deres datter fra Kherson – hvor der nu bor russiske soldater i 
deres lejlighed - men de er også faldet godt til i Danmark og vil måske 
blive. Andrej har fået arbejde på en byggeplads og de er glade for deres 
lejlighed på Motalavej, som de flytter ind i 1/12. I en anden ung familie 
er de to små børn endelig faldet til i institution, de har fået masser af 
børnetøj, deres far har haft arbejde i sommer og de flytter også til Kor-
sør. 
Nogle er flyttet til Slagelse på grund af job der.
Andre “venter på sejren” og bliver på Kastanjegården, en har arbejde 
lokalt, og atter andre ser tiden an. De der ikke arbejder går til dansk og 
andre kurser. En gruppe har i nu ½ år gået til privat engelsk hos pensio-
neret engelsklærer Helene Dreyer med stor begejstring.
Mht arbejde var det i begyndelsen en udfordring at det skulle være en 
fuldtids ansættelse, da lønnen for småjobs rimeligvis ville blive trukket 
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1:1 i kontanthjælpen. Men det er så småt lykkedes, nogle måske fore-
løbig i sæsonarbejde.

Til Sankt Hans ved Bisserup Havn deltog flere med smukke traditionelle 
blomsterkranse i håret… Bisserup havde besøg af dagbladet Informa-
tion ad flere omgange, hvilket resulterede i fire udmærkede artikler og 
flotte fotografier.
Der var tilfældigvis en fantastisk – coronaudsat – koncert med et ukra-
insk kor i Ørslev kirke i sensommeren og naturligvis var ikke et øje tørt. 
Og så var hele banden, ca 30 børn og voksne – en hel dag med bus i 
Bonbonland i august takket være generøs opbakning fra sponsorer. Stor 
succes. 
Rude har også hjulpet: fx har Benny Ottesen stået for køreklare cykler 
til Kastanjegården – en fantastisk ting (og et stort arbejde), som har gjort 
en kæmpe forskel for beboernes bevægelsesfrihed, især i sommer. 

Tidligt i forløbet blev der på initiativ af Monica Holstein-Holsteinborg 
nedsat en gruppe med undertegnede som russiskkyndig for at hjælpe 
flygtningene, og den er siden blevet udvidet. Vi kaldte den Kastanje-
gruppen.
Blandt de aktiviteter ukrainerne har deltaget i kan nævnes: koncert i 
forsamlingshuset; grilldag på Kastanjegården med mad doneret af bl 
a Brugsen (ved daværende uddeler Jacob) og underholdning for bør-
nene af Flemming Fuglsang; ukrainsk kagedag med mulighed for lidt 
indtjening i Bis’koppen, hvor Lidia var hyggepianist. Hun er nu ved 
Monicas mellemkomst begyndt at få orgeltimer i hos organist Niels 
Rabøl (Ørslev-Magleby) og er meget inspireret af det.
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Ukrainerne har nydt vores smukke egn og 
kan ikke forstå at danskere plejer at klage 
over vejret….
Og så har der, som I nok har bemærket, i 
foråret og sommeren stået en indkøbsvogn 
til donerede dagligvarer i Brugsen. Tak for 
generøse bidrag; de blev modtaget med 
taknemmelighed og delt med selvjustits. 
Her op til jul og nytår og ortodoks jul - som 
falder 6-7/1! - gentager vi med vores nye 
uddeler Cathrines hjælp succes’en med 
donationsvognen for en kort bemærkning. 
Det skyldes dels at der nu pr 1/11 og 1/12 
er kommet nye, fortrinsvis ældre beboere, 
dels at jul og nytår nok bliver en ret hård tid for flygtningene. Al varme 
og generøsitet der sendes i deres retning giver glæde... 

