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De kommer  
til Lundby 

Det gør han også 

ISG’s forårsprogram 
Idrætsfor-
eningen er 
klar med 
gode tilbud 
til både sto-
re og små. 

Skal vi til 
Næstved? 

Lundby-koner vil 
lære mavedans 

En gruppe 
Lundby-
koner i de-
res bedste 
alder vil 
nu lære 
mavedans 
i Medbor-
gerhuset 
Lundby. 
Alle kvin-
der i vore 
fem sogne 
inviteres 
med.   
Se side 8 
 
MODELFOTO                        

Stort tillæg i midten 

Michael Falch giver en af sine 
sjældne koncerter i Lundby. S.11 

Hamrende populære På Slaget 
12 kommer og vælter Svend 
Gønge-hallen 1. maj.  Side 14 

Startskuddet til de-
batten om nye stor-
kommuner har lydt. 
Og nu kommer der 
forslag om, at vores 
område - de fem 
nordlige sogne i 

Vordingborg kom-
mune skal vælge 
Næstved. 
- Hvis Vordingborg 
laver en kommune 
sammen med Lan-
gebæk, Præstø og 

Møn, mener jeg, vi 
skal søge at blive en 
del af en ny Næst-
ved storkommune, 
siger købmand Kaj 
Weber, Lundby. 
              Læs s. 9 

Svend Gønge  
og sulevælling 
Erik Schumacher, vinder af 
Regionalens egnsretkonkur-
rence kommer til Lundby 
og serverer sin vinderret su-
levælling ved kulturaftenen 
onsdag den 17. marts, hvor 
den anden hovedperson bli-
ver vores lokale helt Svend 
Gønge.         Læs side  26 

Erik Schum
acher 
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Fredag den 27. februar kl. 18.00  Lundby Amatørteater opfører  
                                Kuk i køje nr. 3 i Medborgerhuset Lundby 
Lørdag den 28. februar kl. 18.00  Lundby Amatørteater opfører  
                                Kuk i køje nr. 3 i Medborgerhuset Lundby 
Søndag den 29. februar kl. 14.00  Lundby Amatørteater opfører  
                                Kuk i køje nr. 3 i Medborgerhuset Lundby 
Tirsdag den 2. marts kl. 19.00 i Medborgerhuset Lundby - Orientalsk Klub i  
                                4750 holder sit første møde - herefter hver tirsdag kl. 19. 
Onsdag d. 3. marts kl.19,00 i Præstegården i Køng. Ole Bornedals film over 
                        ”Dinas Bog” vises som optakt til temaaften d. 24.marts om skyld  
Søndag den 7. marts kl. 10.30-ca.13.00 Indsamling i Lundby til  
                                Folkekirkens  Nødhjælp 
Mandag den 8. marts kl. 19.00 Generalforsamling Lundbyweb  
                                i Medborgerhuset Lundby 
Tirsdag den 9. marts kl. 19.30 Leif Sandahl fortæller på Svend Gønge-skolen:  
                                Her er mit liv - tiden i Lundby  - arr. Lundby Sognearkiv 
Torsdag d. 11. marts kl.17,00: Stille-andagt i Køng Kirke  
Lørdag den 13. marts kl. 11-13. Indskrivning Bh.klasse Sværdborg Friskole 
Søndag den 14. marts kl. 10-16 i Svend Gønge-hallen. Stor Legedag 
Mandag den 15. marts kl. 18.00 Generalforsamling i LHHB,  
                                   Medborgerhuset Lundby 
Tirsdag d. 16. marts kl. 19,30 i Køng Præstegård: ”Livets Herold” – en aften 
                      i selskab med digteren Ludvig Holstein v/ redaktør Henning Gøtz  
Onsdag den 17. marts kl. 18.00 i Medborgerhuset Lundby. Liv i L-Kulturaften.  
                                 Svend Gønge og Sulevælling, arr.: Foreningen Lundbyweb. 
Søndag den 21. marts kl. 13-17: Liv i Lundby Borgermøde  
                                   i Medborgerhuset Lundby. Alle er velkomne. 
Onsdag d. 24. marts kl.19,00 i Køng Kirke Tema-aften om skyld og dårlig  
                                   samvittighed v. sognemedhjælper Kirsten Schmidt  
Tirsdag den 30. marts kl. 19.30 i Lundby Kirke.  Michael Falch kommer  
 
HUSK AT SENDE DIT ARRANGEMENT TIL sten@post7.tele.dk eller 
                         4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby 
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 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1600 kr.  1400 kr 1300 kr 1200 kr. 

1/2 side 1200 kr. 1000 kr. 900 kr.  800 kr. 

1/4 side 800 kr.  700 kr.  600 kr.  500 kr.  

1/8 side 500 kr.  400 kr. 350 kr.  300 kr. 

1/16 side 300 kr.  250 kr.  200 kr.  175 kr. 

Her er priserne på en annonce i 4750 

Disse annoncepriser gælder til med august-nummeret 2004 af 4750Avisen.  
*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 
1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen 
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2 kg. LØG 
eller 2 kg. 
GULE- 
RØDDER 

KUN 8 
95 

10 stk. Fuji 
æbler 
KUN 10 00 

Hk. svinekød 
400 g. 8-10 % 

el. hk.oksekød 
400 g. 8-10 % 

TA’ 2 PAKKER    

29 95 

Lørdag den 28. februar og 
søndag den 29. februar  

Ta’ 5 stk.  
morgenbrød  

10 00 Dayly bløøde 
toiletpapir 16 ruller 
køkkenruller 8 ruller      
ta’ 2 pk. 
SPAR 
35.95          49 95 

BIG sodavand 
150 cl. 
Cola  
First 
Squash 
Ta’ 3 stk. 19 95 

+ pant 

Vi mødes i Dagli’Brugsen i Køng 

TUN i vand el. olie 
5 x 185 gram 
SPAR 14,80 KUN 19 95 

Kærgården 
3 x 250 GRAM 
Spar 
10.70  23 95 

Tilbuddene gælder fra d. 25/2 T.O.M d. 29/2 

SPAR OP 
TIL: 

12,- kr. 

SPAR 29,95 





Derfor kaldte vi 
den vinterkrigen  
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Min far, dyrlæge C. Ras-
mussen, kom til Lundby i 
februar 1910 som prakti-
serende dyrlæge og måtte 
som vi andre ud på besøg 
til syge dyr i al slags vejr. 
Jeg er vokset op med, at 
nok fik vi megen sne en-
gang imellem, men aldrig 
så meget, at vi ikke kunne 
komme på sygebesøg ef-
ter én dags forløb. 
Men for 25 år siden - fra 
julen 1978 og nytåret 
over. Og for ikke at glem-
me det lige med det sam-
me, så væltede det atter 
ned med sne i midten af 
februar 1979. For første 

gang siden 1910 var det 
os umuligt at komme i 
praksis i mere end tre 
døgn, både i nytåret og i 
februar, hverken ved 
hjælp af biler eller kane. 
Da vi i februar blev kaldt 
til en ko med kælvnings-
feber, der kræver en hur-
tig indsats, måtte vi hen-
vende os til den etablere-
de nødtjeneste, og i løbet 
af et par timer holdt en af 
militærets bæltekøretøjer, 
en PMV, på vejen, og vi 
kom med noget besvær til 
den syge ko i Sværdborg, 
fik behandlet den, således 
at den relativt hurtigt kom  

på benene. 
Hjemturen blev noget mere 
kompliceret, idet jeg på ud-
turen havde rost den kom-
manderende løjtnant, da han 
passerede hovedgrøften, der 
var umulig at se på grund af 
den megen sne.  

Han røg over i Øager - i 
fuld fart uden proble-
mer.Men på vejen hjem 
beordrede han lavere gear, 
og så gled det 11 tons tun-
ge køretøj langsomt ned på 
bunden af hovedgrøften. 
Efter flere forgæves forsøg 
måtte man give op, og vi 
tilkaldte en privat rende-
graver, der  dog først skul-
le grave sig selv fri, og den 
fik langsomt PMV’en op, 
men denne nægtede så at 
køre videre, da det ene 
bælte var gået af. 
Og de sidste 2 kilometer 
måtte jeg så med alle mine 
remedier kæmpe mig hjem 
gennem sneen - men så var 
der også gået over 4 timer. 
Men i øvrigt havde vi store 
mængder af sne overalt i 
vores 4750-område, som 
det ses på disse billeder, og 
der gik flere uger, før alle 
veje var passable. 
Det var nok en oplevelse, 
der fortjener at mindes 25 
år efter. 

Torben Rasmussen 

I pansret mandskabsvogn 
ud ad Sværdborgvej under 
vinterkrigen. 

Se flere billeder på 
www.lundbyweb.dk. 
Her kan du også læse 
Aase Harrekilde-
Petersens fantastiske be-
retning om hendes have-
party i snestorm 

Indesneet tog 
nord for Lundby 

PMV’en røg lige ned i hovedgrøften 

Bavnevej i Lundby  var lukket 

Fotos: Torben Rasmussen 
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Kunne du tænke dig 
at være med til at la-
ve radio? 
Lokalradio med ho-
vedvægten på, hvad 
der sker af spænden-
de ting i vores 4750 
Lundby område. 
Radio Valde er parat 
til at stille sendetid 
til rådighed for os en 
hverdags aften om 
ugen.  
Hvis der er nogen, 
der har lyst til at la-
ve lokalradio fra vo-
res område, som dog 
også kan høres med 
fornøjelse af andre, 
så kontakt Peter 
Sten Hansen, 
sten@post7.tele.dk 
eller 5576-6001. 

Vil du være 
med til at 
lave radio? 

Mest 
for 

sjov 

Købmand Kaj We-
ber i Lundby er 
voldsomt interesse-
ret i den nye kom-
munalreform. Derfor 
var han helt vild 
med at få læst struk-
turkommissionens 
rapport, da den blev 
offentliggjort. 
Men hvordan fik han 
den læst. 
Du får tre mulighe-
der: 
A) Fandt han en par-
tifælle i Vording-
borg, som referede 
konklusionerne for 
ham. 
B) Købte han hele 
betænkningen i fire 
bind for 150,- kroner  
C) Læste han rap-
porten på computer. 
 
Find svaret side 33 

APRIL: 31. marts-1. april: deadline 15. marts 
MAJ:     28-29. april: deadline 15. april 
JUNI:    26-27. maj: deadline 15. maj 
Ingen udgivelse i juli 
AUGUST: ultimo juli: deadline 8. juli - OBS! 
SEPTEMBER:    1.-2. september: deadline 15. aug. 
OKTOBER:   29-30. september: deadline 15. sept. 
NOVEMBER:    27-28. oktober: deadline 15. okt. 
DECEMBER:    1.-2. dec.: deadline 15. nov. 
JANUAR 2005: 29.-30. dec: deadline 8. dec OBS! 
 

4750Avisen udkommer: 

 

En engel reddede 
skolens ridebane 
En engel har red-
det Lundby Efter-
skoles ridebane. 
Englen er lokal 
og hedder Henrik 
Bjarnason, og 
han er fra Køng.  
Ridelærer Gwen 
Hansen fra Efter-
skolen fortæller: 
- Vi har simpelt-
hen fået en engel, 
der vil sponsere 
mere grus til  
vores udendørs 
ridebane. 
Vi fik gravet vo-
res ridebane i 

sommers og hav-
de kun penge til 
at grave og lægge 
grus på. Men vi 
havde ikke penge 
til at dræne områ-
det. 
Og med det våde 
efterår, vi har 
haft, lå ridebanen 
under vand. 
Og så kommer 
Henrik, som er 
fra DSV og spon-
sorer grus til os, 
så banen er ride-
lig her og nu, og 
siden vil han  

lægge dræn i! 
Det er bare så su-
per, og vi er Hen-
rik og DSV rigtig 
taknemmelig, si-
ger Gwen Han-
sen. 
Og vi andre kon-
staterer, at det er 
endnu et vidnes-
byrd om det gode 
samarbejde, der 
er mellem Lund-
by Efterskole og 
vores lille lokal-
samfund. Vi har 
virkelig glæde af 
hinanden. 

Åbningstider: 
Ti-on-to: 
12.30-17.30 
Fredag: 
12.30-18.00 
Lørdag: 
9.30-13.00 
- samt efter  
aftale 
Bryllupsgave, 
firmagave,  
logogave osv. 
 

ADELGADE  16 - 4720 PRÆSTØ - TLF. 4091-6581 

Tækkemand 
Jens C. Kuno Nielsen 

3 generationers erfaring 

5576-7513 
mobil: 2070-7513 
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- DET ER NÆRLIGGENDE 
TILBUDDENE GÆLDER FRA DEN 25. FEB. TIL DEN 31. MARTS 2004 

Lørdags- og  
søndags-tilbud: 
Morgenbrød 
5 stk. 

10.00 
SPAR 10.00 

Rødvin fra Chile: 
Comte del Mar 
Merlot og Cabernet Sauvignon 

6 flasker 

120.00 

SPAR 59,70 

Haribo Slik 
MANGE SLAGS 
10 POSER 

à 90 gram 

50.00 
SPAR  
49,50 

Solsikke-, trekorns- og 
spansk bondebrød 

400 gram 

9.95 
SPAR 4.00 

Gammel 
Dansk  
1 ENKELT 
Bitter  70 cl. 

