Bytingskalenderen
Fredag d. 23 juni: Sct. Hans aften.
Vi mødes i skovkrogen. Grillen er tændt kl. 18.30.
Fakkeltog fra Skovkrogen ca. 21.30
Bålet tændes ca. kl. 22.00
Aftenens taler Jacob Borrello, Bisserup
Lørdag d. 1. juli kl. 14.00-16.30
Loppemarked på sportspladsen.
Auktion kl. 15.00
Fredag d. 7. juli kl. 19.00
Strandfællesspisning. Se nærmere andet sted i bladet.
Lørdag d. 19. august:
Havnefest. Se plakater

Sommer 2006.
Mon den har været her?
Når disse linier skrives her sidst i maj, er det stadig
aprilvejr med kulde, regn og blæst afbrudt af enkelte
solstrejf.
Agurkeplanten i drivhuset er gået i dvale, medens
tomatplanterne synes at klare sig, men kalenderen
siger sommer om et par dage.
Vinterens aktiviteter her i Bisserup har også dette år
været mange, og vi har tilsammen været med til at
gøre denne samling boliger på dette øde sted til en
plet, hvor der er rigtig mange muligheder for
menneskeligt fællesskab. Nogle af os siger det endda
sådan, at vi ikke for alt i verden ville bo andre steder.
Når dette kommer ud, har der sikkert været
teaterforestilling, og St.Hans og beach-party står for
døren. Så plejer vejret at skifte.
Selvom det også her i byen er blevet almindeligt med
små private loppe-markeder, hvor man både kan sikre
sig at få en ordentlig pris for sine ting og komme af
med det overflødige her og nu, vil jeg ikke undlade at
nævne vores fælles loppemarked, hvor vi den første
lørdag i juli tjener ind til fælles aktiviteter i byen og til
den gratis husstandsomdeling af dette blad.
Anbring effekterne i Fjordsides lade indtil dagen.
Var nede ved legepladsen ved stranden med
børnebørnene forleden dag. Tak til
jer, der lægger arbejde til fælles bedste også her.
Nymalet båd og nyt
klatrestativ.
Så er der blot tilbage at ønske os alle en rigtig god
sommer.
Nils Bak Pedersen
NYT FRA BRUGSEN
Ja, så har vi været til generalforsamling i Brugsen. Det
var som annonceret tirsdag d. 4. april i Sct.
Georgsgården i Skælskør. Der var mødt et halvt hun-

drede medlemmer op, heraf en snes stykker fra
Bisserup.
Selve generalforsamlingen blev hurtigt afviklet med
Freddy som dirigent.
Formanden, Peter Sørensen, berettede om fremgang
inden for Coop Norden i
Danmark og Norge, mens det halter noget i Sverige.
Der var også positive meldinger om de enkelte kæder.
Peter gjorde status over de 2 forretningers resultater
og kunne konstatere, at resultatet på bundlinien ser
fornuftigt ud. Han og uddeler Poul Holm kunne dog
godt ønske en bedre omsætning i Bisserup, hvilket
bl.a. vil betyde hurtigere gennemstrøm af varer og
dermed hurtigere friske varer på hylderne. Man håber,
det planlagte byggeri for enden af Strædet vil få en
positiv effekt for vores lokale forretning. Der blev også
omtalt det nye lys på vores parkeringsplads samt nyt
byggeri i Skælskør. Begge forretninger har i årets løb
måttet have nye kasseterminaler.
Poul Holm gennemgik regnskabet og såvel beretning
som regnskab blev taget
til efterretning uden kommentarer.
Frits Grønne og jeg blev genvalgt for en 2 -årig
periode. Nyvalgt til bestyrelsen blev Klaus Jeppesen,
Skælskør. Jytte Henriksen, ligeledes Skælskør, blev
suppleant.
Under eventuelt blev det bl.a. drøftet om
Superbrugsen skal huse ”posthus” i Skælskør
fremover. Bestyrelsen under-søger muligheden, men
der tages først stilling senere. Alternativt vil det være
en af de andre dagligvareforretninger, der bliver
”posthus”.
Karsholt var inde med en bemærkning om
sikkerheden ved de 2 forretningers dankortterminaler
på baggrund af kriminalitet andre steder. Det er noget
personalet er opmærksomme på. Det blev også
drøftet, at en del bisseruppere handler i Superbrugsen
og i dag også føler den som ”deres” forretning. Det er
man bestemt glade for, ikke mindst personalet i
Skælskør.
Efter generalforsamlingen optrådte Tjæreby revyen
med nogle af deres numre. Det var et virkelig godt
indslag.
Generalforsamlingen sluttede med sandwicher og
vin/vand.
Der var en god stemning hele vejen igennem. Set fra
min stol var eneste minus, at akustikken i lokalet ikke
er god nok, når snakken tager til, men der er jo heller
ikke så højt til loftet.
NB. Efterfølgende er det besluttet, at Superbrugsen
siger nej til Post Danmark. Vi mener, at der er for