Apropos nye beboere, så er tendensen at de unge familier flytter ud, 
og Kastanjegården skal efter sigende efterhånden blive til et center for 
ældre ukrainere. Foreløbig er alle dog selvhjulpne.
Nu venter vi og ser hvordan beboersammensætningen bliver pr. 1/12. 
Men de ukrainere der kommer nu, kommer ikke direkte fra Ukraine og 
er ikke på så bar bund og i samme choktilstand som de første. Så der 
vil forhåbentlig ikke blive brug for så akut hjælp. Desuden har Slagelse 
kommune nok efterhånden fundet sine ben i den uvante situation.
Det var hvad jeg kunne komme i tanker om i denne omgang.
                                                                                     Marie Tetzlaff
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Nyt fra velkomstgruppen

Vi har i årets løb budt velkommen til alle, der har købt et helårshus i 
Bisserup og den nærmeste omegn ved at ringe på og give et udskrift af 
”Velkommen til Bisserup” samt et kuponark med små gaver fra nogle af 
byens erhvervsdrivende.
I oktober uddelte vi invitationen til velkomstmødet til alle, der havde 
købt et hus i 4. kvartal 2021 og i 1. – 3. kvartal i 2022. Der blev lagt 31 
invitationer i postkasser i byen og 8 invitationer i postkasser i sommer-
husområdet.
Der var 14 nye borgere, der valgte at tage imod indbydelsen, og vi hav-
de nogle hyggelige timer i Bisserup Forsamlingshus.

Slagelse Kommune har fået ny bosætningskonsulent, og jeg vil gerne 
udtrykke min glæde over, at Mai Charlotte Huniche også valgte at del-
tage i mødet.

Her er lidt tal over, hvor mange vi er, og hvor vi bor:
I Bisserup er vi lige nu 516 fastboende. 459 bor i byen, mens 57 bor i 
sommerhusområdet.
Desuden er der 715 fastboende i oplandet. Oplandet er området uden-
for Bisserup, der er markeret på kortet med undtagelse af Rude og Søn-
der Bjerge by. Anderledes sagt er områderne, der er omkranset af prik-
ker, ikke talt med i opgørelsen over beboere i oplandet.

                                                             På vegne af velkomstgruppen
                                                                          Kirsten Møldrup
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Kommunyt  
2. december 2022

Efter Slagelse Kommunes nye budget for 2023-2026 blev vedtaget den 
10. oktober 2022, er der i de politiske udvalg gang i implementeringen 
af de nye økonomiske rammer for 2023 hele vejen rundt. Det er en 
kæmpestor opgave at tilpasse de nye serviceniveauer og optimere or-
ganisationen med den rette ledelseskraft.
På trods af besparelserne, vil de serviceniveauer, som vil være i Slagelse 
Kommune i fremtiden, på mange områder være samme serviceniveau, 
som vores vi kender i andre omegnskommuner. 
Vi bruger mange flere penge på at drifte Slagelse kommune end flere 
andre kommuner omkring os, og det er serviceudgifterne der stikker af 
på især børn, unge, social og seniorområdet, også når vi har set på de 
særlige udfordringer Slagelse kommune har på de mange områder, her 
skal man også huske på vi er den kommune på Sjælland der modtager 
flest penge i tilskud og udligning fra staten over 2 mia. kr.
 
Skoledebatten fylder og vil fylde meget lige nu – pr. 1 august 2023 luk-
ker Skælskør Skole, Boeslunde Skole, Tårnborg Skole og Flakkebjerg 
Skole. Der lægges op til at komme en revideret plan for nye skoledi-
strikter i hele kommunen. Ligeledes er der oplæg til en ny ressource-
tildelingsmodel. Det er den, der tildeler de økonomiske rammer til de 
enkelte skoler. Alt dette bør man følge tæt hvis man har børn her i det 
sydøstlige område.
 