79.95 
SPAR 20.00 

SPAR I SALLERUP Sallerup Gade 2 

Vi gør noget ved servicen: 
Varmt brød fra egen ovn  
- hele dagen 
Benzin og fyringsolie 
Udbringning af varer hver 
fredag  
- ring 5538-2332 
Olietrailer til fyringsolie 
Tips og lotto 
Salg af fiskekort 
Du kan tage kopier til 
”Tante Gerdas fødselsdag” 
Skal du ha’ en lagkagemand 
til børnenes fødselsdag, ja 
så laver vi også den! 

Åbningstider alle dage: 

07.00-20.00 



KILDEMARKSVEJ 36 - 4700 NÆSTVED 
TLF. 5572-2117 

LUNDBY/VORDINGBORG TLF. 5576-7144 
FAX 5573-4417 - WWW.KRUGERNIELSEN.DK 

Ingelise Nielsen kommer gerne hjem i privaten og giver vejledning  
i belysning, farver og stil. Selvfølgelig uden omkostninger. 

Udfører alt i husinstallationer 
EDB - DATA - Tele - Automatic 

Salg af belysninger og hvidevarer 

v/ EBBE L. NIELSEN 
STATSAUT. EL-INSTALLATØR 

KRÜGER & NIELSEN 
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Lundby-koner  
inviterer  

til mavedans  
De kalder det en 
”Orientalsk Klub”, 
men det handler om 
mavedans. 
 
En gruppe koner fra 
Lundby og Omegn har 
startet den orientalske 
klub, som blandt andet 
skal lære dem mavedan-
sens ædle kunst.  
Det hele tager sin begyn-
delse tirsdag den 2. marts, 

hvor den første mavedan-
ser-aften bliver afholdt i 
Medborgerhuset Lund-
by.Interesserede kvinder 
fra Lundby og Omegn er 
hjerteligt velkomne til at 
møde op og prøve, hvad 
det er.  
Initiativtager til 
”Orientalsk Klub” er Jytte 
Rasmussen, Lundby.  
- Jeg synes, det er spæn-
dende og eksotisk med alt 
det orientalske, og det 

kunne nok inspirere til en 
sjovere hverdag, siger 
hun. 
Om mavedansen: - Det 
handler ikke om at op-
træde med bar mave. Det 
handler om at bruge sin 
krop og få motion, og så 
have det rigtigt sjovt sam-
men. Evt. hjælpe hinan-
den med at sy nogle sim-
ple dragter. 
- Kan alle lære mave-
dans? 

- Det ved jeg ikke. Men 
der er i hvert fald ingen 
modeller, der er udelukke-
de, understreger Jytte. 
Uanset om du er tyk eller 
tynd, ung eller gammel, 
kan du være med og få 
glæde af det. 
Interesserede møder blot 
op til den første aften i 
Orientalsk Klub  
tirsdag den 2. marts kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby 

Nogle af Lundbys koner tyvstartede udi 
mavedans nytårsaften. Nu vil de lære 

det rigtigt og inviterer alle koner fra de 
fem sogne i Vordingborg Nord til at væ-

re med. 

Kaminpassiar uden kamin 
Dyrlæge Torben Rasmussen Lundby er en mand med mange talenter. Han har også 

talent for at samtale om livet og om døden og alt det, der er indimellem. Det gør 
han hver anden mandag i Medborgerhuset Lundby, når han holder Kaminpassiar 
uden kamin. Alle er velkomne. Næste gang er mandag den 30. marts kl. 19.30. 

Skån vores  
små blomster 

 

Skån vores blomsterbede 
ved byskiltene i Gl. 
Lundby og Lundby for 
færdsel med heste, cyk-
ler, knallerter, biler og 
gående. Vi glæder os så-
dan til at se vores påske-
liljer komme op. Det ville 
da være ærgerligt, hvis de 
blev ødelagt undervejs op 
til et blomstrende forår. 
Vinnie Larsen 
Liv i Lundby, gr. 1 
Et smukkere Lundby 

Gratis kaffe og kage 
Medborgerhusets Støtte-

forening giver gratis  
kaffe og kage til den før-

ste orientalske aften. 
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Weber vil  
til Næstved 

Købmand Kaj Weber, Lundby, ser helst en 
stor kommune med både Vordingborg og 
Næstved - en kommune, dannet af det gamle 
Præstø amt. Kan det ikke lade sig gøre, fore-
trækker Weber, at 4750 Lundby-området 
kommer til Næstved, frem for at  forblive 
sammen med Vordingborg. 
Debatten om de nye stor-
kommuner har sat gang i 
overvejelserne i vores lo-
kalområde: Hvor skal vi 
høre til i fremtiden.  
Er det givet, at det ikke 
altid lige lykkelige godt 
30-årige ægteskab med 
Vordingborg skal fort-
sætte, eller er der andre 
muligheder.  
Købmand Kaj Weber, 
Lundby, lagde forleden 
sine visioner frem på et 
møde på Svend Gønge-
skolen. Her slog han til 
lyd for en meget stor 
kommune på Sydsjæl-
land, der indbefatter 
Vordingborg, Møn, Lan-
gebæk, Præstø, Næstved, 
Fladså, Rønnede og Fak-

se kommuner, altså hele 
det gamle Præstø amt. 
- Vi kender hinanden i 
det område, og kommu-
nen bliver tilpas stor til, 
at den kan blive effektiv. 
Jeg mener også, at Lol-
land-Falster skal være en 
kommune, ligesom Vest-
sjællands amt skal deles 
i to kommuner. 
Hvis Vordingborg øn-
sker at nøjes med en 
kommune sammen med 
Møn og Langebæk og 
Præstø, mener købman-
den, at de fem nordlige 
sogne i Vordingborg 
kommune skal søge at 
blive lagt sammen med 
Næstved i stedet. 
    Læs også side 34-35 

Lundby AutocenterLundby AutocenterLundby Autocenter   

v/ Jan Nielsen 
Lundby Hovedg. 86 
tlf. 5576-7673 
info@lundby-autocenter.dk 

Altid gode dæktilbud! 
Lundby Autocenter har altid gode dæk-
tilbud: Vi er leveringsdygtige i alle mærker, 
dem vi ikke har på lager, tager vi hjem. 
Kom og få et godt dæk-tilbud 

Din lokale mekaniker tilbyder: 
Alt i autoreparationer, f.eks.: 
Rustreparationer, Service-
eftersyn, Forsikringsskader, 
Olieskift, Udskiftning af dæk og  
Styretøjsmåling 

Dit valg af mekaniker er også 
en tillidssag 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

5576-7023 Mobil: 2124-5623 
Fax:   5576-7277 
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Maria går i 
Grundtvigs 

fodspor 
Maria Baastrup Jørgensen er  
den seneste, der går i berøm-
te N.F.S. Grundtvigs fodspor 

som sognepræst i Udby.  
Nu er det efterhånden snart 
to år siden vi (min mand 
Jesper og jeg) flyttede ind i 
Udby præstegård. 
Hermed flyttede vi ind i 
den præstegård, hvor 
Grundtvig voksede op de 
første 9 år af sit liv – og 
senere residerede i den så-
kaldte ”kapellan-fløj” i ti-
den som hjælpepræst un-
der faderens sygdom. 
I tiden efter at vi er flyttet 
ind her, er jeg ofte blevet 
spurgt, hvordan det føles at 
gå i Grundtvigs fodspor, 
hvad det betyder for mig at 
gå i hans fodspor – om det 
er noget, jeg tænker 
over… 
Men for mig, hænger dét at 
gå i Grundtvigs fodspor ik-

ke alene sammen med at 
bo her i præstegården og 
være præst i Udby kirke. 
Vi går vel alle sammen i 
én eller anden forstand i 
Grundtvigs fodspor. Han 
er et af de mennesker, der 
tydeligst har sat sine spor i 
vores kirke- og kristen-
domsforståelse, ja i hele 
vores selvforståelse. Og i 
virkeligheden burde vi vel 
alle sammen spørge os selv 
en gang i mellem – hvad 
betyder det egentlig for os? 
Forstået på dén måde er 
jeg jo ikke alene om at gå i 
Grundtvigs fodspor – jeg 
vandrer af sted sammen 
med resten af menigheden 
– Grundtvig er vores fælles 
arv – og det er vores fæl-

lesansvar og opgave, hvor-
dan vi vil forvalte den.  
Det er bestemt ikke alle 
Grundtvigs tanker og ideer 
jeg er enig i, men jeg er 
glad for og stolt af at stå i 
en grundtvigsk tradition. 
De fleste har nok visse 
områder af Grundtvigs ar-
bejder, som de er mere op-
tagede af end andre – selv 
er jeg absolut mest optaget 
af ham som salmedigter, 
hvor han har en uvurderlig 
betydning for det danske 
gudstjenesteliv.  
Det er da også hér i guds-
tjenesten, det virkelig og 
egentlig grundtvigske efter 
min opfattelse skal findes. 
Men naturligvis er minde-
stuerne også et besøg 

værd. Da vi flyttede ind i 
præstegården flyttede vi jo 
også under tag med 
Grundtvigs mindestuer. 
Det har givet mange sjove 
oplevelser og har ført til 
samtaler med mange for-
skellige mennesker med 
vidt forskellige indfalds-
vinkler til Grundtvig. 
Det har taget lidt tid at 
vænne sig til at dele præ-
stegården og haven med 
alle disse mennesker, men 
samtidig er det en stor glæ-
de, at så mange mennesker 
stadig lægger deres vej her 
forbi, for at se lidt nærme-
re på stedet, hvor manden 
med de store fodspor, som 
vi vandrer i i dag -  tog si-
ne første skridt.  

Lundby  
Motionsklub 

Vi har næsten 
ALT, efterhånden 

Kom og træn i vores lille lokale motions-
center i Medborgerhuset Lundby.  
Ring og hør om faciliteter, tider, nøgler... 
Kim Hvidberg   
5576-7444 
2888-7664 



MICHAEL FALCH 

”Solo akustisk” - i Lundby Kirke 

Billetter à 50,- kroner til 
koncerten med Michael 
Falch i Lundby Kirke tirsdag 
den 30. marts sælges første 
gang ved gudstjenesten i 
Lundby Kirke søndag den 
29. februar kl. 10.30. 
Evt. resterende billetter kan 
købes ved henvendelse til 
sognepræst Lillian Saaek, tlf. 
5576-7140 fra tirsdag den 2. 
marts. Der trykkes kun 100 
billetter. 

Nu er det atter blevet 
muligt at opleve Micha-
el Falch spille live på 
en scene. Hen over for-
året 2004 dukker han 
op på en stribe intime 
musiksteder, blandt an-
det i Lundby Kirke tirs-
dag den 30. marts.  
Med den akustiske 
Martin-guitar og den 
intense stemme vil Mi-
chael Falch bevæge sig 
tilbage mod sin plads 
på scenen for at bevæge 
sit publikum med mær-
kesange som ”Mød Mig 
I Mørket”, ”I Et Land 
Uden Høje Bjerge”, 
”Den Eneste I Verden” 
og ”Lykkelig Under-
vejs” og med sine åbne 
beretninger om livet. 
Det er over to år siden, 

en udmattet Michael 
Falch besluttede sig til 
at holde pause fra mu-
sikscenen og medierne 
på ubestemt tid. Det 
første år brugte han til-
bagetrukket på sin gård 
i Gl. Kalvehave med 
fokus på at genvinde 
balancen efter 22 turbu-
lente år på den danske 
rockscene og med både 
filmroller og de to bog-
udgivelser, 
"Helligdage" og 
"Hjemveje", bag sig.  
I løbet af 2003 trådte 
han så ud af mørket 
som storyteller i forbin-
delse med en stribe fo-
redrag, hvor han fortal-
te sin personlige histo-
rie om spøgelser og fø-
lelser. Guitaren, der 

længe havde stået 
ubrugt hen, blev i årets 
løb luftet igen, og de 
sidste foredrag udvikle-
de sig til små koncerter. 
Spilleglæde og kamp-
gejst var tydeligvis 
vendt tilbage i den gar-
vede rocksjæl. 
Da  ”Rejseholdet” mel-
lem jul og nytår rullede 
hen 
over skærmen, lagde 
Michael Falch for sid-
ste gang krop til sin 
retsmediciner, og det 
bliver nu atter sangeren 
og sangskriveren Mi-
chael Falch, der træder 
ind på scenen -  og på 
kirkegulvet i Lundby 
Kirke tirsdag den 30. 
marts kl. 19.30. 
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Køng  Museer har en ar-
bejdsgruppe med titlen 
”Spindeskolen”. 
Der er udarbejdet en pjece, 
hvor det fortælles, hvad vi 
tilbyder ved et besøg. 
Arbejdsgruppen består af 
13 frivillige medlemmer, 
som arbejder sammen om 
at formidle og udbrede 
kendskab til hørrens utroli-
ge egenskaber, - forvand-
ling fra  frø til tråd og der-
efter tøj. 
Ved praktisk tilrettelagt 
program har skoleelever 
haft mulighed for, på Køng 
Museer, at afprøve hele 
processen og fået deres 
færdige arbejder med 
hjem. Derudover har ele-
verne fået en kort oriente-

ring om Køng Fabrikkens 
opståen. De har været på 
skolebænken og lært om 
datidens undervisning . 
Spindeskolen har eksiste-
ret i godt to år. I de to år 
har nogle medlemmer af 
arbejdsgruppen været på 
linberedningskursus i Skå-
ne, hvor foreningen 
”Skånelin” gør et stort ar-
bejde for at holde liv i og 
udbrede kendskab til de 
oprindelige arbejdsrutiner 
omkring hørbearbejdning. 
Det har vi taget til os i 
gruppen, og vi har intenti-
oner om, at vi måske kan 
arbejde med lignende.  
Vinnie og Jørgen  
Nansensvej 6,  
4750 Lundby  

Nu har de lavet en 
spindeskole i Køng 

NYT FRA  
SVÆRDBORG  

FRISKOLE 
Indskrivningsdag  

til BH-klassen 04/05 
Sværdborg Friskole holder åben indskriv-
ningsdag for elever til den kommende BH-
klasse  04/05. 
Er du interesseret i et lille overskueligt miljø 
for dit barn – så læg vejen forbi Sværdborg 
Friskole: 

LØRDAG DEN 13.03. FRA 
KL. 1100-1300 

Her kan du møde skoleleder, SFO-personale 
& rep. fra skolebestyrelsen, samt høre om 
planerne for den kommende BH-klasse, hvor 
der allerede er 6 tilmeldte. 

