
4750  Avisen 
8. årgang nr. 113 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 4.-5. juli 2011 

Beldringe-Bårse-Hammer-Køng-Lundby-Svinø-Sværdborg-Tappernøje-Udby 

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Buddha-weekend  
i Saras have 
I den kommende weekend kan du 
komme til Buddha-weekend i Sara 
Larsens have i Lundby. Afstressende 
meditation er overskriften.       
                                        Læs side 4 

31.471 kr. 
til Helene 

Helene Jørgensen, enke efter eftersko-
lelærer Michael Jørgensen,  har nu 
fået 31.471 kroner, indsamlet af lokal-
befolkningen til hendes lille familie.  
De to erhvervsdrivende Peter Larsen, 
Lundby og Michael Felskov overrakte 
pengene til Helene Jørgensen på hen-
des bopæl.                          Læs side 7 

En dejlig udflugt  
til Møns Klint 
Ikke færre end 68 nye Vordingborg-borgere deltog i en 
dejlig udflugt til Møns Klint og Geocenter Møn den 
18. juni. Turen var arrangeret af Integrationsrådet og 
Jobcenter Vordingborg samt Vordingborg Kommune.   
                                                                     Læs side 8 

Beretning fra et  
diabetes-2-kursus 
Orla Andersen fra Svinø har været 
på et diabetes-2-kursus. Det fortæl-
ler han begejstret om i dagens avis.     
                                     Læs side 15 

Snaphanen 
Café & Butik 
Snaphanen Café & 
Butik, det er indtil 
videre navnet på den 
ny frivillig-café og –
butik, som snart 
åbner på Lundby 
Hovedgade 95 i 
Lundby, i de tidlige-
re kiosk– og apoteks
-lokaler. 
Projektledelsen hå-
ber, at åbning kan 
finde sted fredag 
den15. juli, men da 
mange tilladelser 
skal indhentes, kan 
det være, at åbnin-
gen først finder sted 
omkring 1. august. 
 

    Læs mere side 9  
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 

 
CVR-nr.: 27537200 

 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 

Ansv.hav. red.:  
Peter Sten Hansen 

 
Nyheder og annoncer 

sendes til:  
4750@lundbyweb.dk 

eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 5.067 eks. 

4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker  
i 4750 Lundby, 4760 Sværdborg 
Sogn, 4720 Bårse og Beldringe 

Sogne, 4700 Hammer, Lov, Blangs-
lev og 4733 Tappernøje og Brøde-

rup.  
Dette blad omdeles  

4.-5. juli 2011 
Har du ikke fået bladet, så hent det 

hos en af de lokale handlende. 
Sidste frist for indlevering af 

stof og annoncer til næste num-
mer af 4750Avisen er  

mandag den 11. juli kl. 10.00! 
Næste nummer udkommer  

den 18.-19. juli 2011. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1680 kr.  (2100) 1470 kr.  (1837,50) 1365 kr.  (1706,25) 1260 kr. (1575) 

1/2 side 1260 kr. (1575) 1050 kr. (1312,50) 945 kr.  (1181,25) 840 kr.  (1050) 

1/4 side 840 kr.  (1050) 735 kr.  (918,75) 630 kr.  (787.50) 525 kr.  (656,25) 

1/8 side 525 kr.  (656,25) 420 kr. (525) 370 kr.  (462,50) 315 kr.  (393,75) 

1/16 side 300 kr.  (375) 255 kr.  (318,75) 210 kr.  (262,50) 170 kr. (212,50) 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. Annoncen behøver ikke være ens. 
1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! I PARENTES PRIS MED MOMS. 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Kirkevandring 
Søndag den 19. juni var 
kirkegængerne fra Lund-
by på en dejlig frisk kir-
kevandring fra Lundby til 

Sværdborg. Her ses 
”bagtroppen" ude i felten 
på vej til Sværdborg. 
. Vi klarede turen med 

kun 4-6 dråber regn. 
 

Mange varme hilsener 
Kirsten Lyngsfeldt 
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

Smørrebrød leveret fra nyligt kårede ”Danmarks næstbedste håndmad” Rugvænget Smørrebrød i Næstved 

 

 Håndmadder  
Frisk smørrebrød hver  
dag. Kom og vælg  
dine favoritter: 
Håndmadder pr. stk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

1,5 ltr. Sodavand 
Faxe Kondi alm./light, Pepsi,  
Pepsi Max, Nikoline appelsin,  
Nikoline hyldeblomst eller  
Nikoline citrus & lime 
                          Frit valg 
 
 
 
 
 
 
                                       Max 6 fl pr. kunde pr. 
                                       dag, herefter er prisen  
                                       21,95+ pant pr. fl. 
 
 
 
 

                                                  

Hvornår er der åbent i Spar? 
Det er der alle ugens dage 

8-19 
OGSÅ SØNDAG! 

Menu Dagens ret, 60,- kr. pr. portion 
Sælges alle ugens dage ml. 16 og 19. 
 
4. juli:  Kokkens gryde med mørbrad og 
           cocktailpølser samt ris 
5. juli:   Grillkølle med kold kartoffelsalat og 
              mixed salat  
6. juli:   Stegt flæsk med persillesovs og 
            kartofler 
7. juli:   Kalvesteg med sovs og kartofler  
8. juli:   Flæskesteg med sovs, kartofler  
            samt rødkål  
9. juli:   engelsk bøf med sovs og kartofler    
 
Rugvænget Smørrebrød holder ferie-
lukket fra den  10. juli til og med den 
1. august 2011. 
Der vil derfor ikke være smørrebrød 
eller dagens ret i denne periode. 

  Castillo de  
Anna 
Rødvin, hvidvin  
eller rosé       Pr. flaske 
Gælder fra  
torsdag til  
søndag  
uge 27 
 
 
 
 

8,95 

15,- 

Højt belagt  
smørrebrød 
25,00 pr. stk  
FRIT VALG 
PR. STK. 

Du kan også 
bestille dine  
favoritter, så de  
er klar til afhent-
ning,  

Altid et besøg værd! 