mange gener både personalemæssigt og pladsmæssigt
ved at skulle fungere som posthus.
Så kan vi igen handle i vores Dagli`brugs fra 8 til 18.
Sommerperioden med den lange åbningstid løber fra
1. juni. Alle morgenbrødskøbere ( langt ord ) kan få
morgenkaffen 1 time før og nyde de lange
sommerdage.
Har alle øko-købere for resten lagt mærke til, at der
er kommet den første økologiske sektion for enden af
”brød-sektionen”?
Personale-nyt: Som de fleste har erfaret, skal Morten
ind i Superbrugsen og arbejde fra 1. juli. Han skal
være souschef. Det er en udfordring, som han ikke
har kunnet sige nej til. Jeg vil gerne sige tak til dig,
Morten, for det arbejde, du har lagt her i Bisserup og
været med til at skabe sammenhæng i Brugsens
hverdag. Vi kan alle sige farvel til dig og samtidig
byde din afløser, Gitte Larsen, velkommen torsdag d.
22. juni om
eftermiddagen.
Her er der fælles reception for Morten og Gitte.
Her i bladet skal lyde en varm velkomst til dig, Gitte.
Fra pålidelige kilder ved jeg, at man i Tjæreby-brugs
er kede af, at du tager til Bisserup.
Det er en god anbefaling at have med i bagagen.
Jeg har haft en snak med Gitte en råkold mandag
morgen her i slutningen af
maj:
Gitte er 40 år og har 2 drenge på henholdsvis 16 og
13 år. Den ene er ivrig
lystfisker, den anden dyrker fodbold i Næstved. Privat
bor Gitte i Skælskør.
Gitte har været ansat i Tjæreby brugs i 6 år, heraf de 3
sidste år som uddeler. Oprindelig skulle hun ”kun”
vikariere som uddeler i en 3 måneders
periode, men efterfølgende bad bestyrelsen hende
fortsætte i jobbet, hvilket blev bakket op af personalet.
Jeg har selvfølgelig spurgt Gitte, hvad der får hende til
at søge netop vores brugs. Til det svarer hun, at hun
kan lide samfundet og atmosfæren i Bisserup, og at
brugsen her minder en del om den i Tjæreby. Hun
anser kunderne som butikkens ”chefer” og vil gøre
meget for at opfylde vore ønsker.
Omkring visioner for vores brugs fortæller Gitte, at
hun vil stikke fingeren
i jorden, og at hun er meget interesseret i, hvad der
sker i lokalsamfundet omkring brugsen. Hun kan godt
tænke sig igen at se lidt på åbningstiderne.
Så håber hun, at personalet er med på lidt ”sjov og
ballade”. Det kan hun selv godt lide. Personligt kan
jeg tilføje, at det jo også kommer os andre til gode.

Gitte er meget interesseret i at høre kundernes mening
om forskellige forhold og bruger i Tjæreby brugs
”menings-målinger ved kassen”.
I øvrigt vil Gitte være i vores brugs d. 12-14- 20-21 og
som sagt 22. juni.
På tilbage turen til Bisserup kan jeg ikke lade være
med at tænke på, at jeg har snakket med en person,
som lyder til at brænde for brugsen som en del af
lokalsamfundet.
Gitte medbringer en voksen-elev, Stine, som er under
uddannelse indenfor butiksfaget. Også velkommen til
dig, Stine.
Omkring personale kan jeg i øvrigt fortælle, at Lise vil
være tilbage i Brugsen til en gang i august. Det er vi
glade for. Camilla og Stine Holm tager en turn i
sommerperioden. Endelig er Freja begyndt at arbejde
hos os her i maj, og 1. juli kommer Charlotte til.
Velkommen også til jer.
Det var så nyhederne denne gang.
Med ønsket om en god sommer for Brugsen og alle os
andre
Svend