Med venlig hilsen 
Sværdborg Friskole 

Tinghøjvej 4 – Over Vindinge 
55 34 18 00 

www.svaerdborgfriskole.dk 



Oberst Sandahl: 
- Her er mit liv 
Fhv. oberst Leif San-
dahl, Lundby, lod sig 
pensionere for et par år 
siden. Nu trækker han 
igen i uniformen for en 
aftens skyld. Han kom-
mer til Svend Gønge-
skolen tirsdag den 9. 
marts kl. 19.30 og for-
tæller om sit liv i Lund-

by. Men mon ikke vi og-
så hører om hans tid i 
gardehusarregimentet, 
om hans periode som re-
gionschef for hjemme-
værnet. Og så glæder vi 
os til at høre om hans 
flotte hus! Lundby Sog-
nearkiv har inviteret 
Sandahl og alle os andre. 
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En sms fra præsten 
Sognepræst Lillian Saaek er på bøl-
gelængde med sine konfirmander. I 
bogstaveligste forstand. Når hun har 
beskeder til de unge, sender hun ikke 
et brev med hjem, hun telefonerer 
heller ikke, nej hun sender en sms til 
de unges mobiltelefoner.  
- Der går ikke mange minutter efter 
afsendelsen, før det vælter ind med 
kvitteringer:  
”Hej, hej, Lillian, vi ses”,  
”Tak for beskeden”.  
Det er så hyggeligt, smiler den popu-
lære præst fra Sværdborg og Lundby 
sogne. 



Teatertruppen er klar 
med årets komedie 

LUNDBY MEDBORGERHUS 
Festlokaler-Seminar-Mødelokaler- 

2 petanque-baner 
Indendørs max. 120 pers. – Udendørs max 100 
Vi leverer service og super restaurationskøkken 

samt udendørs grill. 
Medborgerhusets Støtteforening kan være  

behjælpelig med mange ting.  
Ring til Ib Lundfort: 5576-6100 

E-mail: ib@lundfort.dk 
hjemmeside:www.lundbyweb.dk 

Teatertruppen, alias dilet-
tanterne, i Lundby herser 
næsten i døgndrift for at 
blive klar til premieren på 
årets latterorkan ”Kuk i 
køje nr. 3” fredag aften i 
Medborgerhuset Lundby. 
De spiller fredag, lørdag 
og søndag. 
Stykket, der er i tre akter,  
handler om en banko-
arrangør Banko-Bent, der 
under et bankospil i 
Lundby, løber med gevin-
sterne sammen med sin 
nummerpige Lulu. De 
kan imidlertid ikke kom-
me væk fra byen, da lo-
komotivførerne strejker, 
og så må de indlogere sig 
på det lokale vandrer-
hjem, bestyret af den for-
drukne Svenne Svensson, 
og så starter løjerne el-
lers. For at klare ærterne 
bliver der brug for assi-
stance fra den altid pølse-
spisende taxachauffør 
Vera og den myndige 

landbetjent Teobald. 
Forestillingerne fredag og 
lørdag indledes med mid-
dag, bestående af to ret-
ter, nemlig kold oksesteg 
og ribbenssteg med kar-
toffelsalat og grøn salat, 
hvortil serveres flûtes. Til 
dessert vanker der islag-
kage. Drikkevarer og kaf-
fe købes særskilt. 
Billetterne, som giver ad-
gang til middag og skue-
spil koster 160,- kroner 
og kan købes i Coma og 
Lundby Kiosken i Lund-
by, i Dagli’Brugsen i 
Køng og i Spar i Sallerup. 
Under middagen og efter 
forestillingen er der le-
vende musik, så de der 
har lyst kan få sig en 
svingom. 
Søndag spilles ”Kuk i kø-
je nr. 3” kl. 14.00 og der 
serveres kaffe og kage til. 
Her koster billetter til fo-
restilling og kaffe og ka-
ge 60,- kroner. 

”Bente” i clinch med nummerpigen Lulu og Dorde med to d’er. 

Dorde, ”Bente” og Taxa-Vera. 

Frøken Spiegelschrämmer, Svenne 
og landbetjenten Teobald. 
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Støtteforening fik 
nye folk i bestyrelsen 
Det lykkedes for Støtte-
foreningen for Medbor-
gerhuset Lundby at få nye 
og friske og ”skrappe” 
kræfter i bestyrelsen på 
generalforsamlingen ons-
dag den 28. januar. 
Formand Lizzie Hansen 
kunne berette om et godt 
år med 73 medlemmer og 
mange gode arrangemen-
ter. Økonomisk var der 
også meget at prale af, 
idet man har kunnet over-
drage Medborgerhuset he-
le 20.000 kroner. 
Der blev valgt nye ansig-
ter i bestyrelsen, da Mar-
lene Christensen og Erik 
Schmidt ikke ønskede 

genvalg.  I stedet nyvalg-
tes Anita Bardum og Ri-
chard Ovesen, og der var 
genvalg til Lone Adolfsen 
og Wini Lundfort. Claus 
Adolfsen blev suppleant 
og Torben Brinth og 
Anette Jensen fortsætter 
som revisorer. 
Også efter denne general-
forsamling koster det kun 
100 kroner om året at væ-
re medlem af foreningen. 
Vil du støtte Støttefor-
eningen med et medlem-
skab, så kontakt formand  
Lizzie Hansen , tlf. 5576-
7089 eller pr. mail:  
lizzie.hansen@mail.dk 

PS 12 gi’r den gas  
i Svend Gønge-hallen 
Århusgruppen På Slaget 
12 bliver det helt store 
trækplaster, når Svend 
Gønges Venner kalder til 
halbal i Svend Gønge-
Hallen den 1. maj. De er 
for tiden hamrende popu-
lære med deres Let’s 
Dance-serie, som forelø-
big er kommet i tre udga-
ver. - Vi havde sidste år 
godt 600 gæster til Bam-

ses Venner, og det var en 
stor succes. Derfor tør vi 
godt håbe på en gentagel-
se den 1. maj, siger Niels 
Jørgensen fra ISGs Ven-
ner til 4750Avisen. 
Musikken gør det dog ik-
ke alene, mener Niels Jør-
gensen, og derfor serverer 
vi medregnet i prisen en 
lækker to-retters menu. 
Pris for hele herligheden: 

to retters menu og første-
klasses underholdning: 
275,- kroner pr. næse. 
Billetter sælges i de lokale 
COMA-butikker, i SPAR 
i Sallerup, i Svend Gønge-
hallen samt hos Steen Pe-
tersen tlf. 4073-9209.  
- Vi håber på stor opbak-
ning, så vi kan donere et 
stort beløb til Idrætsfor-
eningen Svend Gønge, si-

ger Niels Jørgensen, som 
glæder sig meget til festen 
med På Slaget 12. 
- Især glæder jeg mig me-
get til at høre numre som 
Sugar Sugar, A teenager 
in love og Please Mister 
Postman, samt Ude På det 
Blå Ocean og Hjem Til 
Århus. 
Han er nok ikke den ene-
ste! 

Kør med en 
streamer og 
vind rødvin 
Medborgerhuset Lundby har 
et godt tilbud til dig: Kør med 
den nye bagrude-streamer, de 
har lavet, og vær med i kon-
kurrencen om at vinde rødvin. 
Vinder du én gang , kan du 
vinde igen, så vinkælderen 
kan blive fyldt, hvis du er hel-
dig.  
Vil du have en af de flotte 
streamere, ringer du bare til 
Ib Lundfort på tlf. 5576-6100 
eller sender en mail til 
ib@lundfort.dk 

Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

min_henrik@ofir.dk  

5575-1109 

Grupperådsformand :  

Steen Nielsen - 

ibsvej43@nielsen.mail.dk  

5576-7217  

Mødeaftener 

Ulve: Tirsdage 17.00 – 19.00.  1.Klasse - 4. 

klasse 

Spejdere: Mandage 19.00 – 21.00. 5. klasse - 

opefter 

Flaske indsamling 

Der er flaskeindsamling ved spejderhytten, 

Lundby Hovedgade 25 A. Der står to flaske-

containere til at aflevere flasker i (kun glasfla-

sker – uden låg). Så støt spejderne, og aflever 

dine flasker til os. 
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Lundbytorp-æblet 
skal plantes igen 
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Vi 
Tilbyder: 

 
          Erhvervsrengøring.           Varekørsel. 
          Privat Rengøring.              Pakketrans. 
          Mindre Flytninger.          Kurerservice. 

 
Døgnservice. 

 
 

Blæksprutten I/S 
 

V/ Kim Sørensen / Irene Andersen 
Lundby Hovedgade 24 

4750 Lundby. 
 
 
 

Mob: 22 37 66 87 / 21 80 54 08 
E-mail: 1-kim@mail.tele.dk 

Liv i Lundby vil nu søge 
at få det gode gamle æb-
letræ fra Lundby-egnen 
”Lundbytorp-æblet” til-
bage til egnen. 
Æbletræet er næsten ud-
dødt, men det skal nu for-
søges nu at få æbletræet 
plantet langs veje, på of-
fentlige arealer og i pri-
vate haver. 
Fra Liv i Lundby-
arbejdsgruppen, ”Et smukkere 
Lundby”, har vi, i forbindelse 
med forslag til beplantning  i 
Lundby, specielt Lundby Ho-
vedgade, fået oplyst fra Sogne-
arkivet, at der tidligere – vel 

omkring 1900-tallet - har stået 
vejtræer i begge sider. 
I Lundby har det været ahorn-
træer og i Gl. Lundby æbletræ-
er med velsmagende æbler. Ef-
ter jagt på, hvad det var for en 
sort, det handlede om, er det 
kommet frem, at det var 
”Lundby Torp” æbletræer, der 
har prydet Gl. Lundby i ho-
vedgaden. 
Arbejdsgruppen var på by-
vandring lørdag den 24. Jan., 
og vi havde allieret os med 
kyndig vejleder, nemlig have-
arkitekt i Haveselskabet,  Mi-
chael Møller. Vi ville se på, 
hvordan Lundby kunne gøres 
smukkere med beplantning. Vi 
talte bl.a. om ”Lundby Torp” 

æbletræer. Øvrige beplant-
ningsforslag vil blive fremlagt 
på møde den 21. Marts i Med-
borgerhuset.  
Michael har senere fundet 
frem til følgende oplysninger 
om æbletræet: 
Det er beskrevet i C. Mathie-
sen´s pomologi (beskrivelse af 
frugtsorter), som er lavet for 
mange år siden. Det var en af 
Danmarks største og mest an-
erkendte frugtavlere på Kor-
sør-egnen i det forrige århund-
rede. Han har tegnet og be-
skrevet mange forskellige æb-
lesorter i Danmark. 
På internettet har Michael fun-
det omtale af æblet på New 
Zealand, hvor det er taget med 

i plantesortimentet som et 
gammelt dansk æble. 
Om æblet står der: 
”Hjem: Dette smukke og fine 
æble har hjemme i Lundbytorp  
ved Lundby Station i Sydsjæl-
land, hvor træet er kommen 
frem af Kærne for en Del Aar 
siden. Jeg har fået Sorten af 
Gaardejer Hemming Larsen, 
Kragebjerggaard, Tiltrække-
rens Nabo. Navnet har Til-
trækkeren givet sorten”. 
Herefter følger en beskrivelse 
af frugten som et stort, rundt, 
rødt, sødt og krydret, saftfuldt 
æble, fortrinligt til bordfrugt.  
Vi synes det kunne være mor-
somt at få plantet disse æble-
træer igen. 
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informerer 
FODBOLDBANER OG 
KLUBHUS LIGGER I 
KØNG. 
Tlf. i klubhuset 5576-9682 
 