10,- 

 
            Frit valg 

DISCOUNT 
Vi kalder det GUL PRIS 

Det er nemt at finde en billig dagligvare  
på hylden i SuperSpar. Gå efter  

GUL PRIS. Så får du faste lave priser på 
dagligvarer, hver dag, året rundt. Og du 

finder flere end 500 dagligvarer 

11,- 

20,- 

Max 6 liter pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 4,95 pr liter 

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

Flensted kartofler 
Flere varianter, 450-750 g 

                     
 
                     
 

29,95 

25,- 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 
SuperSpar Blangslev - Blangslevvej 14 - 4700 Næstved – Tlf. 5571 1400 
Åbningstider: alle dage året rundt mandag-søndag kl. 8.00-19.00  

Nyt tank-anlæg ”GO-ON” 
 -Stærke priser 
 -Døgnåbent 

Tilbud gælder fra mandag den 4. juli til søndag den 10. juli 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

Primavera  
rosé eller hvidvin    

 100,- 

2 poser 

Ungkvæg  
Cuvettesteg mør  
                     1/2 kg 

Pr. kg.59,90  
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Buddha-weekend i Lundby 
I den kommende weekend 
kan du komme til at opleve 
buddhismen i praksis, hvis 
du besøger Sara Larsens 
have i Lundby.  
Sara Larsen, der stammer 
fra Thailand, er selv bud-
dhist, og hun vil gerne give 
andre mennesker et indtryk 
af, hvad buddhismen kan. 
- Når jeg er rigtigt stresset 
af for meget arbejde, så 
mediterer og beder jeg. Og 
så falder der en indre ro 
over mig. 
Det kunne jeg godt tænke 
mig, at andre skulle prøve. 
Derfor har jeg inviteret 
munkene fra det buddhisti-
ske tempel i Stenløse til at 
komme til min og min 
mands have i Lundby i den 
kommende weekend.  
Vi bor så i telte i haven og 

bruger dagene til at medite-
re og bede. 
Arrangementet begynder 
lørdag den 9. juli kl. 11 og 
slutter søndag kl. 13. 
- De, der har lyst, må meget 
gerne overnatte, men man 
skal selv medbringe hvidt 
tøj og sovepose og madras 
eller lignende. 
Sara Larsen fortæller, at 
deltagerne i weekenden kun 
spiser to gange om dagen, 
og når det gælder drikkeva-
rer, så står den kun på po-
stevand. 
- Ikke noget med alkohol i 
den weekend, pointerer 
Sara Larsen. 
Sara Larsens mand er kri-
sten. Hvad siger han til, at 
hans kone er buddhist. 
- Det har han ikke noget 
imod. Kristne og buddhister 

kommer godt ud af det med 
hinanden. Buddhismen er 
ikke en aggressiv religion, 
tværtimod, siger Sara Lar-
sen. 
Derfor behøver man heller 
ikke være buddhist for at 
deltage i arrangementet i 
den kommende weekend. 
- Kristne mennesker er me-
get velkomne. Og jeg har 
ikke lavet arrangementet 
for at få flere til at blive 
buddhister, men for at jeg 
gerne vil have, at andre skal 
opleve den fred og ro, man 
får i sjælen, når man medi-
terer og beder, siger Sara 
Larsen.  
Har du fået lyst til at være 
med, skal du blot ringe til 
Sara Larsen på tlf. 5273 
7321 og melde dig til. 

Sara Larsen foran Buddha-anlægget i hendes og hendes mands have i Lundby. 

Lavere tryk  
i vandrørene  
i Lundby 
- Er der kommet lavere 
vandtryk i vandrørene i 
Lundby? 
Det spørgsmål stillede en 
borger i Lundby forleden, 
og 4750Avisen har forelagt 
spørgsmålet for Lundby 
Vandværk, hvor Rune 
Bentsen forklarer: 
- 10. maj blev Sværdborg 
tilsluttet Lundby Vand-
værk, og i den forbindelse 
satte vi trykket i Lundby 
ned med 0,4 bar til 3,1 bar.  
Det skyldes at der på 
Sværdborg Vandværk, som 
vi nu også leverer til, er et 
tryk på 5,4 bar, forklarer 
Rune Bentsen, der er lidt 
overrasket over, at nogen 
har kunnet mærke, at tryk-
ket er faldet lidt. 
- Jeg tror, det hænger sam-
men med placering på rør-
systemet. Jeg hører gerne 
fra andre, hvis de har kun-
net mærke, at deres vand-
tryk er faldet, siger Rune 
Bentsen, der kan kontaktes 
på  
lundbyvand@mail.dk.  

Peter Larsen i biogasgruppe 
Borgerforeningen Lundby har 
udpeget entreprenør Peter Lar-
sen, Lundby, til at repræsentere 
Lundby i den biogasprojekt-
gruppe, som for tiden arbejder 
for at etablere et biogasanlæg, 

der skal forsyne Lundby, Køng 
og Kostræde Banker med bio-
gas, udvundet af f.eks. husdyr-
gødning. I gruppen sidder også 
bl.a. Peter Tillisch og Poul Erik 
Rønje, Køng. 

Lotte Forsingdal  
i bestyrelsen  
for Café og Butik 

Lotte Forsingdal, Lundby 
Hovedgade 13, Lundby, er 
blevet valgt som medlem af 
projektbestyrelsen for Snap-
hanen Café & Butik, som 
frivilligcaféen, der åbner på 
Lundby Hovedgade 95, 
foreløbigt hedder. 
Bestyrelsen består dermed 
af Niels Glud, Karin Lærke, 
Konny Baagø, Erik Westh, 
Bo Weber, Lotte Forsingdal 
og Peter Sten Hansen. 
Bestyrelsen har det overord-
nede ansvar for, at café og 
butik drives i overensstem-
melse med de retningslinjer, 
som Borgerforeningen 
Lundby har udstukket. 
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Gøngemarked 2011 i Lundby 

Lørdag-søndag 
20.-21. august 
Historisk 1600talsmarked med: 
Historiske håndværksboder 
Kamplege 
Musketerer og Drabanter 
Sortkrudtskytter 
Gøngehøvdingen, Kulsoen   
og mange andre historiske figurer 
Friluftsteater 
Rollespil og historiske lege 
Renæssancemusik og –dans 
1600tals-mad og –drikke 
Gøngekroen og Gøngegrillen 
Gøgl og trylle– og troldkunst 
Fotobogen ”Sydsjælland  
i Gøngehøvdingens fodspor” udkommer 
Sted: Lundby-Parken,  
4750 Lundby 
Se mere på www.syvsogne.dk 
Arrangører: Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby og Rollespil Svend Gønge 

Åbent  
begge dage  

kl. 10-17 

Gratis  
adgang 
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AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Hvornår har du 
sidst talt med din mekaniker? 