Der er netop sendt en ny kommuneplan i 12 ugers høring. Den nye 
kommuneplan kigger hovedsageligt på bygningshøjder, boligpolitik og 
størrelser på boliger i Slagelse by. Derudover også som noget nyt en 
arkitekturpolitik, samt udlæg af areal til nye parcelhusgrunde i Korsør.
I forhold til den nye kommuneplan, er der ikke ændringer i vores lokal-
område.
 
Med landdistrikterne arbejdes der fortsat på, hvordan man i denne situ-
ation kan understøtte lokaludvikling m.v. Det arbejde, der er lavet med 
den nye LUP-plan i Kirkeskovsskolens område, er blevet rost meget 
efter Teknikudvalget er blevet orienterede om arbejdet.
 
Planudvalget har også givet en forhåndsgodkendelse til at arbejde vide-
re med at kunne starte en ny lokalplan nord for Bisserup by.
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I foråret 2023 har Torsdagsklubben nogle spændende foredrag:
Den 19.1.2023 kl. 14.00  kommer Berit Nagly fra Egegården ved Sand-
ved.
Hun vil fortælle om: Livet på Egegården, hvor man lever uden alle de 
tekniske hjælpemidler, som man ellers har i husholdningerne. Endvide-
re har Berit en del materiale med, som vi kan se på.

Den 16.2.2023 kl. 14.00 får vi besøg af Røde Kors.
Foredraget hedder:
Røde Kors: Altid tilstede.
 Seniorkonsulent Morten Schwarz Lausten  fortæller om, hvordan Røde 
Kors, som er verdens største neutrale nødhjælpsorganisation - stiftet i 
1859 af Henri Dunant - altid er tilstede ved krige og katastrofer verden 
over. Der gives også en status over arbejdet i Ukraine og hvad Røde 
Kors hjælper med.

Nyt fra Torsdagsklubben

De 40.000 kroner som biskoppen har søgt om fra puljen til forebyggel-
se af ensomhed blandt ældre, er lige blevet bevilget på mødet i Senior-
udvalget.
De årlige tilskud forsætter til de lokalråd der arbejder herunder Bisse-
rup byting. 
 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
                       
                                                                                           Mvh
                                                                                      Knud Vincents
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til udflugter i den kommende  sæson.

Omkring Torsdagsklubbens større aktiviteter, såsom julefrokost, udflugt 
mv. er jeg blevet gjort opmærksom på, at medlemmerne tidligere fik en 
invitation direkte i postkassen. Det kan vi desværre ikke gøre fremover, 
idet det vil være for dyrt med farvetryk til alle.

Tusind tak til alle der var så venlige at betænke os med ting og sager, 
som vi kunne sælge, og tusind tak til alle, der støttede os ved at købe 
de gode sager.  Vi fik et pænt beløb i kassen, som vi kan bruge til hjælp 

Den 16.3.2023 kl. 14.00 vil Ole Sohn fortælle om sin bog: Jeg kom-
mer snart hjem.
Det er en fortælling om en dansk familie, som i 1910 emigrerede til 
Sibirien, men som forholdsvis kort tid efter måtte vende tilbage til 
Danmark igen. Deres dengang 15-årlige søn blev efterladt i Rusland, 
og det er hans skæbne, man følger. En rigtig god bog.

Alle 3 foredrag holdes i Bisserup forsamlingshus. Alle er velkomne. 
Entre kr. 25 dersom man ikke er medlem af Torsdagsklubben.

Set fra Torsdagsklubbens hjørne var julecafeen i forsamlingshuset den 
første søndag i advent rigtig hyggelig med mange gæster og god stem-
ning.