FODBOLD UNGDOM 
 
UNGDOMSUDVALG: 
Formand: Jan Svendsen, 
5576-5012 eller 3066-9945 
janmar.s@c.dk 
 
Birger Wihøft Hansen,  
5536-6044  b.w.h@tiscali.dk 
 
Benny Petersen, 5576-9735 
eller 2896-6650  
benpeter@post.cybercity.dk 
 
Tinna Møller, 4615-5856  
eller 2097-8551  
Jtrmoller@mail.tele.dk 
 
Tommy Dønkjær, 5576-9524 
eller 2622-9524 
Td@gi.dk 

FODBOLD SENIOR 
 
Herre serie 3 og 5 er startet 
på træningen. 
Træning: tirsdag og torsdag 
kl. 19.00 – 20.30 
Træner: Morten Fog, 2216-
4816 
Holdleder: Henrik Andersen, 
5576-9249 
 

Old boys: 
Opstart søndag den 7. marts 
kl. 09.30. 
Ingen træning. 
Spiller mandag. 
Træner/Holdleder: Egon Ja-
cobsen, 5576-7275 og Hans 
Rasmussen, 5576-9603  
 
Seniorudvalg: 
Formand Anders Jacobsen, 

5576-7511 eller 2513-9925 
cahp@mail.tele.dk 
Lars Mieritz, 5576-6048  
eller 2234-9897  
Zlam@nybolig.dk 
Alex Johansen, 5577-3732  
eller 2623-3732 
ja@danflex.dk 
Dieter Bruun, 5534-2029  
eller 4078-6678 
dkbruun@stofanet.dk 

Forår og Forår og 
sommersommer  
20042004  
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Poder – Drenge/piger 
årg. 98 + yngre. Træning: Onsdag 17.15-18.15 
Start : 14. april   
Træner: Tommy Dønkjær, 5576-9524  
eller 2622-9524 
Træner: Mie Nielsson, 5599-6306  
eller 2848-4307  
 
Puslinge Drenge: 
årg. 97. Træning: Tirsdag 17.00–18.00 
Start: 6. april   
Træner Kim Elbæk, 5598-9220 eller 2336-9053 
 
Puslinge Drenge: 
årg. 96. Træning: Man- og onsdag 17.15–18.30 
Start: 15. marts 
Træner: Kiwin Dønkjær, 5576-9524  
eller 2685-1996 
 
Miniput Drenge: 
årg. 95. Træning: Tirs- og torsdag 17.00–18.00 
Start: 23. marts  
Træner: Birgit Hansen, 5576-6020  
 
Miniput Drenge: 
årg. 94. Træning: Man- og onsdag 17.00–18.00 
Start: 8. marts 
Træner: Benny Petersen, 5576-9735  
eller 2896-6650 
 
Lilleput Drenge: 
årg- 93. Træning: Tirs- og torsdag 17.30–19.00 
Start: 23. marts 
Træner: Hjalmar Hansen, 5576-6020  
eller 2083-2122 
 
Lilleput Drenge: 
årg 92. Træning: Man- og onsdag 17.00–18.30 
Start: 16. februar 
Træner: Jan Svendsen, 5576-5012  
eller 3066-9945 
 
Drenge: 
årg. 91. Træning: Man- og onsdag 17.00–18.30 
Start: 16. februar 
Træner: Indtil videre sammen med årg. 92 
 
Junior: 
Træning: tirs- og torsdag 19.00–20.30  (sammen 
med senior) 
Start: 10. februar 
Træner:  

Miniput Piger: 
årg. 94-95 + yngre. Træning: Man- og ons-
dag 16.30–17.30 
Start: 2. februar 
Træner: Jesper Kloster, 5576-9018  
eller 4076-9018 
Træner: Linda Jørgensen, 4019-2597 
 
Lilleput Piger: 
årg. 92-93. Træning: Tirs- og torsdag  
17.00–18.30 
Start: 24. februar  
Træner:  Michael Nielsen, 5534-2646  
eller 4068-5159 
 
Piger: 
årg. 90-91. Træning: tirs- og torsdag  
17.00–18.00 
Start: 9. marts 
Træner:  Søges  
 
Dame junior: 
årg. 87-88-89.  Træning: Man- og onsdag 
17.00–18.30 
Start: 23. februar 
Træner: Morten Kloster, 2251-8811 
 
Damer: 
Træning: Onsdag 19.00 
Start: 24. marts 
Træner: Per Alfred Hansen, 5576-9347 



19 
GYMNASTIK 
 
GYMNASTIKUDVALGET: 
Formand  
Mette Brendstrup 5576-7440 
Karina Nielsen  5572-5010 
Lone Karrebæk  
Mortensen            5576-6310 
Maria Wulff 
Per Pedersen  
Hanne Egelund  5576-7422 
 
HUSK: Gymnastikopvis-
ning afholdes i Svend 
Gønge-hallen lørdag, den 
20. marts 2004 kl. 13.00 
 
Entre: 
voksne kr. 30,- (fra 15 år) 
børn gratis  (under 15 år) 

BADMINTON 
Der afholdes klubmesterskab søndag den 28. marts 
2004 kl. 11.00. 
Sidste spilledag for motionister er 29. marts 2004 
Sidste spilledag for turneringsspillere er den 31. 
marts 2004. 
Sidste spilledag for børn og ungdom er den 29. 
marts 2004. 
Sæsonen 2004/2005 starter for: 
Turneringsspillere 1. september 2004 kl. 19.00 
Motionister 6. september 2004 
Børn og ungdom 2. september 2004.  
Træner torsdag og mandag 
BADMINTONUDVALG: 
Formand: Bruno Ploug  5576-7130 
Senior: Karsten Nielsen 5576-5440 
Old vetaran: Lisa Hallqvist  5576-5090 
Motionist: Susanne Thye 5576-9368 
Veteran: Per Hansen   
Ungdom Per Christensen 5576-9177 
Postmodtager: Bruno Ploug, Anne Mariesvej 7, 
4750 Lundby  

KLUBBEN: 
Klubben er for de 10 - 14 årige fra Svend Gøn-
ge Skolen, klubben er på frivillig basis, det vil si-
ge at det er frivillige fra foreningen eller forældre 
som på skift fører opsyn med børnene. 
Klubben er beliggende på Øbjerggårdsalle 2, 
Køng 4750 Lundby 
(forsamlingshuset/klubhuset). 

 
Klubben har åbent man-, tirs-, ons-, og torsdag 
fra kl. 13.30 – 16.30 og kun på skoledage, alle 
ferier og helligdage er der lukket. 
Udvalgsmedlemmer: 
Formand Elise Olsen, tlf. 5576-9091 
Elva Larsen, tlf. 5576-9537 
Annelise Christensen, tlf. 5576-9525 
Rita Kloster, tlf. 5576-9156  

FORSIKRINGER 
Ja, hvordan er det mon med det i ISG? 
Foreningen har forsikret  klubhuset, for-
samlingshuset, kontoret , 1. salen og er 
nu også forsikret mod tyveri af sportstøj 
i biler, når holdene er til turneringer. 
 
Foreningen har også en ANSVARS- 
(ERHVERVS-)forsikring, som dækker 
alle, der udfører et stykke arbejde for 
ISG. 
Foreningen har også en ULYKKKES-
FORSIKRING, som dækker alle, der 
udfører et stykke arbejde for ISG. 
 
Men som sportsudøver er man ikke 
dækket af ISG’s forsikringer!  
DERFOR:  
Tegn selv en ulykkes-
forsikring!   

 
KÆRE FORÆLDRE! 
Vi har ofte det problem, at 
”små”  børn, der deltager i 
ISG’s aktiviteter, ikke kan hu-
ske deres fulde navn, adresse 
og telefonnummer. Hvis uheldet 
skulle være ude, så er det nød-
vendigt, at vi er i besiddelse af 
disse oplysninger. Samtidigt 
besværliggør det vores med-
lemsregistrering med de mang-
lende oplysninger. Derfor er vi 
nødt til at stille krav om, at 
børn, der indskrives i forenin-
gen, første gang skal følges 
af en voksen, så vi kan få op-
lyst navn, adresse, fødsels-
dato og telefonnummer.   
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HÅNDBOLD 
 
Sommerhåndbold for damer 2004. 
Der er meldt et dame hold til i DGI. Der trænes ik-
ke, men er du interesseret i at spille kampene så 
kontakt Marianne Madsen på telefon: 55 76 96 53 
 
Vinterturneringen 2004/2005 starter for senior før-
ste uge i august. 
 
UDVALGSMEDLEMMER. 
Marianne Havskov Madsen 5576-9653 
Nikolaj Schelde            5576-7422 
Gitte Bruun Simonsen           5576-7430 
Kim Jacobsen            2578-2551 
Lene hansen            5576-5757 
Tanja Nielsen            5576-9401 

ISG/OIF HÅNDBOLD INVITERER i SAMARBEJDE MED 
LIV I LUNDBY  TIL FOREDRAG MED LARS LANG, 

KENDT FRA BL.A. ROBINSON, ONSDAG D. 21. APRIL 
KL. 19.00 I MEDBORGERHUSET LUNDBY  

 

IDRÆTSFORENINGEN 
SVEND GØNGE 
Bestyrelsen: 
Form.: Leif Andersen, Bellisvej 25, 4750 Lundby 
tlf. 5576-9617  
Kass.:  Anita Steinmeier, Klarskovvej 66, 4760 
Vordingborg tlf. 5538-2894 
bestyr.medl.: Egon Jacobsen, tlf. 5576-7275 
bestyr.medl.: Hjalmar Hansen, tlf. 5576-6020 
bestyr.medl.: Jan Torp, tlf. 5576-7171 
for fodbold ungdom: Jan Svendsen, 5576-5012 
for fodbold senior: Lars Mieritz, 5576-6048    
for badminton: Susanne Thye, tlf. 5576-9368 
for gymnastik: Mette Brendstrup, tlf. 5576-7440 
for håndbold: Lene Hansen, tlf. 5576-5757 
for klubben: Annelise Christensen, 5576-9525 

SVEND GØNGES 
VENNER 
Svend Gønges Venner er en støtte-
forening for ISG. 
SVEND GØNGES VENNER AFHOL-
DER HALFEST MED PÅ SLAGET 12 
LØRDAG DEN 1. MAJ 2004 KL. 
18.30.  
Vi serverer en lækker to-retters me-
nu og spiller op til dans med Dan-
marks populæreste band. 
Pris pr. person kr. 275,- 
Billetter købes i COMA Lundby. 
STØT VENNERNE   
-  DE STØTTER ISG 

FORSAMLINGSHUSET: 
Forsamlingshuset i Køng drives af 
idrætsforeningen og udlejes ved henven-
delse til : 
Egon og Kirsten Jacobsen 
Ane Mariesvej 6, 4750 Lundby 
tlf.. 5576-7275 

KONTINGENT-
OPKRÆVNING: 
Fremtidige restancer vil blive på-
lagt et rykkergebyr på 25,- kr. pr. 



4750 SPORTEN 

Så er sæsonen 2004 for 
herresenior i Svend 
Gønge startet. Når disse 
ord skrives har spillerne 
trænet 2 gange og det 
ser rigtigt godt ud. Vi 
har fået tilgang af 3 1. 
års seniorer (alle 3 har 
tidligere spillet i klub-
ben). Desuden er der 
kommet en tilgang fra 
Nr. Alslev og en af 
”københavner-spillerne 
er vendt tilbage. Mange 
af de spillere, der først 
kommer, når græsset 
bliver grønt, har også 
givet tilsagn om at spil-
le på klubbens 2. hold i 
serie 5, så jeg tror at 
Svend Gønge går en 
god sæson i møde. 
Af andre nye tiltag kan 
nævnes tilknytningen af 
Rene Weyert – en an-
den tidligere Svend 
Gønge mand – til seni-
orafdelingen. Rene skal 
fungere som talentspej-
der, hjælpetræner og 
holdleder. Et meget 
spændende tiltag, som 

jeg forventer mig meget 
af. Henrik Andersen er 
naturligvis stadig hold-
leder for serie 3. 
Denne tid på året byder 
som altid på den sure 
opstartstræning, men 
spillerne er ved godt 
mod, og det meste af 
træningen foregår med 
bold – dog er der fast 
forskellige løbekonkur-
rencer, som spillerne 
faktisk godt kan lide! 
Vi starter op med træ-
ningskampene den 28. 
februar, hvor serie 3 
skal til Eskilstrup og 
møde deres LF serie 1. 
Herefter er der træ-
ningskampe hver lør-
dag, indtil turneringen 
starter den første week-
end i april.  
Serie 5 vil inden de 
starter turneringen også 
få tre træningskampe. 
Den sportslige målsæt-
ning for serie 3 er at 
slutte mellem de tre 
bedste i serie 3, pulje 8 
og for serie 5 at slutte 

mellem de seks bedste i 
serie 5, pulje 24. 
Hvis man har lyst til at 
prøve sine fodbold fær-
digheder i Svend Gønge 
er man velkommen tirs-

dag og torsdag kl. 1900 
ved klubhuset  i Køng. 
 