Sol, hagl, regn og Harold Pinter m.m.
Så blev der atter sommer over Danmark. I byen her
med stikkende sol, haglbyger og silende regn.
Vandpytter så store som oceaner.
Vinterens sysler kunne lægges til side, eller vises frem.
– Og dette sidste var hvad en gruppe teaterentusiaster
valgte at gøre. Heldigvis! Igen var der gode folk, som
udover at glæde sig selv, valgte at stille
anstrengelserne til skue for os andre. Igen var
forsamlingshuset rammen om et storslået fyrværkeri.
Myrna Olsen, Eva Bagger, Vagn Andersen, Peter
Gintberg, Armgard
Djurhus og Dorhte Burchardt
havde udvalgt 7 sketches af Harold Pinter, en af K.
Himmelstrup og en af Nini Dahl . Disse forfattere går
man ikke fejl af, - og det gjorde de udøvende så
sandelig heller ikke. De spillede de umiddelbare
socialrealistiske og reali-stiske stykker med stor
indføling og humor. Ensomhed, afmagt, drømme og
håb var nogle af ingredienserne – krydret med og
bundet sammen af Frank Guldaggers musik og lyd og
hans suveræne sans for timing. Der blev grinet meget
under de sørgmuntre dialoger og vi kan jo så hver
især dykke ned i det spændende felt mellem tragedie
og humor. En dejlig aften, rig på oplevelse og stof til
eftertanke. Tak for det.
Niels Langkilde

Børnebissen
er en lille naturinstitution, normeret til 12 børn fra 0-6
år. Børnebissen ligger i Bisserup tæt ved skov og
strand.
Er du reserve bedstemor/bedstefar, efter-lønner,
pensionist, studerende, ung eller gammel og har du
lyst til: - at gå på opdagelse i naturen med vores børn.
lave mad på bål.
fortælle eventyr.
Hvis du synes det lyder spændende, så ring til Stina
og hør nærmere på tlf. 55451218 eller skriv et par
linier om dig selv og send det til: Østengen 35.
Bisserup 4243 Rude.

Hjertestarteren
Så er Hjertestarteren bestilt, og med leveringstid
ankommer den til Bisserup omkring 1. juli.
1.juli er der loppemarked og apparatet vil blive
demonstreret
nede
på
pladsen.
Den første lørdag, den er i byen, vil der være
fremvisning uden for Brugsen, se opslag i Brugsen.
Så…
Læg en seddel ved din telefon med let læselige
telefonnumre
på 3
naboer, der vil hente
hjertestarteren, hvis ulykken sker.
1. Mærk efter puls og vejrtrækning

HAVNEFEST
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 19. au-gust, så er der
nemlig havnefest!. Flem-ming Fuglsangs orkester samt
Hans Leo-nardo Pedersen spiller op til dans.
Arrangementet er på planlægningsstadiet, så hold øje
med plakater når tiden nær-mer sig, men datoen
ligger fast. Medvirkende arrangører er Fiskeriforeningen, Forsamlingshusforeningen, Sejl-klubben og
Bytinget.

PETANQUE
Kom og prøv petanque og få en hyggelig aften med
andre interesserede! Banerne ligger på den gamle
savværksgrund ved Holsteinborgvej. Har du aldrig
prøvet det før er der nu lejlighed til at få instruktion
ved Toni Andersen. Alle både uøvede og øvede er
velkomne. Der er bord-bænkesæt så man kan sidde
og hygge sig mellem kampene.
Træningsdage: 14/6 – 19/6 – 22/6 alle dage fra kl. 19
– 20.
Har man ikke investeret i kugler endnu, er der sæt
man kan låne til træningen.
SCT. HANSAFTEN
Som sædvanlig håber vi jo at det bliver dejligt vejr så
vi kan nyde vores mad i Skovkrogen, det flotte
fakkeltog og bålets flammer mod den mørknende
himmel. Traditionen tro er grillen klar i Skovkrogen
kl. 18.30 hvor man kan medbringe sin madkurv,
familie og venner til en hyggelig aften i græsset inden
man kl. ca. 21.30 får udleveret en fakkel, og
fakkeltoget går så langs den smukke eng hen til bålet
ved stranden.
Aftenens taler er det lokale byrådsmedlem, lærer
Jacob Borello.
Vel mødt!