Derfor må jeg appellere til, at man holder sig orienteret om aktiviteterne 
via Bytingsbladet, plakatopslag ved Brugsen og forsamlingshuset og via 
mail. Lykke Jensen vil gerne sørge for, at I - via Jeres mail - får besked, 
når der sker ting og sager i Torsdagsklubben.
                                                              Med julehilsen og på gensyn
                                                              Annette Rasmussen, formand
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DIGEBYGGERIET

De fleste bisseruppere har sikkert lagt mærke til, at vognlæs på vogn-
læs med den fineste lerjord er kørt igennem byen nu sidst i november 
måned. De ca. 4000 kubikmeter ler kommer fra Skælskør, hvor kom-
munen er i gang med en udvidelse af det kommunale rensningsanlæg. 
Digelauget har en aftale med kommunen om at aftage jorden mod en 
kørselsbetaling. Nu ligger jorden i 3 depoter ved Bisserup strand, store 
som bjerge. 
Børnene har nok allerede set nogle muligheder i de nye bakker med 
ski og slæder. Men desværre må vi skuffe jer, for bestyrelsen i det nu 
officielt etablerede Bisserup Digelaug. kan nu endelig, efter års trakas-
serier, melde ud om, at byggeriet går i gang. Tilbudsfristen på entre-
prisen udløb d. 2. december kl. 14, og det er antagelig Brdr. H. &. S. 
Jensen, Skælskør, der får arbejdet. Der er kun nogle ganske få ting, der 
skal forhandles på plads på et snarligt møde med Brdr. Jensen, ingeniør 
Rosbæk og digelaugets bestyrelse. 
Og så kan kun vejret og andre helt uforudsigelige ting sinke byggeriet. 
Men lad os håbe, at foråret gør de til den tid tilsåede volde grønne, så 
Bisserup idyllen hurtigt bliver genetableret - men nu med en ekstra kva-
litet, nemlig trygheden ved de renoverede diger.
                                                                               
                                                                                             Thomas Toft
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FOR BØRN OG ANDRE MENNESKER  
EN JULEHISTORIE
-----------------------------------
         ,,N I S S E N     N I F F E".

  

 
MEN NISSEMOR HØRTE IKKE NOGET, FOR HUN HAVDE TRAVLT MED AT 
SAMLE BRÆNDE TIL BRÆNDEOVNS KOMFURET, OG DER SKULLE MEGET 
TIL, TROR VINTEREN BLEV KOLD OG LANG. JEG TROR, JEG VIL GÅ EN TUR 
UD I DEN STORE VERDEN, TÆNKTE NIFFE, SÅ HAN TOG SIN NISSEHUE, SINE 
TRÆSKO OG EN LILLE POSE, OG SÅ GIK HAN AFSTED.
DA NIFFE KOM NED FRA LOFTET OG UDENF0R, VAR DET BLEVET ET FORRY-
GENDE SNEVEJR. STORMEN RUSKEDE I DE STORE TRÆER, OG SNEEN FØG 
OVER VEJEN OG HAVDE ALLEREDE LAGT SIG I KÆMPEDRIVER, MEN NIFFE 
VAR LIGEGLAD OG GIK RASK AFSTED MOD BYEN, DER IKKE LÅ LANGT 
BORTE. DET VAR TUNGT AT GÅ I DEN HØJE SNE, ISÆR FOR EN NISSE SOM 
NIFFE, FOR NISSER ER IKKE RET STORE.

NU VAR NIFFE NÆSTEN I BYEN, FOR DER STOD BYSKILTET MED SIT ''VEL-
KOMMEN TIL BISSERUP". PLUDSELIG FIK NIFFE EN IDE. HAN TÆNKTE PÅ, AT 
BYEN NU I SÅ MANGE ÅR HAVDE HEDDET DET SAMME, OG AT DET MÅSKE 
VAR LIDT KEDELIGT FOR DE RARE MENNESKER, DER BOEDE I BYEN. SÅ 
NIFFE KRAVLEDE OP PÅ SKILTET OG VISKEDE DET FØRSTE BOGSTAV "B'' UD 
OG SKREV I STEDET ET STORT FLOT "N", SÅ NU HED BYEN NISSERUP - DET 
PASSER LIGESOM OGSÅ LIDT BEDRE HER I DECEMBER, TÆNKTE NIFFE VED 
SIG SELV