Lad os hellere få en snak! 
Ring og få en tid på  

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Det var en fløjte-fætter 
Rigtigt mange læsere har 
henvendt sig til 4750Avi-
sen ,efter at vi i seneste 
nummer spurgte, hvad det 
var for en frø-fætter, der var 
hoppet ind i Winie 
Jaaouanes havestue i Køng. 
Ivan Ingemansen skriver: 
- Winies fætter er blevet lidt 
blå på billedet, men det er 
en grønbroget tudse. Den er 
gået meget stærkt tilbage, 
og flere steder er den helt 
forsvundet. På Fyn og på 
Sjælland findes den nu kun 
ganske få steder. Den synes 
dog at være rimeligt almin-
delig her i Køng og Kostræ-
de Banker. 
Jeg har også flere gange 

haft besøg af den i min stue. 
Og Lis Hansen, Skaverup 
Strand, skriver: 
- Den lille fætter på side 6 
er en grønbroget tudse, også 
kaldet fløjtetudse, fordi den 
fløjter i stedet for at kvække 
som den grønne frø. Den 
spiser snegle, orme, larver 
og lignende og ynder lidt 
mørke og fugtige steder. 
Det er ganske almindeligt, 
at den søger ind ved mure 
og i kælderskakter.  
Pas godt på dem. De er nyt-
tedyr, og kommer de ind i 
huse, skal man blot tage 
dem forsigtigt op og sætte 
dem ud et skyggefuldt sted. 
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Kattekilling var helt på toppen 
Mjav, mjav, piv, piv. Hvor 
kom lyden fra? 
Helt oppe fra tagryggen, 
hvor man knap kunne se 
den. 
En lille kattekilling havde 
forvildet sig helt ud på ta-
get, og det er jo lettere at 
kravle opad end nedad. Da 
den nåede tagryggen, kunne 
den ikke komme videre op, 
og så kaldte den på sin mor. 
Livet er ikke let for en lille 
vildkat, der får lyst til at gå 

på opdagelse. 
Men mon den ikke selv 
finder ud af at komme ned 
igen! 
Den lille vildkattekilling er 
født på loftet og må have 
fundet et hul ud på taget. 
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Over Vindinge  
Forsamlingshus  
Tinghøjvej 8, 4760 Vordingborg   

Udlejer til alle formål  
Fest, jubilæum, begravelse, reception  

i rummelige lokaler.  
Gode P-forhold og udenomsarealer.  

Booking: 2985 0944 
www.svaerdborgsogn.dk/forsamlingshus    

Husk, vi holder bagagerumssalg  
den 1. tirsdag i alle sommermånederne 

Kom og gør et kup eller vær kræmmer! 

 

- Jeg er rørt og taknemmelig 
over, at så mange menne-
sker har tænkt på mig og 
mine to drenge.  
Det sagde Helene Jørgen-
sen, da hun i sidste uge fik 
overdraget de 31.471 kro-
ner, som er samlet ind til 
hende, efter at hun mistede 
sin mand, Michael Jørgen-
sen, ved den tragiske ulykke 
på Præstø Fjord den 11. 
februar. 
Michael Jørgensen var ansat 
på Lundby Efterskole og 
mistede som den eneste 
livet ved kæntringsulykken 

på fjorden. 
Og der er ingen tvivl om, at 
pengene falder på et tørt 
sted. 
- Udover at have mistet 
Michael, har vi også mistet 
en indtægt, men udgifterne 
er ikke halveret, sagde He-
lene Jørgensen, som har 
modtaget sympatitilkende-
givelser fra mange menne-
sker over hele landet. 
- Det er jeg dybt taknemme-
lig over, men jeg ved ikke 
rigtigt, hvordan jeg skal få 
det sagt. 
Den debat, der har været 

omkring Lundby Eftersko-
les ansvar for ulykken, har 
hun ikke lyst til at blande 
sig i. 
- Jeg har nok at gøre med at 
få dagligdagen til at hænge 
sammen. 
Beløbet, som er indsamlet 
på initiativ af entreprenør 
Peter Larsen, Lundby, og 
Michael Felskov, der har 
haft to døtre på Lundby 
Efterskole, skal der nok 
blive brug for i den lille 
familie. 
- Jeg er rigtigt glad for pen-
gene. Det kan være, vi nu 

kan få råd til at tage på en 
tiltrængt ferie, siger Helene 
Jørgensen. 
Peter Larsen forklarede, at 
der ikke skal betales skat af 
pengene, som er indsamlet 
over hele landet. 
Med i beløbet er også de 
10.000 kroner, som Præstø-
gruppen har samlet ind. 
Helene Jørgensen er selver-
hvervende fysioterapeut 
med egen klinik, så hun har 
været nødt til at passe sit 
arbejde, selv om hun godt 
kunne have brugt en periode 
uden dagligt arbejde. 