2. Ring 112
3. Ring efter naboer til at hente hjerte- starteren og
hjælpe til
4. Start genoplivning med hjertemassage
5. Brug hjertestarteren ifølge anvisningen
Nu håber jeg rigtig mange vil benytte lejligheden til at
blive dus med hjertestarteren, og at vi aldrig får brug
for den.

Kommunyt – juni 2006.
Jeg vil fortsætte min lille føljeton med informationer
om arbejdet i det nye Sammenlægningsudvalg i
Slagelse og beklage, at jeg sprang over i sidste
nummer af Bytingsbladet.
Administrativt arbejdes der meget hårdt med at få alle
ansatte anbragt ”på den rigtige pind” og det rette sted
og det lykkes efter sigende tilfredsstillende. Samtidig
med at dette arbejde pågår, er der efterhånden så
megen klaring på personalesituationen, at man kan
begynde at arbejde seriøst med oplæg til politikerne
med forslag til servicehar-moniseringer og dertil
hørende budgetter for 2007 – 2010.
I de udvalg jeg deltager i – Teknikudvalg og Naturmiljøudvalg har der endnu ikke været afholdt
egentlige budgetmøder, men der er aftalt møder
medio juni.
Oplægget til budgetterne er jo, som mange sikkert har
læst i dagspressen, at der forlods skal forsøges sparet
ca. 2% af det samlede budget, svarende til 100 mill.
kroner. Denne sum penge er tænkt som en
udviklingspulje, der skal bruges til særlige indsatser,
som skal hjælpe Ny-Slagelse til at gennemføre større
projekter. Det er selvfølgelig ikke en rar fornemmelse
at vi skal ind og spare allerede fra starten. Nu må vi se
hvordan det går, her vil de politiske diskussioner i
hvert fald komme frem.
En ting hele Sammenlægningsudvalget er enige om er,
at informationen ud til borgerne skal styrkes. Derfor

vil der i den kommende tid blive annonceret og
informeret i de lokale ugeblade som de 4 gamle
kommuner benytter sig af. Derfor kan vi i sidste
nummer af Skælskør Avis finde en artikel af Lis
Tribler, som fortæller om kommunens identitet. Man
vil ansætte professionel hjælp til at finde ud af et logo,
skrifttyper, brevpapir, klistermærke til bilerne, alt
sammen noget der kan give et fælles signal om at
dette brev eller denne bil er fra Ny Slagelse
Kommune.
Det er jo muligt at overvære de offentlige møder –
”byrådsmøder” – som Sammen-lægningsudvalget
afholder den første onsdag i hver måned kl. 18.30 på
Rådhuset i Slagelse.
Jacob Borello Carlsen

Fotoprojekt Bisserup
Først i maj kom det gode vejr med sol og varme, og vi
kunne begynde fotogra-feringen. Vi er blevet godt
modtaget overalt. Det er dejligt, at rigtig mange synes,
fotoprojektet er en god ide og beredvilligt stiller op til
fotografering til formålet. På den baggrund går
arbejdet som en leg, og vi kan "knipse" det ene gode
billede efter det andet. Sidste uges massive regnvejr
afbrød arbejdet, men nu er vi i gang igen, og det ser
ud til, at vi som planlagt kan nå at fotografere hele
byen denne sommer.
Venlig hilsen
Fotogruppen

På kro og bar.
Redaktionen besluttede, at vor udsendte skulle
aflægge byens to spisesteder et besøg for at møde
folkene bag gryderne.
Første besøg var på ”Lodskroen ”, der i gamle dage
hed ” Den gyldne Ål”.
Den opmærksomme læser tænker sikkert allerede nu,
at vor udsendte nok forvente-de en tre retters gratis
menu med de værste vine, men tag ikke fejl.
Vi er ude i saglige ærinder.
Kroen drives i kompagniskab af Allan Bidsted og
Casper Nielsen. Ambitionen
er et madsted med almindelige danske retter i god
kvalitet - og så man kan blive mæt til rimelige priser.
Fx ål, rødspætter og wienersnitzel, men også fransk
inspireret mad, siger Casper. Her nikker vor
udsendte, som om han forstod, hvad der hermed
menes. ”Vi kan og er klar til det hele”, siger han.
”Hvorfor dog kaste sig ud i at drive restaurant herude,
hvor kragerne vender, og vinteren er lang, mørk og
hård?” spørger jeg. ”Er det en gammel drøm at
blive kroejer.”? Allan Bidsted: ”Det vil min kone nok
sige ja til”.