DET VAR EFTERHÅNDEN VED AT BLIVE MØRKT OG TUSINDVIS AF SNEFNUG 
HVIRVLEDE RUNDT I LUFTEN, SOM VIDSTE DE IKKE, HVOR DE SKULLE LÆG-
GE SIG. NIFFE VAR VED AT BLIVE TRÆT 0G SULTEN OG FORTRØD PLUDSE-
LIG, AT HAN VAR GÅET. MEN NU FIK HAN ØJE PÅ LYSET OVER EN DØR, "BIS-
SERUP BRUGS" STOD DER. JEG MÅ DA OGSÅ HAVE LAVET DET SKILT OM, 
TÆNKTE NIFFE - OG ENDNU ENGANG MÅTTE HAN KRAVLE OP OG DENNE 
GANG HØJT OP, SKILTET SAD JO OVER DØREN, MEN OP KOM NIFFE OG FIK 
VISKET DET STORE "B" UD, MEN IDET NIFFE LIGE NETOP HAVDE SKREVET 
"N" GLED HANS ENE TRÆSKO, OG NED, NED RUTCHEDE NIFFE OG LAN-
DEDE LIGE FORAN DØREN TIL FORRETNINGEN. NU VAR DET SÅ HELDIGT, 
AT DØREN STOD PÅ KLEM, FOR BRUGSMANDEN SKULLE LIGE TIL AT LÅSE, 

DET VAR D. 23. DECEMBER OG NISSEN NIF-
FE SAD OG KEDEDE SIG. VENTEDE BARE PÅ 
AT DET SKULLE BLIVE JULEAFTEN.   "HVAD 
SKAL JEG LAVE LAVE MOR?’’ SPURGTE NIFFE
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MEN VILLE DOG LIGE SE, HVOR MEGET DET SNEEDE, INDEN HAN SKUL-
LE HJEM - OG VUPTI - MED EET, SLOG NIFFE EN BAGLÆNS KOLBØTTE OG 
LANDEDE LIGE INDEN FOR DØREN, INDEN DEN BLEV LUKKET.
NIFFE LÅ HELT STILLE OG VENTEDE TIL LYSET BLEV SLUKKET OG ALT VAR 
ROLIGT. SÅ REJSTE NIFFE SIG OG SÅ SIG OMKRING, OG MED EET FIK HAN 
ØJE PÅ SLIKHYLDERNE. DET MÅ VÆRE PARADIS, TÆNKTE NIFFE GLAD 
OG KLATREDE OP PÅ ØVERSTE HYLDE OG STARTEDE MED AT FYLDE SIN 
LILLE POSE, SÅ HAN KUNNE DELE MED DE ANDRE, NÅR HAN KOM HJEM. 
PLUDSELIG BLEV NIFFE KED AF DET, FOR TÆNK HVIS HAN NU IKKE NÅ-
EDE HJEM TIL JULEAFTEN. NÅ, MEN NU VILLE HAN I HVERT FALD SMAGE 
PÅ VARERNE.,OG NIFFE GUMLEDE OG GNASKEDE SIG IGENNEM HYL-
DE EFTER HYLDE MED CHOKOLADE, BOLCHER, VINGUMMI, LAKRIDS, 
FLØDEBOLLER OG POPCORN, OG DA HAN VAR FÆRDIG LÅ DER KUN 
EN LILLE POSE SLIK TILBAGE. NIFFE HAVDE DET FAKTISK IKKE SÅ GODT 
OG TÆNKTE, AT HAN MÅSKE IKKE SKULLE HAVE SPIST DEN SIDSTE POSE 
POPCORN - HOLDT SIG PÅ MAVEN OG FALDT EN DYB SØVN.