Morten Fogh Jensen 
Træner 

Sv. Gønge 
får en stor 

sæson 

Herre senior-træner Morten Fogh: 
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SYDSJÆLLANDS 
MURERSERVICE 

SM Byg Aps 
Arkitekttegnede 
enfamilieshuse 

Alt tømrer– og 
murerarbejde udføres 

v. Peter Mieritz 
tlf. 2073-7084 



 
 
 
Følgende nummer på IF Svend Gønges fodboldmålaktier er udtrukket : 
Gavecheck  1000,-   fra Svend Gønges Venner        Nr. 164 Micky Jensen 
Gavecheck   500,-  fra SR Design                   Nr. 310 Maiken Keinnicke 
Gavecheck   350,-  fra Hans Rasmussen         Nr. 139 Janus Schelde 
Gavecheck   300,-  fra Nybolig – Vordingborg         Nr. 303 Jesper True 
Gavecheck   300,- Trafikskolen Lundby         Nr. 295 Jacob Rasmussen 
Gavecheck   300,- Vognmand Arne Hansen        Nr. 049 Rasmus Jensen 
Gavekort     300,- Børge Olsen Ure & Smykker      Nr. 200 Tage Bo Nielsen 
Bankbog      200,- Vordingborg Bank – Lundby     Nr. 033 Henrik Jacobsen 
Gavekort     200,- Tage E. Olsen Værktøj         Nr. 160 Kurt Petersen 
Gavecheck   200,- Entreprenør Peter Larsen         Nr. 196 Lene Susgaard 
Vi takker sponsorer & aktieindehavere for støtten 
    IF Svend Gønge seniorfodbold  

Kampprogram for ISG serie 5  
Forårssæsonen i pulje 24 

Lørdag den 3. april kl. 13.30  Kalvehave IF-Svend Gønge 
Torsdag den 8. april kl. 10.00 Svend Gønge-Kastrup GI 
Søndag den 18. april kl. 10.00 Præstø IF-Svend Gønge 
Søndag den 25. april kl. 10.00 Svend Gønge-Vestmøn BK 
Søndag den 2. maj kl. 12.00    Stensved IF 2-Svend Gønge 
Søndag den 9. maj kl. 10.00    Svend Gønge-Overvindinge 
Lørdag den 15. maj kl. 13.30  Møns FK-Svend Gønge 
Torsdag den 20. maj kl. 10.00  Svend Gønge-Nyråd IF 
Mandag den 31. maj kl. 10.00  Svend Gønge-Jungshoved IF 
Søndag den 6. juni kl. 10.00 Ørslev GIF (V)-Svend Gønge  
Søndag den 13. juni  kl. 10.00  Svend Gønge-Bårse IF 

www.ifsg.dk - ISG’s hjemmeside 
HAR DU SET DEN - DEN ER GO! 
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Nye varer 
på lager 

Kom og se 
de spæn-
dende nye 
varer! 

Nørgaards 

Vi ses hos  
Nørgaards 

Teglværksvej 2 A 
4750 Gl. Lundby 

Tlf. 5576-6762 

Nye åbningstider: 
Fredag, 
lørdag og  
søndag 10-14 

Lørdag den 3. april kl. 15.30  Svend Gønge-Næstved FC 77 
Lørdag den 10. april kl. 15.30 Sædder IF-Svend Gønge 
Lørdag den 17. april kl. 15.30 Svend Gønge-Næstved IF 
Lørdag den 24. april kl. 15.30 Præstø IF–Svend Gønge 
Lørdag den 1. maj kl. 15.30    Svend Gønge-Kalvehave IF 
Lørdag den 8. maj kl. 13.30    RB 1906-Svend Gønge 
Lørdag den 15. maj kl. 15.30  Svend Gønge– Karise IK 
Lørdag den 22. maj kl. 15.30  Toksværd GI-Svend Gønge 
Lørdag den 29. maj kl. 15.30  Svend Gønge–Vordingborg  
Lørdag den 5. juni  kl. 15.30  Svend Gønge-Vallø BK 
Lørdag den 12. juni kl. 15.30  Rønnede IF-Svend Gønge 

Kampprogram for ISG serie 3  
Forårssæsonen i pulje 8 



Af Anders Jacobsen, 
seniorformand  
ISG fodbold 
 
Morten Fogh kaldte til 
første træningsdag lørdag 
d. 7/2, og der var 14 frem-
mødte. Tallet er flot, taget 
i betragtning, at flere er på 
skiferie. Endnu mere posi-
tivt er det, at der var hele 
5 nye. Ja, det vil sige 4 
nye og så Micky Jensen, 
der efter et års fravær er 
vendt tilbage til barn-
domsklubben. 
”Der var god intensitet, og 
man kan allerede nu se, at 
der bliver kamp om plad-
serne”, fortæller Morten 
Fogh begejstret. 
 
Talentchef 
Han bliver i år tildelt en 
talentchef, René Wayert, 
der dels skal sikre at de 
unge 1. års seniorer befin-
der sig godt i klubben, 
dels sikre at tidligere ung-

domsspillere i Svend Gøn-
ge kontaktes i håbet om at 
vende tilbage til klubben. 
”Rene Wayert er tidligere 
ungdomstræner hos os og 
kender derfor mange af de 
spillere, der i disse år bli-
ver seniorer. Udover ta-
lentplejen, skal René bistå 
Morten Fogh ved træning, 
således at der bliver mu-
lighed for f.eks. at køre 
fysisk træning i den ene 
ende, samtidig med at tek-
nikken bliver plejet i den 
anden” fortæller formand 
Anders Jacobsen og fort-
sætter. 
 
 ”Vi ser meget frem til 
samarbejdet og mener at 
tiltaget er helt unikt –
noget som gør, at IF 
Svend Gønge er et godt 
stede at være –både spille-
mæssigt, men i høj grad 
også socialt” 
Efter denne uges træning 
har det vist sig, at den 
flotte tendens holder og 

begge gange har Fogh 
kunne mønstre 15 spillere. 
 
Alt i alt har den første uge 
budt på 6 nye spillere og 
sammenholdt med de ruti-
nerede, der er i truppen, 
tegner det til at blive en 
god sæson for begge hold. 
Svend Gønge fodbold har 
i den seneste tid gennem-
ført mange nye initiativer, 
heriblandt den flotte hjem-
meside www.ifsg.dk , og i 
den kommende tid, vil der 
være endnu flere tiltag der 
bakker op om klubbens 
payoff:  Svend Gønge –  
et godt sted at være! 
 
Store Legedag 
”Den 14. marts slår vi dø-
rene op til intet mindre 
end en verdensnyhed: Stor 
Legedag i Svend Gønge- 
hallen. Vi har i samarbej-
de med de 6 sponsorer 
Nybolig Vordingborg, 
Advodan Vordingborg, 
Sværdborg Friskole, SM-

Byg Lundby, Danlej Vor-
dingborg og Faxe Kondi, 
stablet et arrangement på 
benene, der skal samle 
børn og unge i området og 
gøre opmærksom på, at 
den lille klub nord for 
Vordingborg har mange 
gode ideer og styrke til at 
gennemføre dem”, fortæl-
ler seniorformand Anders 
Jacobsen. 
 
”Alle er velkomne, og der 
er aktiviteter for børn fra 3 
– 16 år! Vi præsenterer et 
væld af hoppeborge, for-
hindringbane, hastigheds-
mål, rodeotyr og meget 
meget mere. Der er noget 
for enhver smag og noget 
for hele familien. Vokse 
kommer gratis ind, børn 
skal betale entré på kr. 35, 
incl. er en ½ ltr. Faxe 
Kondi 2” slutter Anders 
Jacobsen med glimt og til-
fredshed i øjet. 

Talentchef René Wayert præsenterer 
de fem nye spillere Micky Jensen, 
Dennis Andersen, Jens Andersen, 
Tobias Larsen og Robert Nielsen 

Talentchef 
og legedag 

ISG Fodbold  
går nye veje: 
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Supernetgruppe etableret 
Liv i Lundbys nyeste gruppe Liv i Lundby Supernet 
er nu etableret med følgende medlemmer: 
Daniel Irvold (kontaktperson), Andreas Boye, Bent 
Jørgensen, Didde Nielsson, Ken Heddinge, Mads 
Mellergaard, Morten Hansen og Tobias Berglund. 
Gruppen har fået til opgave at undersøge muligheder-
ne for at få højhastighedsnet til 4750-området, et net, 
der helst skal kunne rumme superhurtigt internet, 
fjernsyn, så vi slipper for paraboler, samt telefoni. 
Gruppen har holdt sine første møder og arbejder nu 
på at få hentet gode tilbud ind samt undersøge behov 
og ønsker blandt 4750-borgerne. 



Fest og farve i  

4750 

Send os dit fest og farve-tip: 
sten@post7.tele.dk eller ring 5576-6001 

Lysfesten i Lundby 
Rigtigt mange af vores læ-
sere har ønsket at se bille-
der fra lysfesten i Lundby 
den 18. december sidste år. 
Det var da Borgerforenin-
gen i samarbejde med Vor-
dingborg Bank illuminere-
de centrum af Lundby Sta-
tionsby med levende lys 
fra lygtetændingstid og ud 
på aftenen. Hertil var der 
hygge hos de handlende. 
Vi ser her billeder fra 
Lundby Apotek, Vording- 

borg Bank og Lund-
by Kiosken.  

Så smukt tog Lundby centrum sig ud den 18. december 2003. 

Erik Schmidt og Hanne Valbjørn på Apoteket Jorge Moreiras i Vordingborg Bank Aase Harrekilde-Petersen i Lundby Kiosken 

En af Lundbys førende erhvervs-
drivende, vognmand Vagn Peder-
sen, Ane Mariesvej, fejrede lørdag 
den 14. februar sin 60 års fødsels-
dag med åbent hus på Udby Kro. 
Ikke mindre en 225 mennesker 
lagde den lørdag eftermiddag ve-
jen forbi kroen for at hylde den 
populære fødselar. 

Fredag den 13. februar havde 
borgerforenings– og medbor-
gerhusformand Jan Elmelund 
reception i Medborgerhuset  i 

Lundby i anledning af sin 50 års 
dag. Vi fangede Liv i Lundby-
aktive Jørgen Hansen og Aase 

Harrekilde-Petersen i livlig 
samtale. 

Søndag den 8. februar opførte 
konfirmanderne i Lundby og 
Sværdborg musicalen DAVID i 
Sværdborg Kirke. Sognepræst 
Lillian Saaek og hendes mand 
Gert havde instrueret, og det hav-
de de gjort godt. Konfirmanderne 
var meget dygtige - især brillere-
de Tenna Nielsen som Batseba. 

FOTOS: JAN ELMELUND 
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Liv i Lundby kalder til borgermøde: 

Fartbøllerne  
skal stoppes 

Dagsorden borgermødet 
søndag 21. marts kl. 13-17: 

13.00: Velkommen og status over et år 
med Liv i Lundby 
13.10: Liv i Lundbys grupper fortæller om 
deres planer 
13.50: Kaffepause 

14.00: Oplæg til debat om trafiksanering i 
Lundby v/Liv i Lundby, trafikudvalget i Tra-
fik– og byplangruppen. 
15.00: Gruppearbejde om oplægget 

16.00: Fremlæggelse i plenum 

16.50: Afslutning og offentliggørelse af 
dato for næste borgermøde. 

De fjolser, som ikke 
kan finde ud af at over-
holde fartbegrænsnin-
gen i bymæssig bebyg-
gelse, skal få det rigtigt 
svært, hvis det står til 
trafikgruppen under Liv 
i Lundby. 
En trafiksanering af 
Lundby bliver hovedte-
maet på borgermødet i 
Medborgerhuset Lund-
by søndag den 21. 
marts kl. 13-17.  
Efter en kort velkomst 

og status over de resul-
tater, Liv i Lundby har 
opnået siden det stiften-
de møde for knap et år 
siden, vil Liv i Lundbys 
grupper kort referere 
om deres arbejde og ik-
ke mindst deres frem-
tidsplaner. 
Herefter lægger Liv i 
Lundbys trafikgruppe 
op til en debat om tra-
fiksanering i Lundby. 
Du kan læse om grup-
pens planer på de kom- 

mende sider. 
På borgermødet vil der 
være en kort status om 
arbejdet siden sidste mø-
de for et år siden, lige-
som Liv i Lundbys 
grupper kort vil fortælle 
om deres arbejde og de-
res planer. 
Det bliver trafikgruppen 
selv, der lægger op til 
debat i grupper om vo-

res ønsker til trafiksane-
ring i Lundby. Efter 
gruppearbejdet, samles 
alle igen for at høre, 
hvilke forslag, man har 
arbejdet sig frem til.  
Herefter vil mødets kon-
klusioner blive lagt ud 
til drøftelse i byens for-
eninger og blandt de 
borgere, som berøres af 
ændringerne. 