Det viser sig, at Allan har familie i Venslev og
sommerhus i Skælskør, så stedet er ikke tilfældigt
valgt.
Man vil efter pinse holde åbent daglig fra 12 til 22 og
desuden satse på ”Mad ud af huset”.
”Hvordan har det været at starte?” spørger jeg- vel
vidende, at det må have været noget besværligt med
gårdhave arrangementer i det polarklima, vi har haft
dette forår.
”Vi har jo heldigvis kunnet rykke indenfor”, bliver der
svaret.
I Pinsen er der en del nye initiativer, som er overstået,
når og hvis dette læses.
Hvis ellers myndighederne er til at snakke med, er
der
planer
om
at
ombygge,
så
både
overnatningsfaciliteter og selve kroen kan blive
kønnere at se på. Problemet er nok at få det til at falde
ind i den bevarende lokalplan, men mon ikke det
skulle være muligt?
Således oplyst forlod vor udsendte Lodskroen med
ønsket fra os om held og
lykke. De har i øvrigt behov for personale til servering
og køkken, hvis der skulle være lokale interesserede
På den anden side af vejen ligger ”Fiskebaren”. Det er
eftermiddag. Indendørs sidder nogle folk fra Skælskør
og sludrer over frokosten med udsigt til fjorden .I
baggrunden bag disken står Ellen omgivet af
fiskeretter, salatskåle og friskbagt brød. Rolig og
smilende står hun der, som om det ingen sag har
været at få alt dette op at stå.
Da hun hører mit ærinde, fortæller hun, at hun
nærmest er nervøs for reklame og omtale. Pladsen er
begrænset, og selvom farmand bliver mere og mere
mobil, står hun alene med ansvaret og arbejdet med
Fiskebaren. Den gode omtale har skabt en jævn
tilstrømning, og hun kan - i modsætning til Lodskroen
ikke servicere busselskaber.
Jeg ved, at i det mindste uden for sommerperioden
leveres der også fra Fiskebaren mad ud af huset.
Således vederkvæget af dejlige dufte og samtaler med
søde mennesker kan redaktionen meddele, at det
kulinariske i Bisserup er i gode hænder. Hvis nu altså
bare sommeren ikke allerede har været her.
Nils Bak Pedersen

Jazz der svingede
At gå på arbejde hver dag fra kl. 11 til kl. 4 og oven i
købet arbejde med det, man allerhelst vil, er vel noget
af en loppetjans? Måske, hvis der ikke lige er den
hage ved det, at arbejdstiden er om natten og hele
ugen igennem på tilrøgede restauranter. Det var
sådan, at Horace Parlan tjente sit brød, da han i
60'erne arbejdede som jazzpianist i New York. Det
var hårdt, men han opnåede stjernestatus og mødte
jazzens allerstørste stjerner bl.a. pianisten Erroll
Garner, som er en af Horaces store forbilleder.

I dag bor Horace i Rude med sin kone Norma, og
torsdag d. 6 april var det lykkedes for Bytinget at
lokke Horace til at give en koncert i Bisserup forsamlingshus. Forventningsfulde mødte vi op i god tid,
men måtte skuffede konstatere at andre allerede
havde besat de bedste pladser tæt på klaveret. Huset
blev hurtigt fuldt og alle kiggede på den lille mand
med cap, der allerede sad ved klaveret. Snart dukkede
bassisten Jimmy Roger Pedersen op, og kl. 19.30 blev
der stille, da de første toner og skæve jazzharmonier
blev slået an. Vi lyttede. Ville de to musikere indfri
forvent-ningerne, der var tårnhøje? Efter lidt
opvarmning begyndte det at svinge og temperaturen
steg. Improvisationerne blev mere og mere dristige i
takt med, at bassisten og pianisten udfordrede
hinanden. Jimmy, der har spillet bas i Berlin i flere år,
viste sig at være en fremragende bassist, der matchede
Horaces spillestil perfekt. Uden at vi opdagede det gik
tiden, og pludselig var koncerten forbi. Bragende
bifald.
Først da Horace rejste sig fra klaver-stolen opdagede
vi, at han er blevet gammel og skrøbelig og næsten
ikke kan se og gå. Men spille klaver, det kan han! Vi
håber, at Bytinget vil invitere ham igen til næste år.
Tak for en god koncert, der svingede.
Peer