31.471 kr. til Michaels enke 

Michael Felskov og Peter 
Larsen overrakte Michael 
Jørgensens enke, Helene 
Jørgensen, de 31.471 
kroner, som er indsamlet  
siden ulykken på Præstø 
Fjord den 11. februar. 
- Jeg er meget taknemme-
lig og rørt, sagde Helene 
Jørgensen ved overræk-
kelsen. 
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TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 
             68 spil hver gang 

Pengespil hver uge om i alt kr. 5.150,00 
              Støtteforeningen 

Årets sommertur  
til Lönsboda blev aflyst 
Sommerturen til Lönsboda 
blev aflyst, da der var for få 
tilmeldte, til at den kunne 
gennemføres. Nu satser vi 

på at kunne gennemføre en 
tur til 1600-talsmarkedet i 
Lönsboda i slutningen af 
juli 2012. 

Af Rebecca Helqvist,  
integrationsmedarbejder, 
Vordingborg kommune 
 
Geocenteret på Møns Klint 
bød 18. juni velkommen til 
68 engagerede Vordingborg
-borgere, da Vordingborg 
Jobcenter i samarbejde med 
Integrationsrådet og Sund-
hedscentret tog på udflugt 
til Møns Klint og Geocen-
tret. Familier og enlige på 
tværs af nationalitet og reli-
gion deltog i udflugten. 
Trods enkelte regnbyger var 
turen en stor succes.  
For mange var det første 
gang, de oplevede Møns 
Klint og begejstring var 
stor. Dagen startede i Geo-
centret, hvor en særlig aftale 
med Geocentret gjorde det 
muligt for Integrationsrådet 

at invitere alle deltagerne 
inden for og opleve den 
fantastiske udstilling om 
Danmarks fødsel. Vi fik en 
spændende rundvisning af 
naturvejleder Susanne Ro-
senild i Geocentret og bag-
efter gik turen ned ad alle 
trapperne til Møns klints 
strand, hvor flere fandt for-
steninger. Borgermester 
Henrik Holmer dukkede op 
og hilste på deltagerne. 
Der blev senere tændt bål 
og bagt snobrød og leget 
med de mange fremmødte 
børn på shelterpladsen i 
Klinteskoven. Der var 
smagsprøver på eksoti-
ske retter fra Afghanistan, 
Iran, Irak m.m..  
Integrationsrådets næstfor-
mand Drissia Knudsen si-
ger:  

- Det er dejligt at se så stor 
tilslutning til vores arrange-
menter. Flere var så begej-
strede for området, at de 
ønskede at blive til langt ud 
på aftenen! 
Tahsin Adam er lige så glad 
for arrangementet:  
- Jeg ville ønske, at turen 
varede længere; at vi kunne 
blive der til kl. 23.00. Jeg 
synes, at det var en dejlig 
tur, især da vi tændte bål og 
børnene lavede snobrød. Jeg 
håber, at kommunen arran-
gerer en tilsvarende tur hver 
måned eller hver dag. 
Naturvejleder Susanne Ro-
senild fortæller: 
- Det var skønt at se folk 
herude i alle aldre og natio-
naliteter hygge sig sammen 
med etnisk bålmad og sno-
brød på den store shelter-

plads lige syd for Geocen-
tret. De unge mænd fik god 
motion med den store flæk-
økse og de store trækævler. 
Både børn og voksne fik 
pulsen op, da vi klarede 
trappen for at komme på 
jagt efter 70 millioner år 
gamle forsteninger på stran-
den. Lommerne blev fyldt 
med forsteninger fra bl.a. 
blæksprutter, søpindsvin og 
søliljer."  
- Hvilken historie fortæller 
den her sten så, spurgte en 
dreng hele tiden natur- og 
sundhedsvejleder Susanne 
Rosenild fra Naturstyrelsen 
og kommunens sundhedsaf-
deling, som stod for dagen i 
Klinteskoven sammen med 
integrationsrådets arbejds-
gruppe og integrationsmed-
arbejdere fra Jobcentret. 

En dejlig dag på Møns Klint 

Det var en dejlig dag på Møns 
Klint, 68 nye borgere i Vording-

borg Kommune havde den 18. 
juni. Og så kom selveste borg-

mester Henrik Holmer og hilste 
på deltagerne. 

- Vi ville ønske, at turen varede 
længere, sagde en af deltagerne. 
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Autoreparationer  
· klargøring til syn 
· pladearbejde 
· service 
· aircon/klima 
· dæk m.m. 
        www.mhautoservice.dk  
      Kostræde -  tlf. 2871 7604 

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

Åbent: 
Onsdag 16.00-17.30 
Lørdag 10.00-14.00 
 
Lundby Hovedgade 
70 
Lundby 
tlf. 5576 7023 

Snart åbner Snaphanen Café & Butik 
Snaphanen Café & Butik er 
navnet blevet på den nye 
frivillig-café og -butik, som 
meget snart åbner på Lund-
by Hovedgade 95 i Lundby. 
I den tidligere Lundby Kio-
sken indrettes café, og der 
hvor Lundby Apotek senest 
havde til huse, åbner butik-
ken. 
De to forretninger skal dri-
ves af frivilligt personale og 
praktikanter fra STU, ung-
domsuddannelsen i den 
gamle præstegård i Lundby 
samt asylansøgere fra Cen-
ter Avnø og flygtninge bo-
sat i Lundby Lokalområde. 
Projektet er støttet af So-
cialministeriet med 750.000 

kroner over de næste to år, 
og Socialministeriet lægger 
meget vægt på, at projektet 
inddrager elever, asylansø-
gere og flygtninge som 
praktikanter. 
Organisationen bag projek-
tet er nu på plads. 
Der er nedsat en projektbe-
styrelse med Nils Glud, 
Borgerforeningen Lundby, 
som formand og Karin Lær-
ke, forstander på STU, som 
sekretær. 
Øvrige bestyrelsesmedlem-
mer er Lotte Forsingdal, 
repræsentant for de frivilli-
ge, Erik Westh, Asylcenter 
Avnø, Bo Weber, Merko 
Lundby og Peter Sten Han-