Husk at rin-
ge, skrive el-
ler maile din 
annonce til 
4750Avisen. 
Deadline for 
næste nr. 15. 
marts. 
5576-6001 
sten@post7. 
tele.dk 



Pris monteret 1995,-  
incl moms 

Johannes Jensen, Spindevænget 1, Køng 
5576-9348  2173-3149 - www.koeng-auto.dk 

En aften med Svend En aften med Svend   
Gønge og sulevællingGønge og sulevælling  
Liv i Lundbys kultur-aften i Medbor-
gerhuset Lundby onsdag den 17. marts 
kl. 18.00 bliver en aften med Svend 
Gønge - og med sulevælling. Vi skal 
høre om virkelighedens og myternes  
berømte helt fra Lundby.  Og sulevæl-
lingen: den skal vi selvfølgelig smage. 
Inden foredraget om Svend Gønge vil 
aftenens arrangør, Foreningen Lund-
byweb, servere den fra radioen så be-

rømte egnsret ”sulevælling” - en sær-
deles velsmagende egnsret fra Syd-
sjælland og Sydhavsøerne.  
Vi er sikre på, at det har været Svend 
Gønges livret. 
Og til at tilberede retten kommer ingen 
ringere end vinderen af DR Regiona-
lens egnsrets-konkurrence Erik Schu-
macher fra Dannemare på Vestlolland. 
Når dette læses, har Erik Schumacher 
deltaget i landsfinalen i Herning og har 
- tror og håber vi - opnået et rigtigt flot 
resultat.  Erik har foreslået, at vi efter 
sulevællingen, som er en meget gam-
mel ret, men særdeles velsmagende og 
sund, får en omgang æbleskiver med 
syltetøj. 
Billetter à 70 kroner købes fra 1. 
marts til og med mandag den 15. 
marts i Coma, LundbyKiosken, 
Spar i Sallerup og Dagli’ Brug-
sen i Køng. 

Erik Schumacher nyder en portion 
dejlig sulevælling. 

Generalforsamling  
i Lundbyweb 

Foreningen Lundbyweb, som udgi-
ver www.lundbyweb.dk og 4750Avi-
sen holder sin årlige generalforsam-
ling for medlemmer af foreningen  
mandag den 8. marts kl. 19.00  

i Medborgerhuset Lundby.  
Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Svend Gønges livret var sulevælling! 



Trafikgruppen vil ha’  
farten ned i Lundby 
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Liv i Lundby er, 
som mange ved, 
en græsrodsbevæ-
gelse, der forsøger 
at skabe liv og 
glade dage i hele 
4750-området. Ini-
tiativerne blev af 
ressource-mæssige 
grunde i første 
omgang koncen-
treret om Lundby, 
men det er dog 
lykkedes at etable-
re en avis, som 
dække alle fem 
nordlige sogne. En 
af de grupper, der 

arbejder under liv 
i Lundby er en tra-
fik– og byplan-
gruppe. Denne 
gruppe har nedsat 
en trafikgruppe, 
som i de senere 
måneder har arbej-
det intenst på at 
udarbejde forslag 
til trafiksikring af 
Lundby. 
Gruppen har både 
defineret de nuvæ-
rende problemer 
og prøvet at kom-
me med forslag til, 
hvordan man kun-

ne afhjælpe pro-
blemerne. 
Det er tanken, at 
gruppens forslag 
og ideer skal drøf-
tes på borgermø-
det i Liv i Lundby, 
som afholdes søn-
dag den 21. marts 
kl. 13-17 i Med-
borgerhuset Lund-
by. Alle er vel-
komne til at kom-
me og give deres 
besyv med. Mødet 
omtales på foregå-
ende side. 

Vi vil gerne kunne færdes 
sikkert i Lundby, sikre 
skolevejen og generelt 
have nedsat hastigheden. 
Vi ser det som et stort 
problem at der er mange 
trafikerede veje som bør-
nene skal krydse, samti-
dig med at, de i øvrigt alt 
for høje, hastighedsbe-
grænsningerne ikke bliver 
overholdt.  
Cyklisternes betingelser i 
Lundbyområdet er gene-
relt for dårlige. Cykelsti-
en fra Køng ophører et 
stykke uden for Lundby, 
og fortsætter således ikke 
forbi efterskolen. Elever-
ne fra efterskolen skal alt-
så direke ud på Lundby-

vejen, hvor der køres me-
get stærkt pga. manglen-
de fartdæmpende foran-
staltninger.  
Vi ser også et stort pro-
blem i, at der mangler cy-
kelsti mellem Gl. Lundby 
og Lundby, da det er en 
meget brugt skolevej.  
Som følge af den trafikale 
udvikling, skoleudvidel-
sen og den dertil hørende 
større trafik af gående og 
cyklister, skabes der hver 
dag farlige situationer 
som følge af for høj ha-
stighed forbi skolen. 
De eksisterende fartdæm-
pende foranstaltninger 
har vist sig utilstrækkeli-
ge.  

Selv de mindste 
annoncer i 4750-
Avisen bliver set 
og læst, køb du 
også en annonce– 
du ringer bare 
5576-6001 eller 
sender en mail til 
sten@post7.tele.dk 

Vi ønsker trygge veje 

Her i Lundby City 
skal farten dæm-
pes effektivt. Sommertime 

Solcenter  
Gaveartikler  

Legetøj 
BRUG DIT LOKALE 

SOLCENTER 
 

Kun 25 kr. for ca. 15 min 
Alpha Sun 36/3 
Miami Sun 38/3 

 
Åbent tirsdag til lørdag 

 
Bestil gerne tid på forhånd 

 
 

  Lundby Hovedgade 92 - Tlf. 5576-7050 



Brevduer - en 
herlig hobby 
Vi vil gerne introducere brevduespor-
ten for mennesker, som ikke holder 
brevduer i forvejen, men interesserer 
sig for dyr, natur og måske savner en 
spændende og meningsfuld hobby. 

Brevduesporten appellerer 
i særlig grad til til menne-
sker, som tidligere har dyr-
ket konkurrenceidræt og 
derfor savner spænding og 
konkurrence i deres fritid. 
Er man også interesseret i 
avl og kan lide omgangen 
med dyr, er det alle tiders 
hobby/sport. 
Spændingen kommer ind 
ved kapflyvninger, men det 
er også en daglig glæde at 
passe det meget tillidsfulde 
og trofaste dyr. Det føles 
næsten som tiden står stil-

le, når man går ind i sit 
dueslag. 
 
Fascinerende 
For due-ejeren er det lige 
fascinerende hver gang en 
due lander efter en kap-
flyvning, og når duen kon-
kurrerer med andre duer 
fra andre slag om hvem der 
kommer hurtigst hjem, så 
giver den ejeren en spæn-
ding og glæde, som næppe 
kan beskrives fuldt ud - 
den skal opleves. 
Hvor meget koster det så at 

have brevduer som hobby. 
Alt her i livet koster penge, 
men duesporten er så vise-
lig indrettet, at man selv 
bestemmer, hvor meget det 
skal koste. Man bestemmer 
selv, hvor mange duer, 
man vil have, og hvor 
mange, man vil sende på 
kapflyvning. 
Selvfølgelig skal man beta-
le kontingent til brevdue-
foreningen. Det svinger 
lidt fra forening til for-
ening, men er på 6-800 
kroner om året. For de pen-
ge får man blandt andet et 
rigtigt godt medlemsblad. I 
flyvesæsonen får man bla-
det hver uge med resulta-
terne i, og uden for sæso-
nen hver 14. dag, blandt 
andet med artikler om 
brevduefolk fra ind– og 
udland. 
Flyvesæsonen starter om-
kring 1. maj og slutter midt 
i august. De første flyvnin-
ger er ikke så lange, ca. 
100-150 kilometer, alt efter 
hvor man bor. 
Senere på sæsonen - når 
duerne er kommet i bedre 
form og vejret er blevet 
mere stabilt - øges afstan-
den gradvist op til ca. 700 
kilometer. 
 
I det lokale klubhus 
Alle duerne bliver afleve-
ret i det lokale klubhus, 
hvor der kommer en vogn-
mand og henter dem og 
kører dem til slipstedet. 
Kapflyvningen foregår om 
lørdagen. Duernes flyveha-

stighed er ca. 60-70 km. i 
timen, men nogle gange 
kommer de dog højere op, 
hvis de f.eks. har medvind.  
Først i juli starter sæsonen  
for unger, født i indevæ-
rende år. Der er 5-6 ung-
flyvninger. 
Alt i alt er der ca. 40 flyv-
ninger på en sæson. Det er 
et tilbud - der er ingen, der 
siger, at man skal flyve alle 
flyvningerne.  
 
Landet er delt op i forskel-
lige konkurrence-områder. 
F.eks. er Vestsjællands og 
Storstrøms amter et områ-
de, der hedder gruppe 2. 
Det er igen delt op i to sek-
tioner. Vestsjællands amt 
minus Haslev er sektion 
21, mens Storstrøms amt 
plus Haslev er sektion 22. 
De Danske Brevduefor-
eninger, der er hovedorga-
nisationen, står for kap-
flyvningerne fra udlandet, 
mens Sektionsklub 22 står 
for de mindre flyvninger 
fra indlandet. 
 
Hvis du er interesseret i at 
høre mere om denne dejli-
ge hobby, er du meget vel-
kommen til at henvende 
dig til undertegnede for at 
høre nærmere, evt. se et 
dueslag! 
I skal være meget velkom-
ne! 
Jenny og Freddi Nygaard 
Næstvedvej 304, Kastelev 
4760 Vordingborg 
tlf. 5538-1160 
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Alt murerarbejde udføres 

55 76 96 03 

Biltlf. 2073-9603   
Fax  5576-9703 

HANS  
RASMUSSEN 



Bygrænsen 
skal flyttes 

længere ud 

Bumpene 
virker ikke 
godt nok 

Vi foreslår på Lundby 
Vej/Kaj Lykkes 
Vej/Lundby Hovedga-
de (se vedlagte teg-
ning)  en flytning af 
byskiltet til Lundby-
parken mod Køng med 
en hastighedsgrænse 
på 50, startende fra 
byskiltet. Vi ser det 
som en nødvendighed 
at føre cykelstien vide-
re helt over broen over 
banen, på begge sider 
af vejen. For at undgå 
farlige situationer på 
broen, foreslår vi et 
lyssignal med normal 
rød i begge retninger, 
med spoler i vejen. Vi 
forestiller os at man 
fører cykelstien over 
broen ved afstribning. 
Det medfører at der 
kun er en kørebane, og 
dertil kommende øget 

sikkerhed, pga. de me-
get dårlige oversigts-
forhold ved broen.  
Vi overvejer dog at 
fremsætte alternative 
forslag til en ind-
skrænkning af køreba-
nen til én vognbane, 
f.eks. En hængebro til 
cykelsti. Målet er at få 
hastigheden ned og 
sikre de bløde trafi-
kanter, og kan det op-
nås på anden vis, er 
det naturligvis med i 
debatten. 
For at holde 
hastigheden nede for 
den gennemgående 
trafik, foreslår vi et 
sinus-bump lige før 
udkørslen fra 
efterskolen (samt at  
de eksisterende bump 
gøres funktions-
dygtige igen).  

For at indikere 
den øgede trafik 
af ”bløde” trafi-
kanter omkring 
forretningerne og 
vejen til banen, 
foreslår vi en hæ-
vet overflade i 
rød, ved 
”Trekanten” samt 
en hævet overfla-
de, ligeledes i 
rød, i krydset 
Sværdborg-
vej/Lundby Ho-
vedgade. 
Vejbelysningen 
bør generelt for-
bedres i byen 
som helhed, samt 
etableres i for-
bindelse med for-
længelsen af cy-
kelstien på Lund-
byvejen. 
Vi forestiller os 
at man på Sværd-
borgvej laver tre 
mush-
rooms/pukkelbu
mp, samt 30 km/t 
zone på hele 
strækningen samt 
fodgængerfelt 
ved selve skolen. 
Vi vil gerne have 

etableret le-
ge/opholdsområd
e i området 
Lundby Hoved-
gade (vest), Es-
bensvej, Junker 
Rudsvej, gerne 
med lukning af 
Junker Ruds Vej 
ud mod Lundby-
vejen, og i den 
forbindelse bøj-
ler ved tunnellen, 
så knallertkørsel 
undgås. Vi øn-
sker også le-
ge/opholdsområd
e på Baunevej. 
Disse områder er 
med mange børn 
og for høj hastig-
hed. Baunevej er 
en meget benyt-
tet gennemkør-
selsvej.  
Vi overvejer dog 
stadig forslagene. 
Det er vores idé, 
at der ved alle 
indfaldsveje til 
Lundby/Gl. 
Lundby plantes 
træer for at veje-
ne derved synes 
smallere. 

Trafikgruppen foreslår, at bygrænsen til Lundby mod vest 
flyttes længere mod vest - helt ud bag indkørslen til Lundby 
Hovedgade. 

Det er vores idé at 
der ved alle ind-
faldsvejene  til 
Lundby / Gl. Lund-
by plantes træer, for 
at vejene derved sy-
nes smallere. 