Fra TORSDAGSKLUBBEN
er modtaget følgende:
Vi havde generalforsamling den 4.april. Vi har 90
medlemmer, men kun 33 deltog.
Vi startede med at servere kaffe og lagkage og sælge
lodder til vores lotteri.
Kl. 14.42 startede generalforsamlingen og Yngve blev
valgt til dirigent.
Han styrede os fint igennem punkterne på dagsorden.
Beretning blev fremlagt af Lise og blev godkendt af
forsamlingen.
Annette Andersen fortalte meget levende om det
arbejde
der
foregår
på
holdet
med
slægtsforskning/lokalhistorie, bl. a. om at Bisserup var
det hellige land, om udvandring til Amerika 1865,
religions-frihed starter i 1849 og Baptisterne
udvandrer, fordi de føler sig forhånet. Det er meget
spændende at være med på det hold, så hvis der er tid
og lyst, kan man henvende sig til Annette.
Efter denne beretning er det tid til regnskab og Kisser
står for dette. Efter denne fremlæggelse peger
dirigenten på det underskud der rent faktisk er på
4.630,-kr. Det fremkommer ikke direkte af regnskabet
fordi vi fra kommunen har modtaget huslejen til
forsamlingshuset i 2005, og som følge deraf skal det

med på det årsregnskab. Beløbet bliver betalt i 2006
til forsamlingshuset.
Vi er godt klar over problemet, det er folkedans, der
sluger vores penge.
Men folkedansen fortsætter, fordi musikken vil spille
for halv pris og Bent vil lede
dansen uden at få en krone for det, det er vi meget
glade for, så vi prøver at tage et år til og derefter tage
stilling til hvad der videre skal ske, hermed opfordrer
vi alle jer der ikke ved hvad folkedans er: kom forbi
en fredag eftermiddag i vinter-halvåret og oplev hvad
det går ud på.
Regnskabet blev godkendt af forsam-lingen.
Vi har talt meget om forhøjelse af kontingent i
bestyrelsen
og
fremlægger
det
på
generalforsamlingen,
det bliver vedtaget at forhøje kontingent til 100,-kr.
fra 1. Sept. 2006.
På valg var Lise, Lis, Ulla og Annelise. Lise og Lis blev
genvalgt.
Ulla og Annelise ønsker ikke genvalg, så Ellen
Thomsen og Kirsten Sørensen blev valgt.
Vi retter en stor tak til Annelise og Ulla for deres
arbejde for klubben.
Tak til bestyrelsen og til Yngve som
generalforsamlingen for god ro og orden.

takker

Efter generalforsamlingen skal vi uddele alle de flotte
præmier. Det blev en god og hyggelig eftermiddag.
Torsdag den 4.maj havde vi den årlige løvspringstur
som i år gik til Køge og omegn. Vi startede kl. 9.00 fra
forsamlingshuset
med
38
forventnings-fulde
medlemmer.
Hans Christian kørte som altid ud på de små veje hvor
ingen af os havde været før, og vi havde det første
stop i en lille skov med et smukt tæppe af Anemoner.
Vi kom da til Køge hvor vi holdt midt på torvet, folk
havde ca. 1 1/2 time til frit valg, hvad man havde lyst
til, jeg var inde på museet og se skitsesamlingen af de
gobeliner, der hænger på Christians-borg, det var dog
et imponerende forarbejde der har været før
væverierne i Frankrig kunne påbegynde deres
arbejde, det varede også 12 år før de var færdige. Alle
os, der valgte at se dette, havde en stor oplevelse med
hjem.
På slaget 12.15 kom bussen og hentede os igen.Vi
skulle spise frokost på Gjorslev Traktørsted, et dejligt
sted tæt ved skov og vand. Maden blev der kun sagt
rosende ord om, det kan varmt anbefales at indtage