sen, projektadministrator. 
Der har været afholdt to 
møder for frivillige og an-
dre interesserede, og der er 
nu 20 frivillige.  
- Vi regner med, at flere 
melder sig, når vi har åbnet, 
men det ser rigtigt fint ud, 
siger formand Nils Glud. 
Og hvornår åbner café og 
butik så? 
Vi arbejder på at åbne den 
15. juli, men jeg kan ikke 
garantere, at vi når det, si-
ger formanden. 
Der er rigtigt meget, der 
skal nås. Ikke alene skal vi 
have bygget en del om, og 
indrette både café og butik, 
vi skal også have indkøbt 

inventar og varer, og så skal 
vi have alle tilladelserne i 
orden. 
Og vi åbner ikke, før vi er 
klar. Så skulle det først bli-
ve 1. august, så må det blive 
det. 
I øvrigt får Lundby også sin 
egen turistinformation, når 
caféen åbner. I et hjørne i 
caféen er alt klar til at op-
sætte materialer og foldere 
om lokalområdet, og en 
bærbar computer vil blive 
opsat, som turisterne så kan 
benytte sig af, når de kom-
mer forbi, siger Nils Glud. 
Har du fået lyst til at være 
med? Ring 4011 9840 eller 
mail mgng@anarki.dk. 

Åbent hus for frivillige 
Der afholdes åbent hus for dem, 
der har meldt sig som frivillige, 
eller som overvejer at blive frivil-
lige, i Snaphanen Café & Butik, 
Lundby Hovedgade 95, 4750 

Lundby torsdag den 7. juli kl. 
19.00.  
Her vil de fremmødte få en grun-
dig orientering om den nye café og 
butik i Lundby. 
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Køng og Lundby Pensionist-
forening Anno 1975 har 
holdt sommerudflugt. Vi 
kørte ad små naturskønne 
mod Møn og Nyord. 
I Lollesgaard på Nyord nød 
32 deltagere kaffe og lagka-
ge. Vores chauffør kørte en 
rundtur på Møn, et rigtigt 
flot landskab. 
I Hårbølle Havn var det tid 
til at få skyllet halsen; med 
øl og vand. Kl. 17.00 gik 
turen hjemad over Dæmnin-
gen til Bogø. 
I Køng Forsamlingshus ven-
tede flæskesteg og citronfro-
mage. Det var en rigtig god 

tur, og vejret var med os. 
Onsdag den 7. september kl. 
14.00 begynder vores ugent-
lige møder i Køng Forsam-
lingshus. Efter at formanden 
har budt velkommen synger 
vi sange, drikker kaffe, og 
så er der bankospil. 
Til slut hygger vi os, nogle 
spiller kort.  
Nye medlemmer er meget 
velkomne! 
Det koster 100 kroner om 
året at være med i fællesska-
bet. 

På foreningens vegne 
Birthe Laustsen 

sekretær 

Pensionistforeningen  
var på Lollesgaard 

Udflugten til Møn omfattede blandt andet et besøg på Lol-
lesgaard på Nyord.  

Sommerfest på 
spejdermanér 
Lundbys ulveunger og juni-
orspejdere festede ved 
sommerafslutningen med 
deres familier på æg-
te spejdermanér med lege, 
bålmad og sange. Ved en 
højtidelig overrækkelse 
modtog spejderne mærker 
og duelighedstegn, som de 
har arbejdet for at opnå i 
løbet af sæsonen.  
Spejderne arbejder med 
mange forskellige emner, 
for eksempel har de haft 
kortlære, de har været gart-
nere og lært at ordne cyk-
ler, de har lært en mas-
se om byggeri med tov og 
pæle, og så lærer de natur-
ligvis at færdes sikkert i 
naturen. 
Selvom der er sommerpau-
se i de ugentlige spejder-
møder, så glæder spejderne 
sig til sommerlejren, som i 

år bliver ekstra sjov og 
primitiv. De skal nemlig 
have et vådt vandtema og 
håber måske på regn, for 
lejrpladsen har hverken 
vand eller toilet. Ikke et 
problem for ægte spejdere, 
som helt sikkert ved, hvor-
dan den slags udfordringer 
håndteres. 
Børn og forældre er glade 
for Lundbyspejderne, som 
beskrives som et trygt og 
dejligt sted at være for alle. 
I øjeblikket er der dog un-
derbemanding af ulvelede-
re, så troppen søger en for-
nuftig voksen, der er glad 
for børn og natur. Det er 
ikke et krav at have spej-
dererfaring. Kontakt Lund-
byspejderne hvis du er inte-
resseret eller kender en 
kommende voksenspejder.  

Det er smadder-
hyggeligt at være 
spejder, og så får 
man dueligheds-
tegn. 
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Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17,  

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Kom	til		
Buddha‐weekend		

i	Lundby	
 
 
 
 
 

Lørdag	den	9.	juli	kl.	11.00	til	søndag	den	10.	juli	kl.	
13.00	kommer	munkene	fra	templet	i	Stenløse		
til	Lundby	til	buddha‐weekend	i	Saras	Have.		

Hvis	du	er	interesseret	i	at	deltage,	kan	du	kontakte	
Sara	på	tlf.	5273	7321.	

Deltagere,	der	ønsker	at	overnatte,	skal	bære	hvidt	tøj	
og	selv	medbringe	madras	og	sovepose	m.v.	
Alle	er	velkomne	til	en	uforpligtende	weekend		

med	bøn	og	meditation!	
Med	venlig	hilsen	

Sara	Larsen,	Lundby	Hovedgade	70,	4750	Lundby	

Sølvpigerne fra Svend Gønge IF  
Svend Gønge Idrætsforening's U-13 pigefodboldhold spillede sig helt til finalen i Sjæl-
landsmesterskabet og fik velfortjente sølvmedaljer med hjem. Pigerne har spillet super-
flot fodbold igennem hele sæsonen, og de er ekstra stolte over, at deres indsats blev 
kronet med medaljer og en plads på podiet.  