Krydset ved 
skolen etab-
leres med 
hævet rød 
overflade, 
så alle kan 
se, de skal 
sætte farten 
ned. 

De nuværende bump 
på Lundby Hoved-
gade dæmper ikke 
farten nok, og der er 
for stor afstand mel-
lem dem. 
De eksisterende hel-
ler på Sværdborgvej 
har ikke den ønske-
de virkning, da det 
mere fungerer som 
en slalombane end 
en fartdæmpende 
foranstaltning.  
Vi har i samarbejde 
med Vordingborg 
Kommune fået gen-
nemført fartmålinger 
på Sværdborgvej, 
hvor vi endnu ikke 
har fået resultaterne. 
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Generalforsamling  
i Borgerforeningen 

Allerede 6500 
kroner i  
Lundby Fonden 

 

Cykler til  
hele familien 

JP Cykler 
Jan Petersen 
Næstvedvej 288 
Kastelev Tlf. 5538-2380 

Stort udvalg i 
brugte cykler 

Åbnings-
tider: 

ma-fre:  
10-18 

lørdag:  
9-15 

Smart Safety Cykelsikring 
cykeltyvens bagdel - din fordel 
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Tusind Tak 

Jeg vil gerne hermed udtryk-
ke min taknemmelighed til alle 
der var med til at gøre min 50 
års fødselsdag den 13. Febru-
ar i Medborgerhuset Lundby 

til en uforglemmelig oplevel-
se. Jeg sender også en tak til 
dem der indbetalte et beløb 

til Lundby Fonden. 
Med venlig hilsen 

Jan Elmelund 

Rigtigt mange var mødt op i 
Medborgerhuset Lundby for at 
gratulere Jan Elmelund på hans 
50 år fødselsdag den 13. februar. 

Lundby Fonden, der blev 
stiftet på initiativ af Jan El-
melund, formand for 
Lundby Håndværker-, 
Handels– og Borgerfore-
ning i forbindelse med 
hans nyligt afholdte 50 års 
fødselsdag, er kommet rig-
tigt godt fra start. 
Bidragene er kommet fra 
de mange mennesker, der 
var mødt op til Jan Elme-
lunds reception i Medbor-
gerhuset Lundby fredag 
den 13. februar og andre, 
der har sat penge til fonden 
ind på konto 6220-
1100948 i Vordingborg 
Bank. 
Et af de mere overraskende 
bidrag kom fra Køben-
havns Kommune, hvor 
kommunens medlemmer 
af Bycykel Fondens besty-

relse stod bag et bidrag til 
Lundby Fonden.  Baggrun-
den for dette bidrag er, at 
Jan Elmelund har været 
formand for bestyrelsen 
indtil nytår, og man har via 
www.lundbyweb.dk erfaret, 
at Lundby Fonden var stif-
tet og modtagelig for til-
skud. 
 
Næsten 6500 i fonden 
Da redaktionen til dette 
nummer af 4750Avisen 
lukkede var der kommet 
næsten 6500 kr. ind til 
Fonden. Det bliver spæn-
dende at følge med i hvilke 
spændende projekter, der 
kan skydes i gang med 
Lundby Fondens hjælp. 
Og vi skal da lige huske at 
sige at Fondens konto altid 
er åben for nye bidrag.  

Mandag den 15. marts af-
holdes generalforsamling i 
Lundby Håndværker-, Han-
dels– og Borgerforening. 
Det foregår kl. 18.00 i 
Medborgerhuset Lundby. 
Vi lægger ud med et spæn-
dende foredrag om Udhol-
denhed og Viljestyrke. 
Lisbeth Sejersbøl, der har 
vundet maratonløbet for 
kvinder på den kinesiske 
mur 2002, kommer og for-
tæller og viser video fra sin 
spændende oplevelse i hvad 
der nok må betegnes som 
en af de hårdeste sports-
præstationer i verden. 
Derefter starter generalfor-
samlingen kl. 20.00. Med-

lemmer af Lundby Hånd-
værker-, Handels– og Bor-
gerforening har gratis ad-
gang. For andre er prisen 
75 kroner, incl. gratis med-
lemskab af foreningen i 
2004. 
Kontingent for 2004 kan 
indsættes på foreningens 
konto i Nordea Bank, 
Lundby. 

Det er 
lige 

før det 
ser 

uhyg-
geligt 

ud, det 
her 

Du kan også støtte Lundby Fonden  
med et bidrag på 6220-1100948 

Vordingborg Bank, Lundby Afdeling 
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Lundby Karate-Klub 
Vi tilbyder undervisning i stilar-
ten Itosu Kai Karate Do, en af 
Japans ældste kampsportssy-
stemer fra Okinawa-Japan. 
Vi træner på Lundby Efterskole, Efterskolevej 8 
i Lundby, i en smuk dojo, udsmykket efter ja-
panske principper. 
Ring til sensei John Hansen, 4. dan og hør 

nærmere: tlf. 2014-3851 

Lundby samler ind 
til minerydning 
Menighedsrådet i Lundby Sogn samler søndag 
den 7. marts 2004 ind til fordel for Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde i verdens fattigste lande 
Ligesom mange andre sogne 
over hele landet har Lundby 
valgt at deltage i Folkekirkens 
Nødhjælps Sogneindsamling 
2004, som foregår søndag den 
7. marts.  
”Vores mål er, at alle i Lundby 
den dag får besøg af en ind-
samler, og derfor efterlyser vi 
et par frivillige, der har lyst til 
at bruge et par timer på at gå 
rundt med en indsamlingsbøs-
se,” siger Peter Sten Hansen, 
der står for det praktiske i for-
bindelse med indsamlingen. 

”I øjeblikket har en halv snes 
frivillige meldt sig, og det er 
vores spejdere, der gør endnu 
en indsats, men vi mangler sta-
dig et par stykker, og håber at 
flere vil tilmelde sig. Vi har ik-
ke så stort et område at dække, 
så vi sørger for, at alle går ud 
to og to sammen,” fortæller 
han.  
Folkekirkens Nødhjælp har 
gennem mange år sat fokus på 
de problemer, som rammer 
hårdest blandt verdens fattig-
ste. Sidste år var det aids- 

epidemien, der især rammer de grupper, som 
mangler oplysning og som ikke har råd til 
medicin. 
Sidste år slog indsamlingen alle rekorder. 
Over hele landet samlede flere end 17.500 
frivillige 14 millioner kroner ind. 
Sogneindsamling 2004 sætter fokus på kri-
gens efterladenskaber. Hvert 22. minut lem-
læstes eller dør et menneske et sted i verden 
på grund af landminer. Landminer og 
ueksploderet ammunition skelner ikke mel-
lem krig og fred eller mellem soldater og ci-
vile. 
Landminer hindrer et normalt liv - selv længe 
efter at en krig er slut. Landminer gør det 
umuligt for mennesker at dyrke deres jord. 
Ofte ligger minerne omkring skoler og brøn-
de, hvor folk færdes. 
Humanitær minerydning er forudsætningen 
for, at et normalt hjælpearbejde kan begynde. 
Folkekirkens Nødhjælp prioriterer altid at 
yde hjælp til den fattigste del af befolknin-
gen. 
Du kan melde dig som indsamler ved at kon-
takte indsamlingsleder Peter Sten Hansen i 
Lundby Sogn på telefon 5576-6001. 
Indsamlingen i Lundby foregår fra kl. ca. 
11.00 til omkring kl. 13. 

Under Sogneindsamling 2003 gik 17.500 
frivillige på gaden til fordel for verdens 
fattigste. Da var Lundby ikke med, det er 
vi i år. 
Foto: Ulrik Jantzen 

Ring 5576-6001 eller send en  
e-mail til sten@post7.tele.dk 

Julemarkedet på Lundby  
Efterskole blev en succes 
Som beskrevet på 
www.lundbyweb.dk blev 
julemarkedet 2003 på 
Lundby Efterskole en stor 
succes.  
Alle hyggede sig, og byens 
foreninger og spejderne fik 
god mulighed for at få de 
besøgende i tale. 

En succes blev regnskabet 
også.  
De endte nemlig med et 
overskud på 3606,- kroner, 
som snart kan deles ud til 
spejderne og de forenin-
ger, der hjalp med det 
praktiske arbejde ved jule-
markedets afholdelse. 
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UDBY  
SY OG PRODUKTION 

* Bådkalecher 
 
* Hynder 
 
* Presenninger 
 

Ring for et tilbud 
Prins Jørgens Allé 3,  

4760 Vordingborg 
Tlf. 5534-0406 - mobiltlf. 2087-1143 

* Alt i grovere syning 
 
* Reparation af diverse opgaver 
 
* Vask og imprægnering 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

Kaj O. Jensen & Søn ApS 
Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Aloe Vera-forhandler  
Marianne Mellergaard  

Abelsvej 6, 4750 Lundby 
Tlf. : 5576 7589 Mobil : 2853 1939 

4. februar 2004 afholdt 
spejderne i Lundby Spej-
derfest & Generalforsam-
ling. 
Der var mødt ikke mindre 
end 60 børn og voksne op, 
hvilket er virkeligt flot. 
Der var underholdning 
med spejdersange, skue-
spil og sketch. Her gjorde 
ulvene en rigtig flot ind-
sats med deres skuespil fra 
Junglebogen. Elefanterne 
var ved at trampe hele hu-
set i stykker, aberne og 
fugle fløj rundt i lamperne 
fulgt af vilde løver. 
Ved generalforsamlingen 
sagde jeg blandt andet: 
Vi er kommet ind i en fast 
stab af ledere efter en krise 
i starten af året, hvor vi 
havde en ekstra hjælpende 
hånd fra nogle andre ulve-
forældre. Tom er desværre 
gået af som gruppeleder 

og er blevet afløst af Hen-
rik, hvilket vi venter os 
meget af. 
I lokalområdet har vi holdt 
fastelavn sammen med 
Køng Kirke. I Lundby 
genoptog vi julemarkedet  
på Efterskolen, og vi har 
været aktive i Liv i Lund-
by. Med Lundby Kirke 
havde vi høstgudstjeneste, 
hvor overskuddet ved den 
efterfølgende auktion gik 
til spejderne, 1426 kr. 
Vi har selv deltaget i 
MUS-lejr med ulvene, og 
sommertur til Sverige . 
Tom og Kim vendte tilba-
ge for en kort bemærkning 
og gennemførte overlevel-
sesturen. For at hverve fle-
re medlemmer gennemfør-
te vi Groglljagt i Lundby 
Parken med mange nye ul-
ve til følge. 
Ulvene havde en overnat-

ning i Spejderhytten i de-
cember og en godt besøgt 
forældreaften. 
Vi var ude at tjene penge 
ved at foretage en hoved-
rengøring af Ellehammer-
huse. 
Vores blad CLAN-
POSTEN er blevet elek-
tronisk med Lasse A. som 
redaktør. Desuden er vi 
gået med i 4750Avisen, 
hvor vi gerne hver gang 
skal have en annonce eller 
en artikel. 
I år kan vi se frem til okto-
ber, hvor vi har 25 års ju-
bilæum. Gode ideer mod-
tages. 
Der skulle vælges mindst 
2 nye medlemmer til grup-
perådet. 4 meldte sig og 
alle indgår  i grupperådet. 
En samlet oversigt over 
spejderledere og gruppe-
råd findes på vores hjem-

meside www.kfum-
lundby.dk 
Der blev afholdt Ameri-
kansk lotteri. Vi havde rig-
tig mange flotte gevinster. 
Følgende fra 4750Avisens 
dækningsområde vil vi 
herigennem sige mange 
tak: Aloe Vera ved Mari-
anne Mellergaard, Brug-
sen i Køng, COMA i 
Lundby, cykelforretningen 
i Kastelev, DK Tanken i 
Sallerup, Flemming An-
dersen, Ina´s kort i Lund-
by, Jan & Ingelise Olsen i 
Lundby, Krøltoppen i 
Lundby, Lisette Lys i 
Kastelev, Lundby Apotek, 
Lundby Slagteren, Murer-
mester Hans Rasmussen, 
Nordea Lundby, Sommer-
time. 
 
Steen Nielsen 
Grupperådsformand 

Fuld fart på Lundbys spejdere 



DEBAT 
Skriv din mening til 4750Avisen 
Møllergaarden 3, 4750 Lundby eller 
send en mail til sten@post7.tele.dk 

Skriv kort!  
Det er din sikkerhed for, at dit indlæg 
bliver læst! 
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte læserbreve! 

Postbutikken burde 
holde længere åbent 

Kaj Weber - en 
skabs-pc-nørd 
OK, så vidt er 
det måske ikke 
kommet - end-
nu.  Men et fak-
tum er det, at 
manden, der li-
ge siden com-
puterens frem-
komst, pure har 

afvist at ville 
have noget med 
det skab at gøre, 
læste struktur-
kommissionens 
rapport på fru 
Kirstens nyer-
hvervede hjem-
mecomputer. 