søndagsfrokosten der. Vi havde tid til at komme ud til
Stevns Klint og få noget frisk luft, det var der nemlig
temmelig meget af den dag, men solen skinnede fra
en skyfri himmel, så der var noget smukt at se på og
nogle af deltagerne tog trappen ned til vandet, lidt
motion skal der til, vi skulle nemlig tilbage igen til
Gjorslev, hvor tjenerne ventede med kaffe og lagkage.
Vi kom her til Bisserup kl. 18.30 og alle syntes vi
havde haft en dejlig dag.
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde.
Lise, formand. Ingrid, næstformand. Kisser, kasserer.
Lis, Ellen, Kirsten og Kaj er bestyrelsesmedlemmer.
Hver onsdag formiddag kl. 10.00 kan man mødes på
parkeringspladsen ved Brugsen, hvis man har lyst til at
komme ud at gå en tur med eller uden stave. Det er
rigtig godt at vedligeholde den motion man får om
vinteren ved at gå til gymnastik eller andre
sportsgrene, når efteråret kommer igen fortsætter man
bare med gymnastik.
Det er gratis at deltage, det er en god idé at have gode
travesko på og 1 fl. vand med i lommen.
Vi har modtaget brev fra forsamlings-huset om
huslejeforhøjelse fra den 1.jan. 2007 på 2000,-kr. det
er naturligvis rimeligt nok, men da vi ikke ved
hvordan man i den nye stor-kommune forholder sig til
bidrag af denne karakter ved vi ikke om vi kan få det
tilskud mere.
Vi sender naturligvis en ansøgning og håber på det
bedste.
Vores program for efteråret er klar, vi skal bl a. have
besøg af Ulla Jessen, Marie Finne som har sejlet på de
store have, men det kommer der nærmere besked om
i vores program og i næste nummer af dette blad.
Alle i Bisserup ønskes en rigtig god sommer.
Lise

Tritonus, en sjælden oplevelse
Selvom det var en lys aften i starten på maj, var kirken
stuvende fuld som om det var juleaften. Vi tilhørere
sad med ansigterne andægtigt vendt opad mod
kirkens galleri, hvorfra de smukke korstemmer netop
havde fyldt rummet ud. Cantate Domino, Haec Dies
og Jubilate Deo - tre korværker, der bringer tankerne
hen på middelalderens kirke-sang. Vi var i
Holsteinborg kirke denne majaften, hvor bøgetræerne
netop var sprunget ud. Til koncert med Tritonus koret
arrangeret af Bisserup Byting. Dirigent John Høybye
havde indledt koncerten med tre selvkomponerede
motetter og havde fået den geniale ide at lade koret
synge kirkemusikken fra balkonen i kirken. Inden

bifaldet havde lagt sig, kom koret "summende" på
plads foran alteret, hvorfra resten af koncerten fandt
sted.
Næste nummer var E. Rautavaaras Suite de Lorca , fire
korsange fortættet med andalusisk aften- og
nattestemning. Så fulgte John Høybyes egen kantate
The Little Mermaid, syv korsange, som beskriver
forskellige afsnit i eventyret om Den Lille Havfrue af
H.C.Andersen. En oplæser sørgede for, at vi fik
bundet korsangene sammen med handlingen i
eventyret. John Høybyes originale kom-position
gjorde eventyret levende for os. Vi fornemmede
vandets brusen, koraller-ne på havbunden, uhyggen
fra havheksen og de mange andre elementer i dette
fantastiske eventyr. Atter bragende bifald. Efter at
koret havde afsluttet koncerten med tre danske sange
var der stående og langvarigt bifald fra de mange
tilhørere. Sådan! Vi var "høje", da vi kørte hjem
gennem den grønne skov. Tak til John Høybye,
Tritonuskoret og Bytinget for en stor og sjælden
oplevelse.
Peer

Tangegård gennem 300 år
Et historisk billede af slægten der ejede/ fæstede
Tangegård.
Mit navn er Jan Koue Larsen. Min farfar, Johannes
Larsen, ejede frem til 1972 Tangegård, som ligger på
Skafterupvej 141 i Bisserup.
Jeg har forsket i slægtens og gårdens historie og giver
her et lille indblik i denne. Jeg har været så heldig at
få stor hjælp af Holger Hejlesen, Skafterup, som har
en stor del af æren for dette.
Tangegård i 1938
Ifølge nedenstående oversigt ses det, hvem der har
ejet eller i sin tid fæstet Tangegård. Det var i sin tid
Holsteinborg gods som fæstede nedenstående til
Tangegård.
??
– 1705: Morten Lauritzen
1705 – 1755: Lars Mortensen
1755 – 1807: Niels Larsen
1807 – 1837: Hans Nielsen
1837 – 1876: Lars Hansen
1876 – 1896: Hans Larsen som gårdbestyrer
1896 – 1911: Hans Larsen som ejer
1911 – 1938: Jakob Ulrik Larsen
1938 – 1972: Johannes Larsen
Jacob Ulrik Larsen købte Tangegård af sin bror Hans.
Jacob var gift med Anna
Elisabeth Marie Christensen og de fik børnene
Johannes, Marie, Holger og Kirstine. De havde inden
da haft en gård i Hyllested, hvor børnene Johannes og
Marie blev født. Jacob overtog Tangegård i 1912 og
købte i den anledning en selvbinder i Tornemark.
Herunder ses et parti fra haven med Johannes Larsen i