Vil du også 
være med? 
Kunne du også godt tænke 
dig at være med i fællesska-
bet omkring Gøngemarked 
2011 i Lundby, så skal du 
ikke holde dig tilbage! 
Der er brug for alle, der har 
lyst til at give en hånd med. 
Alle former for evner kan 
vi bruge. Praktiske grise, 
kreative hoveder, nogle, der  
kan bruge en hammer, en 
skruetrækker, en synål eller 
en grydeslev. 
Hvis du kunne tænke dig at 
høre mere om, hvad vi har 
af opgaver til dig, så ring 
eller mail til vores markeds-
koordinator Steen Nielsen. 
Han har tlf. 5576 7217, og 
hans e-mail-adresse er  
ibsvej43@nielsen.mail.dk. 
Vi har brug for dig! 
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4750Avisen udkommer næste gang: 
Nr. 114: 18.-19. juli 

Deadline:  
Mandag den 11. juli kl. 10! 

Sommerferie 
Nr. 115: 15.-16. august 

Deadline: mandag den 8. august kl. 10! 

Holdet i Stensved var øverst fra Venstre: Søren Andersen, Kenneth Hansen, Stig Nør-
gaard, Kim Hansen, Dieter Bruun, Søren Madsen og Micky Jensen. Nederst fra ven-
stre : Brian Kristiansen, Robert Nielsen, Rene Machon, Lars Frederiksen og Morten 
Boysen. Derudover er Jacob Dyrlev, Søren Dyring, Søren Højland og Anders Jacobsen 
med på holdet. Holdledere er Dieter Bruun & Lars Frederiksen.  

Igen i år viste de gamle 
drenge fra Svend Gønge, at 
de er de bedste i deres ræk-
ke. De vandt rækken over-
bevisende med kun to uaf-
gjorte, et nederlag og hele 
15 sejre. 10 points før nr. 2, 
FK Sydsjælland 05. 
Den sikre førsteplads kom i 
hus efter en tur til Lange-
bæk Alliancen, som ikke 
havde tabt en kamp her i 
anden halvdel af sæsonen , 
men som Svend Gønge 
vandt med 5-3 med en stor-
spillende Rene Machon, 
som også blev kampens 
spiller og kunne åbne cham-
pagnen efter kampen. 

Svend Gønges Oldboys er 
mange af de gamle spillere 
fra deres tid i serie 2. Hol-
det har en trup på 16 spille-
re, og fire af dem er nu bo-
sat i København og kører 

hver mandag til Sydsjæl-
land og spiller.  
Holdet har fået nyt spilletøj 
i år, sponsoreret af Dansk 
Vindmølleservice. 

Stillingen Old-boys Cup 77 
Klub                                 K    V  U  T   Score   Points 
1. IF Svend Gønge           18   15  2   1   73-16     47 
2. FK Sydsjælland 05      18    11  4  3    48-27     37 
3. Bårse IF                        18   11  0  7    46-36     33 
4. Ørslev GIF (V)             18   10  0  8    51-41     30 
5. Præstø IF                      18     8  3  7    62-42     27 
6. Langebæk Alliancen    18     8  1  9    49-52     25 
7. Rønnebæk IF                18    7  3  8     40-57     24 
8. Allerslev UIF                18   5  2 11     41-52    17 
9. Nyråd IF                       18    5  2 11    34-58     17 
10. Vestmøn                     18    1  1 21    21-84       4 
Ørslev, Langebæk, Nyråd og Vestmøn er udeblevet fra en 
eller flere kampe. 

Old Boys fra Svend Gønge  
vandt igen deres række 

Beldringe  
Borger-
forening  
arrangerer  
igen rejse 

Så kan du igen komme ud 
at rejse med Beldringe Bor-
gerforening. 
Denne gang går turen til 
Holland i tiden 29. august 
til 1. september (tre over-
natninger).  
Wessel Doldersum, som 
stammer fra Holland, vil 
være rejseleder og transpor-
ten vil foregå i private bi-
ler. 
- Vi vil bo ca. 60 km. uden-
for Amsterdam og Wessel 
vil vise os sin hjemegn med 
masser af landsbyer og 
kanaler. Den ene dag er der 
planlagt tur med tog til 
Amsterdam. 
Pris: 2000,- kr. pr. person i 
dobbeltværelse (tillæg for 
enkeltværelse) 
I prisen er inkluderet : Fær-
ge, transport, tre overnat-
ninger med morgenmad. 
Togbillet til Amsterdam er 
ikke med i prisen. 
Der er 20 pladser på turen, 
og det er de 20, der først 
melder sig, der kommer 
med. Først-til-mølle-
princippet!)  
Tilmelding til Hans Nielsen 
tlf. 9746 4317.  
Turen skal være betalt se-
nest 20. juli.  
 

Hilsen  
Beldringe Borgerforening 

Hans Nielsen 
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23 borgere fra hele Vor-
dingborg kommune har 
siden den 2. maj deltaget i 
et diabetes-2-kursus. 
Orla Andersen, der fik kon-
stateret diabetes-2 for ca. tre 
år siden, var en af deltager-
ne. Han ved fra evaluerings-
mødet forleden, at han taler 
på vegne af samtlige delta-
gere, når han siger, at alle 
har haft stort udbytte af 
kurset og vil savne det nu, 
hvor det er slut. Og det er 
ikke kun samværet med 
ligestillede, hvor man i 
trygge rammer har kunnet 
udveksle erfaringer og få 
gode råd, der vil blive sav-
net. Også de hårde motions-
timer har vi været glade for. 
De var en vigtig del af kur-
set. 
Kurset blev på myndig og 
kyndig vis og med stor hu-
mor ledet af sygeplejerske 
Helle Darville Larsen og 
fysioterapeut Maria Sand. 
Inden kursusstart var delta-
gerne indkaldt til en person-
lig samtale, hvor instruktø-
rerne ved hjælp af samtale 
og en simpel konditionstest 
fik et indtryk af hver enkelt 
deltagers helbredsmæssige 
tilstand. Oplysningerne skal 
bruges ved kursets afslut-
ning samt ved den opfølg-
ning, der er planlagt frem-
over.  
Den teoretiske del af kurset 
foregik en gang om ugen. 
Her gennemgik sygeplejer-