PLUDSELIG VÅGNEDE NIFFE - DET VAR VED AT BLIVE LYST, OG DER VAR 
NOGENE, DER TALTE SAMMEN. "JAMEN, HVORDAN ER DET DOG GÅET 
TIL", HØRTE NIFFE NOGEN SIGE, DA DE SÅ SKILTET OVER DØREN. OG 
SÅ FIK NIFFE TRAVLT, OG - VUPTI -VAR HAN NEDE FRA HYLDERNE OG 
GEMTE SIG I EN PAPKASSE PÅ GULVET. "JAMEN, HVAD ER HER DOG SKET, 
HVOR ER AL SLIKKET DOG HENNE" HØRTE NIFFE EN ANDEN SIGE. NIFFE 
BLEV HELT KED AF DET OG TÆNKTE, AT HAN VILLE SAMLE NØDDER I 
SKOVEN OG LÆGGE TILBAGE PÅ HYLDERNE. PLUDSELIG TUMLEDE NIF-
FE RUNDT I PAPKASSEN, EN ELLER ANDEN LØFTEDE KASSEN OP, "AV, AV" 
SAGDE NIFFE, DA HAN FIK TO LITER MÆLK, EN POSE PEBERNØDDER OG 
EN PAKKE RIS LIGE I HOVEDET. HVAD SKER DER MON, TÆNKTE NIFFE, 
OG I DET SAMME HØRTE HAN EN MAND SIGE "TAGER DU LIGE KASSEN, 
LISE". DET VAR LISE OG HENDES FAR, DER SKULLE KØBE DET SIDSTE IND 
INDEN I AFTEN, FOR NU VAR DET ENDELIG BLEVET d. 24. DECEMBER. 
MEN INGEN VIDSTE JO, AT NIFFE SAD I KASSEN.

HJEM TIL LISE KOM DE. LISES MOR OG FAR HAVDE TRAVLT, SÅ DE BAD 
LISE OM AT STILLE VARERNE PÅ PLADS. LISE STILLEDE MÆLKEN I KØLE-
SKABET OG PUTTEDE KAGER OG RIS I SKUFFEN, OG NEJ, HVOR BLEV 
LISE GLAD, DA HUN OPDAGEDE NIFFE. LISE TROEDE, AT HENDES FAR 
HAVDE VILLET OVERRASKE HENDE MED NISSEN. NIFFE LÅ HELT STILLE 
OG TÆNKTE, AT LISE NOK IKKE OPDAGEDE, AT HAN VAR EN RIGTIG NIS-
SE. LISE TOG FORSIGTIGT NIFFE OG STILLEDE HAM I SIN VINDUESKARM 
OG TOG SÅ ET STYKKE SLIK FRA DEN LILLE POSE. SÅ LØB HUN UD OG 
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VILLE SIGE TAK FOR NISSEN.
I DET SAMME KOM LISES KAT IND. "PSTT" SAGDE NIFFE TIL KATTEN, MEN 
DEN HØRTE DET IKKE. "PSTT" SAGDE NIFFE LIDT HØJERE, OG DENNE 
GANG KOM KATTEN. ”VIL DU IKKE NOK HJÆLPE MIG", SPURGTE. NIF-
FE. "MJOV'', SAGDE KATTEN. "JEG HEDDER NIFFE OG BOR PÅ LOFTET I 
DET GAMLE HUS I SKOVEN, VIL DU HJÆLPE MIG HJEM?" "MJAA'" SAGDE 
KATTEN. OG OP SPRANG NIFFE, OG LIGE IDET DE VAR UDE AF VINDUET, 
KOM LISE OG HENDES FAR IND I VÆRELSET. ''HVAD ER DET FOR EN FOR 
EN NISSE, DU TALER OM, LISE?", SPURGTE FAREN. ''DEN DER", SAGDE 
LISE OG PEGEDE PÅ VINDUESKARMEN. MEN DER VAR JO INGEN NISSE 
MERE. FAREN SMILEDE OG SAGDE, AT NU HAVDE HAN IKKE TID TIL FLE-
RE JULELEGE. ''JAMEN, SÅ MÅ DET JO HAVE VÆRET EN RIGTIG NISSE", 
SAGDE LISE" "JA, DET ER GODT MED DIG", SVAREDE FAREN. MEN SENERE 
FANDT LISE DEN LILLE POSE MED SLIK, SOM NIFFE HAVDE TABT I FAR-
TEN, OG DEN GEMTE HUN GODT.
DET VAR VED AT BLIVE MØRKT, OG KATTEN LØB AF STED, AF STED UD 
AD LANDEVEJEN OG IND I SKOVEN TIL DET GAMLE HUS. ''TAK SKAL 
DU HAVE, KAT, OG HILS LISE", SAGDE NIFFE" "MJAA", SAGDE KATTEN, 
OG VÆK VAR DEN. NiFFE NÅEDE-LIGE HJEM, DA DET STORE FAD MED 
GRØD BLEV SAT PÅ BORDET, OG LYSENE BLEV TÆNDT - NU VAR DET 
ENDELIG JUL.
MEN INGEN I BYEN FANDT NOGENSINDE UD AF, HVAD DER VAR SKET, 
MEN SER DU EN DAG, AT BYEN IGEN HEDDER "NISSERUP", VED DU 
HVEM, DER HAR VÆRET PÅ SPIL.
                                                                                   Gitte Egeskjold