midten. Til venstre for ham sidder Anna og Jacob
Larsen. Til højre sidder Jacobs søster, Margrethe,
Christian og hans kone Anna. Bag Jacob står Kirstine.
Til højre bagerst ses Marie Dahl og Ulrik Larsen, der
senere blev dyrlæge.
Johannes Larsen var den sidste i slægten som ejede
Tangegård. Efter et langt arbejdsliv solgte han gården i
1972, 75 år gammel, og købte i stedet et lille hus,
Strædet 1 i Bisserup.
Johannes og hans kone, Johanne, startede, da de blev
gift i 1925, med en ejendom i Menstrup. Det blev
hårde tider, for allerede de første år greb regeringen
ind overfor stigende inflation og satte kronen i
parikurs. Det betød blandt andet at en ko som ved
overtagelsen var sat til 250 kr. faldt til en værdi
omkring 50 kr. Gælden faldt ikke men skulle forrentes
og afdrages med de meget små indtægter – en meget
tung byrde. Da ejendommen blev solgt i 1938 kunne
de komme derfra uden gæld, men også uden penge.
Overtagelsen af Tangegård blev klaret med lodder og
trisser og lån, men heldigvis blev det gode tider for
landbruget, så det gik fint.
Johannes overtog Tangegård med besæt-ning.
Hestene var dog ikke noget særligt, så de blev hurtigt
skiftet ud. Først fik han et par belgiske hopper, som
det ikke lykkedes at få i fol. De blev derfor skiftet ud
til oldenborgheste, som avlede godt. De blev udstillet
på dyrskuer og kom hjem med fine præmier.
Det var dog i svineavlen, at Johannes for alvor satte sit
præg. Han havde statsanerkendt svineavlscenter i en
årrække. Ornen Marcus gav mange gode
avlsresultater i en årrække og blev den næstbedste
orne på Bellahøjskuet.
Dette avlsarbejde fik en brat ende, da mund- og
klovsyge ramte besætningen i 1958. Han købte en ny
besætning, men kom ikke i top mere. Han stoppede
med
avlsarbejdet
og
drev
ejendommen
med
kornproduktion til han solgte ejen-dommen 1. april
1972.
Johannes ydede en stor indsats i lokalområdet. Han
var formand for brugsforeningen i en række år. Han
var medlem af sognerådet i den periode, da
Kirkeskovskovskolen blev bygget og var medlem af
byggeudvalget. Skolen blev bygget som en
centralskole for de to kommuner HolsteinborgVenslev og Ørslev-Sønderbjerge. Kirkeskovskolen
afløste de seks landsbyskoler:
Bisserup, Venslev, Rude, Sdr. Bjerge, Glænø og
Ørslev i 1956. Læs mere på
www.bisserup.dk
PS: Jeg arbejder videre med forskningen og modtager
gerne oplysninger om gården og slægten. Bl.a. leder
jeg i øjeblikket efter min farfars hestevogn, en
chabanc som blev solgt til Keld Pedersen på
Bavnegård i midten af 1970’erne. Jeg kan kontaktes
på jan@horsefoldgaard.dk eller 22303011.

Fællesspisning – Beach Party – 7. juli
Fællesspisning i det fri er ved at være en tradition her
i Bisserup. Sidste år var arrangementet ved at drukne i
regn. Vi håber på bedre vejr i år, men hvis udsigterne
ser alt for dystre ud kan der blive tale om aflysning.
Det bliver fredag d. 7. juli, samme sted som sidst: i
det grønne ved havnen. Man skal selv medbringe
bestik m.v. (parasol eller paraply!)
Der kommer opslag i Brugsen, hvor tilmelding skal
ske senest 5. juli.
Madholdet