ske Helle Darville Larsen 
alt fra årsager til diabetes-2, 
følgesygdomme samt hvor-
dan man ved hjælp af moti-
on og sund kost kan stabili-
sere sygdommen og mind-
ske risikoen for følgesyg-
domme.  
Alle var godt klar over, at 
diabetes 2 især rammer 
overvægtige, men mange 
blev overrasket over at hø-
re, at diabetes-2 også er 
arvelig. Det betyder, at per-
soner, der ikke umiddelbart 
må anses for at tilhøre mål-
gruppen, risikerer at få dia-
betes-2, hvis én eller begge 
forældre har haft det. Det er 
derfor meget vigtigt at gå til 
egen læge for at blive testet, 
hvis en eller begge forældre 
har haft sygdommen. Selv-
om man således ikke altid 
kan gøre for, at man får 
sygdommen, kan man selv 
gøre meget for at forhindre, 
at den udvikler sig. Hvis 
diagnosen stilles i tide, og 
man tænker over, hvad man 
lægger i indkøbskurven og 
motionerer, kan man mulig-
vis holde sig symptomfri og 
derved udskyde og måske 
helt undgå de alvorlige føl-
gesygdomme, der ellers 
kommer før eller senere.  
Også hvis man har haft syg-
dommen i mange år og alle-
rede er begyndt at få følge-
sygdommene, vil man ved 
at følge de gode råd fra kur-
set have stor glæde af at få 

styr på sin blodsukkerbalan-
ce. Så det er aldrig for sent 
at gøre noget. 
På de to ugentlige motions-
dage á 1½ time prøvede vi 
alt fra forskellige spil til 
træning på maskiner og 
fysiske øvelser, som vi selv 
kan lave hjemme, eller når 
vi er ude at gå tur.  
Det var ikke alle, der var i 
stand til at lave alle øvelser, 
men det var ikke noget pro-
blem, for Maria Sand kunne 
altid foreslå et godt alterna-
tiv, der var tilpasset den 
enkeltes fysik. 
Nu er kurset slut. Selvom 
det på evalueringsmødet var 
et stort ønske blandt delta-
gerne at kunne fortsætte, 
skal vi nu stå på egne ben. 
Og det er vi godt rustet til 
efter kurset. I den kommen-
de tid vil man kunne se kur-
sisterne med et indkøbskort 
fra Diabetesforeningen i 
hånden for at sikre, at ind-
købskurven kommer til at 
indeholde fødevarer med de 
foreskrevne mængder kul-
hydrater, sukkerarter, fedt 
og kostfibre.  Og vi vil være 
at finde i motionscentre, i 
Diabetesforeningens moti-
vationsgrupper i Langebæk, 
eller gående, løbende eller 
cyklende på veje og stier. 
Eller måske vil vi nøjes 
med at lave mere havearbej-
de og gøre mere ud af støv-
sugningen. For man kan 
nemlig komme meget langt 

ved at sørge for mere moti-
on i dagligdagen.    
Desværre er det kursisternes 
erfaring, at det ikke er alle 
læger, der er lige opmærk-
somme på Diabetes-2-
kurset. Kun få havde hørt 
om kurset fra lægen. Nogle 
havde læst om det i lægens 
venteværelse, men mange 
havde kun læst om det i 
avisen og havde derefter 
bedt lægen om en henvis-
ning. Ifølge kommunens 
hjemmeside starter næste 
kursus i uge 43. Hvis du er 
interesseret i at komme 
med, er det derfor en god 
ide, at du selv er opmærk-
som på det og beder lægen 
om en henvisning.  

Orla Andersen 

Fakta 
Hvis man vi vide mere om 
kurset, kan man downloade 
en folder fra kommunens 
hjemmeside, 
www.vordingborg.dk , eller 
man kan kontakte sygeple-
jerske Helle Darville Larsen 
på 2945 9504. 
Man kan læse om motivati-
onsgrupperne i Langebæk 
på Diabetesforeningens 
hjemmeside, 
www.diabetes.dk.  
Motivationsgrupperne er 
fortrinsvis for type 2-
diabetikere, men man er 
også velkommen hvis man 
har type-1-diabetes eller er 
pårørende. 

Jeg har været på diabetes-2-kursus 

Nogle af 
deltagerne 
i diabetes-
2-kurset 
på cykeltur
ad Bakke-
bøllestien 
den 23. 
juni.  
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Det sker i juliDet sker i juli--august august 
Ma 4  4750Avisen omdeles 
Ti 5 4750Avisen omdeles 
On 6 
To 7 19.00: Åbent hus for 
frivillige i Snaphanen Café 
& Butik, Lundby Hovedga-
de 95, Lundby. 
Fr 8 10.00: Café Sygemeldt 
besøger Vordingborg. Sund-
hedscenter Vordingborg, 
Sankelmarksvej 10 N 
Lø 9 11.00: Buddha-weekend i 
Saras Have, Lundby Hovedga-
de 70, 4750 Lundby 

Sø 10 til kl. 13: Buddha-
weekend i Saras Have, Lundby 
Hovedgade 70, 4750 Lundby. 
Alle er velkomne! 
Ma 11 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 114 
Ti 12 
On 13 
To 14 
Fr 15 
Lø 16 
Sø 17 
Ma 18  4750Avisen omdeles 
Ti 19  4750Avisen omdeles 
On 20 

Café Sygemeldt besøger Vordingborg 
I København er ”Café Syge-
meldt” kendt som et ånde-
hul for langtidssyge i ho-
vedstaden.  
Caféen er nu taget på som-
mertur og besøger fredag 
den 8. juli Vordingborg 
Kommune. Det er hos For-
eningen for langtidssyge, 
flexjobbere og førtidspensi-
onister i Vordingborg, som 
har fået lokale stillet til rå-
dighed til arrangementet i 
Sundhedscenter Vording-
borg. 
 