ALLE ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR! 
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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 
Skole: Anette Petersen tlf. 20152440 
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Konsultationer, sygebesøg, vaccinati-
on eller det sidste farvel – i hjemmet 
hos jer. Slip for kørsel, dyrlægeangst og 
utrygge omgivelser.

Ring gerne og få en snak om hvad jeg 
kan tilbyde. Mobil hjemmedyrlæge 
– på dyrenes præmisser. 

Vest, Midt– og Sydsjælland.

DYRLÆGE SIGNE HARTVIG, 
tilbyder rolige og nærværende 
dyrlægebesøg for hunde, katte 
og heste i deres vante omgivelser. 

      

Tlf: 29 12 12 63
hjemmedyrlaegen@gmail.com

MOBIL HJEMMEDYRLÆGE
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HÆKKLIPNING

Vi sikrer at du for et
super skarpe resultat

hver gang. 

TRÆFÆLDNING

Overlad trygt fældning af
træer til os, vi ved hvad

vi laver. 

KONTAKT OS

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

hurtigt muligt.

BESKÆRING

Beskæring af buske og
træer, Vi holder din have

grøn og sund. 

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

til dit højeste niveau af tilfredshed.

cvr.nr: 39594137
www.bisseruphaveservice.dk

Dan Oliver Starup
Dyvekær 29A, Bisserup 

50 67 60 06

Google anmeldelser 15/5
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BISSERUP TENNISKLUB
 

Kan du li`at lege?

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



Bogkompagniet.com
Bisserup Byvej 42

Tlf. 22262727
Bogkompagniet bringer bøger tættere på læseren.

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

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

www.gardinerogmarkiser.dk
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hassolsen
- din IT-partner

WWW.ITFORALLE.DK  Industrivej 49 · 4230 Skælskør

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

  Fjernelse af virus

  Hardwarefejlfi nding, og test  

  Udskiftning af reservedele

  Antivirus/spyware

  Opsætning af internet og e-mail

1215

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

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

Lauritzminde                     

Kursus faciliteter, mødested
Bed and Breadfast, leje af værelser

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

Fester, brunch, julefrokost 

Bestyrer: Birgit Nielsen                                    
Skolebakken 1                                              

Bisserup 4243 Rude
55 45 11 20

www.lauritzminde.dk 37

 Vinter sejlads
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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

41
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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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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
Lise Rud 21 9 55 53 .............................. liserud@hotmail.com
Kim Marker ................................ 51 94 62 38 kim@aabye.net
Anne Charlotte Harhoff ....... 21 76 72 19 annecharlotte@mail.dk

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