Det næste bliver vel, 
at han får egen e-
post-adresse og be-
gynder at surfe på in-
ternettet. 
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Forleden modtog 
jeg en pakke med 
posten. Da jeg har 
firma i Vording-
borg, var jeg ikke 
hjemme, da pak-
ken kom, så den 
røg til Lundby 
Postbutik.  
Dagen efter skal 
jeg hente min søn 
i Lundby og vil så 
hente min pakke i 
postbutikken. 
Men den gik ikke! 
De to personaler 
bag disken, fortal-

te mig, at postbu-
tikken først åbne-
de om en halv 
time. Jeg forklare-
de min situation, 
men der var ingen 
kære mor. Jeg 
spurgte, om de så 
ikke kunne sende 
pakken videre til 
Vordingborg 
Postkontor, men 
det var heller ikke 
muligt. 
Når det nu ikke 
kan lade sig gøre 
med lidt mere  

fleksibilitet i Coma 
i Lundby, kunne 
man så ikke over-
veje at holde 
Lundby Postbutik 
længere åbent, 
f.eks. om fredagen, 
hvor butikken alli-
gevel har åbent til 

kl. 19, så alle hav-
de en chance for at 
hente deres post. 
 
Med venlig hilsen 
Gitte Dahl, Udby 
 
Kære Gitte Dahl! 
Da vi havde post- 

hus i Lundby, 
kunne man 
slet ikke kom-
me ind ad dø-
ren, før de åb-
nede - i øvrigt 
også klokken 
14. 
Vi har en kon-
trakt med Post 
Danmark, 
hvor vi får be-
taling for at 
holde postbu-
tikken åben 
mellem 14 og 
17. Hvis vi 
kunne få udvi-
det denne åb-
ningstid, ville 
det naturligvis 
være en fordel 

for vore kun-
der. Men det 
er ikke hold-
bart, at vi selv 
betaler for en 
udvidelse af 
åbningstiden. 
Fredagsåbent 
til 19, tror jeg 
ikke er en god 
idé, da al post 
skal være afle-
veret til vide-
reforsendelse 
kl. 17.30.  
 
Med venlig 
hilsen  
Kaj Weber,  
Coma  
i Lundby 

Zoneterapi tilbydes 
af eksamineret zoneterapeut 

udd. sygeplejerske 
Blandt andet god erfaring med be-
handling mod barnløshed og eksem 

Lonnie Friis Hansen 
Lundby Hovedgade 143A 

tlf. 5576-7420, bedst efter 17 
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Det nye rådhus skal ligge i LundbyDet nye rådhus skal ligge i Lundby  

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

Åbningstider: 
man-fredag: 10-17 
lørdag: 10-12 

Liv - en eksportvare? 
Initiativet Liv i Lundby er egent-
lig ikke kun et Lundby-fænomen, 
men et 4750-foretagende. Derfor 
tilbyder Liv i Lundbys tovholde-
re nu assistance, hvis borgere i 
andre dele af 4750 vil oprette for-
skønnelses-, kultur– eller trafik-
grupper. Ring 5576-6001. 

V i skal have større kommu-
ner. Inden debatten er kom-

met i gang herom, er man i fuld 
gang med at slå streger på land-
kortet. 
”Lad det nu hvile”, som min nabo 
altid siger, når uvejr trækker op. 
 
I stedet slår også vi nogle streger 
på landkortet og placerer vore fem  
nordlige sogne i en storkommune 
sammen med Vordingborg, Lan-
gebæk, Præstø og Fladså. 
Det, vi bemærker, er at centrum i 
den nye storkommune nærmest 
ligger lige der, hvor Lundby lig-
ger. 
Og hvad vil så være mere nærlig-
gende end at placere den nye stor-
kommunes administration netop i 
Lundby. Og vi skal da ikke på 
forhånd afvise evt. forslag om, at 
den nye kommune skal hedde 
Lundby Kommune. 
Skulle det være for skrapt, kunne 
vi også acceptere Gøngelandet el-
ler Vildtbanen under hensyn til 
det samlede områdes glorværdige 
historie. 
Nu går det imidlertid ikke altid 
som præsten prædiker. Og hvis 
det hele ender med, at vores om-
råde i endnu højere grad end tidli-

gere bliver et udkantsområde i en 
endnu større kommune, så kom-
mer vi fra asken og i ilden.  
Vi vil derfor foreslå, at en kom-
munalreform med større kommu-
ner også genindfører sognerådene. 
Vi skal have direkte valg til råd i 
de gamle sogne, som stadig eksi-
sterer i kirkelig henseende. Vi 
skal ikke have skatteopkrævning i 
sognerådene, da de beføjelser, de 
skal have, vil være begrænsede. 
Men af hensyn til nærdemokratiet 
er de store kommuner nødt til at 
vide, hvad der rører sig ude om-
kring og tage imod gode råd.  
 

M ange steder prøver borger-
ne at etablere lokalråd og 

andre uofficielle organer, som 
mere eller mindre tilfældigt fæg-
ter for borgernes lokale rettighe-
der.  
Valgte sogneråd vil modvirke de 
negative sider af de store kommu-
ner, og de vil kunne skabe nyt liv 
og sammenhold i de små sam 
fund, som ellers kommer under 
hårdt pres. 

 
 
 
 
 
 

En storkommune i vores område 
vil endvidere gøre det helt nød-
vendigt, at vi på Lundby Bibliotek 
får oprettet en ”filial” - en kvik-
skranke - af rådhuset. Selv om vi 
er mange, der kan bruge det virtu-
elle rådhus, altså kommunikere 
med kommunen via en computer, 
så er det ikke muligt for det helt 
store flertal af befolkningen i vo-
res område. 
 
 Og hvis en ny storkommune skal 
gøre sig forhåbninger om ikke at 
blive lagt endnu mere for had, end 
de mellemstore kommuner har 
været det i de sidste 30 år, så vil 
det være særdeles klogt også at 
decentralisere bare en lille smule, 
når man centraliserer i stor stil! 
 
Det her er bare et godt råd til poli-
tikerne om ikke at begå den sam-
me fejl to gange.                    
                                                 ps. 

Midt i en ny stor-
kommune, bestå-
ende af Vording-
borg, Langebæk, 
Præstø og Fladså, 
ligger Lundby! 

Lundby Kiosken 
Lundby Hovedgade 95 

åben alle dage  
fra 7.30 til 21.00 

 

Frisk morgenbrød  
fra Guldbageren hver dag 

Brødbestillinger på alle bagerens produkter  
modtages gerne  

- senest dagen før - inden lukketid 
 

Mælk, smør, ost  
og andre dagligvarer 

 
Vi udlejer også videofilm, 

både VHS og DVD 
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Jeg vil gerne og uforbehol-
dent gratulere initiativta-
gerne med frembringelsen 
af dette blad, som udkom-
mer under truende 
lavtryksskyer fra de politi-
ske tiltag om kommune-
sammenlægninger og om-
strukturering af amterne, 
hvor det enkelte sogn og 
individ vil blive reduceret 
til en statistisk detalje. 
Dette blad tegner til at bli-
ve en virkelig god over-
bygning til Sværdborg 
Sogneblad, fordi I tør fav-
ne mere end jeres eget 
sogn og snart vil det vise 
sig, om sognene evner at 
favne hinanden. 
Regering og folketing ud-
fordrer os som individer 
og lokalsamfund med den 
fremlagte plan om stor-
kommuner og mammut-
amter, og spørgsmålet er 
så: Kan vi, har vi evner til 
og vil vi tage denne udfor-
dring op? 
Politikerne har før taget 
fejl. Først indførte man 
rundkørsler, så nedlagde 
de dem og nu har de gen-
indført rundkørslerne - ud-
videt med chikaner og 
bump. 
Bladmæssigt går den nord-
lige del af Vordingborg 
kommune foran alle andre 
i landet og det er her igen-
nem, at vi skal vise, om vi 
kan finde fodslag og stå 
sammen om, at vore sogne 
ikke mister deres identitet. 
Vi må gerne drille hinan-
den og vi må også gerne 
konkurrere med hinanden, 

men når det kommer til de 
større spørgsmål om indi-
videts og lokalsamfundets 
ret til en værdig eksistens, 
så må vi stå sammen. 
Det kan vi kun, hvis vi ta-
ler sammen og lytter til 
hinanden når vi mødes! 
Tidens politiske trend er, 
at al institutionel drift skal 
foregå i større regi for at 
sikre bedre udnyttelse res-
sourcerne, højne kvalite-
terne og frem for alt bedre 
økonomien. 
At stordrift skulle være lig 
kvalitetsforbedring kan 
kun en politiker tænke. 
Oh hellige enfold! Skulle 
undervisning blive bedre 
fordi, man samler flere 
elever, lærere og forældre i 
en kæmpe undervisnings-
silo? 
Skulle sygehusvæsenet og 
dets ansatte blive mere ef-
fektivt ved at det bliver 
samlet på en samlebånds-
fabrik, hvor den halve ar-
bejdsdag vil gå med at be-
væge sig rundt i et kæmpe-
kompleks og frem for alt, 
skulle patienterne, menne-
sket, føle sig bedre be-
handlet ved at ligge på 27. 
etage, hvor maden er kold, 
når den når derop, og hvor 
besøgende skal have mad-
kurv med hjemmefra, når 
de skal på patientbesøg. Er 
der virkelig så stor naivitet 
hos noget menneske, at 
han/hun for alvor tror på 
en bedre økonomi ved den 
driftsform? 
Hvordan skulle kommuna-
le embedsmænd blive bed-

re og mere effektive i de-
res arbejde ved, at de 
fremover skal administrere 
2–3 gange flere borgere og 
arealer, end de i dag dår-
ligt nok kan.  Kommunal- 
og amtspolitikerne, som i 
virkeligheden er rene ama-
tører, hvordan skal de fin-
de den fornødne fritid til at 
overskue 2–3 gange mere 
end de heller ikke kan i 
dag. 
Disse politiske tåbelighe-
der, som det trækker op til, 
vil komme til at koste mil-
liarder, og det vil komme 
til at præge hele landets 
økonomi i mange år frem-
over og helt uden udsigt til 
de kvalitetsforbedringer, 
politikerne taler så meget 
om. 
Skal der være muligheder 
for at ændre bare den 
mindste smule ved disse 
planer skal lokalsamfunde-
ne tage sig sammen nu, 
hvor strukturændringerne 
endnu befinder sig på teg-
nebrættet. Det kan vi kun 
gøre ved, at vi, på lokale 
plan, decimerer  
den partipolitiske indfly-
delse ved, at finde frem til 
medborgere, udenfor det 
etablerede politiske sy-
stem, til at gå seriøst ind i 
det lokalpolitiske arbejde 
efter menneskelighedens 
principper og fornuftig 

økonomisk planlægning 
der tilgodeser borgeren og 
hans lokalsamfund. 
Hvis denne artikel skulle 
mishage ”die Parteigenos-
sen”, uanset partifarve, så 
er vi på det helt rigtige 
spor. I, der er under 40 år i 
dag, I skal betale regnin-
gerne, hvis politikerne får 
lov til at gennemføre det, 
de er i gang med, mens jeg 
sidder oppe på en lille ly-
serød sky og spiller harpe, 
alt imens jeg ryster medli-
dende på mit hoved. 
Kære medborgere i vore 
sogne, lad os tale sammen, 
lytte til hinanden og frem 
for alt – STÅ SAMMEN. 
 
Otto Thomsen, 
Sværdborgvej 68, 
4750 Lundby 
 
PS. Jeg bor i Sværdborg, 
handler i Køng og Lundby, 
bader i Svinø og jeg ken-
der en i Udby. 

 

Velkommen til 4750Avisen 
Er den en foregangsforeteelse til kommunesammenlægningerne? 

Ring gratis til familie og venner 
og billigt til dem du kender 
- ring til Bente - og hør hvad du kan hente. 
Uafhængig repræsentant for ACN - All Commu-
nication Networks 
Bente A. Geer, Tlf. 5576-3036 el. 6116-7587 

Lars Lang sætter  
Liv i Lundby i april 
Robinson-helten Lars Lang kommer til 
Lundby onsdag, den 21. april kl. 19.00, 
hvor han optræder i Medborgerhuset 
Lundby med sit foredrag Mr. 100 pct.  
Aftenen med Lars Lang er arrangeret i 
et samarbejde mellem Overvindinge 
Idrætsforening / Idrætsforeningen 
Svend Gønge Håndbold og Liv i Lund-
by Kultur, og er en af vinterens kultur-
aftener, tilrettelagt af Liv i Lundby. 



Lundby 

Spar 15-20 % hver dag 
4 stk. Mathilde Cacao 
29 cl. flere varianter: 

20.00 

 
 
 
 
 

69.95 

Lundby 
Tilbuddene gælder fra 25. februar og i marts måned eller så længe lager haves 

15,- 

Haribo runde dåser 
flere varianter 350 gram 

Dolmio pasta sauce 
500 gram fl. varianter 2 glas  25,- 

1 ks. 15 stk. FRESCO vand 
0,25 l.  

15,- + pant 

Vina Altair 
spansk rødvin 75 cl. 

4 fl. 90,- 

PR. STK: 

Ismandens  
Familiepakke  