Brug pæren 
Temaet for foredraget lyder 
”Brug pæren og bevar fat-
ningen” 
Erik Schrøder og Susanne 
Kjær vil fortælle om mulig-
heder og nye veje for de 
langtidssygemeldte. Vi rej-
ser generelle spørgsmål og 
stiller modsvar til den sti-
gende kynisme i kommu-
nerne, fortæller Susanne 
Kjær.  
- De sygemeldte borgere i 
Vordingborg Kommune kan 
forvente en meningsfuld 
dag med forandring og mu-
lighed for at bidrage, lover 
Erik Schrøder der tidligere 
har været Jobcenterchef i 
Gribskov Kommune. 
Til daglig driver Susanne 
Kjær og hendes kollega 
Erik Schrøder den social-
økonomiske virksomhed 

”Klar Kurs”, som tilbyder 
arbejdsmarkedsrådgivning 
for sygemeldte, ledige, virk-
somheder og kommuner.  
Foredraget er arrangeret i 
samarbejde mellem ”Klar 
Kurs” og Foreningen for 
langtidssyge, flexjobbere og 
førtidspensionister i Vor-
dingborg der blev stiftet i 
april måned. 
- Hvis der efter foredraget 
vil være grundlag for at 
oprette en fast ugentligt 
Cafe for de sygemeldte, 
flexjobbere og førtidspensi-
onister i Vordingborg kom-
mune, er det noget bestyrel-
sen vil arbejde videre med. 
Vores ide er at afholde tre 
caféformiddage om måne-
den, fordelt med en cafédag 
i Vordingborg, én i Stege og 
én i Præstø, så flest mulige 
borgere, i Vordingborg 
kommune, kan få glæde af 
at møde andre i samme situ-
ation. 

 
Livsmod og fællesskab 
Udover de fysiske lidelser 
er der rigtigt mange, som 
udvikler en depression af at 
gå derhjemme. I Café Syge-
meldt oplever man, at man 
ikke er alene i en svær situ-
ation. Man får nyt livsmod 
og redskaber til at tage sty-
repinden i egen hånd, siger 
Susanne Kjær. 
Normalt indledes der med 
en kort præsentationsrunde, 
hvorefter en oplægsholder 
sætter rammerne for resten 
af tidsrummet. Undervejs er 
der små pauser, hvor man 
kan finde fællesskab på 
tværs af diagnoser og even-
tuelle livskriser. Caféen er 
tænkt som et fristed, hvor 
de langtidssyge finder me-
get af det, de ikke finder 
andre steder. Her kan man 
finde anerkendelse, tryghed, 
samvær og samhørighed, 
fortæller Susanne Kjær. 

Alle med særlig interesse i 
sygemeldtes situation, er 
velkomne til caféarrange-
mentet i Sundhedscenter 
Vordingborg, Sankelmarks-
vej 10 N, Vordingborg.  
Der er ingen tilmelding, 
man kan bare møde op fre-
dag den 8. juli kl. 10.  
Entre kr. 10,- 
Kaffe/te pr. kop kr. 4,-  

Åbent hus 
for frivillige  

og interesserede  
Torsdag den 7. juli  

kl. 19.00  
i butikslokalerne  

Lundby Hovedgade 95 
Kom og hør om de detalje-
rede planer for driften af 

frivilligcaféen og –butikken 
i Lundby. 

Med venlig hilsen 

Snaphanen 
Café & Butik 

Kontakt din lokale håndværker  
og få et godt tilbud. 
Telefon: 2076 8765  
Jesper Andreassen 

Mail: jesper@skovhoj-butik.dk 
Ring og få et uforpligtende tilbud! 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 4. juli 2011 til søndag den 17. juli 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

18,90 

Købmand Bo Weber 
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Købmanden i Lundby 
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 14. sep-
tember 2009 til man-
dag den 28. septem-
ber 2009 eller så læn-
ge lager haves. Der 
tages forbehold for 
udsolgte varer og 
trykfejl. 
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Lundby 

  

Købmanden i Lundby 
Købmanden i Tappernøje 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 4. juli 
2011 til søndag den 
17. juli 2011 eller så 
længe lager haves.  
Vi tager forbehold for 
udsolgte varer og 
trykfejl. 

Bestil og betal kun 2 dage før afhentning 

20. 500 g kalkunschnitzel 
21. 300 g wienerschnitzel 
22. 300 g wienergullasch 
23. 600 g hakket oksekød 8 % 
24. 600 g hakket skinkekød 8% 
25. 500 g svineentrecote 
26. 400 g gullasch 
27. 400 g bankekød 
28. 3 stk. minut-/pebersteaks 
29. ca. 1 kg bayonneskinke 
30. 400 g stroganoff 
31. 3 stk. kalkuntournedos 
32. 600 g hakket kalkun 
33. 600 g forloren mørbrad 
34. 600 g sigøjnersteak 
35. 1 stk. kylling (1000 g) frost 
36. 800 g bacon 
37. 800 g spareribs 
38. 800 g kogeflæsk 

 1. 800 g hakket oksekød 
 2. 700 g hakket flæskekød 
 3. 800 g hakket kalv/flæsk 
 4. 1 kg medister 
 5. 1,8 kg stegeben 
 6. 600 g stegeflæsk 
 7. 600 g ribbensteg 
 8. 600 g flæsk i skiver 
 9. 500 g nakkekoteletter 
10. 800 g hj.lavede pølser 
11. 500 g svinekoteletter 
12. 400 g skinkeschnitzel 
13. 500 g skinketern 
14. 400 g skinkestrimler 
15. ca. 400 g skinkemignon 
16. 600 g kalkuntern 
17. ca. 500 g kalkunbryst 
18 500 g kalkunstrimler 
19 6 stk. kalkun gordon bleu 

39. 1,2 kg. ribben 
40. 600 g præriebøf 
41. 600 g krydret nakkekoteletter 
42. 1,5 kg kyllingelår 
43. 300 g engelsk bøf (2 stk.) 
44. ca. 800 g rullesteg 
45. ca. 800 g oksegrydesteg 
46. 4 store krydderbøffer 8 % 
47. 300 g bacon tournedos 

Vi gentager  

succes’en! 


