
4750  Avisen 
8. årgang nr. 116 

Syv Sogne 

 3. september 2011 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

6000 til  
gønge-
marked  
Med 6000 gæster i løbet af week-
enden 20.-21. august blev Gønge-
marked 2011 i Lundby det hidtil 
største af de fire, der har været 

afholdt. Og ifølge tilbagemeldin-
gerne til markedskomitéen, så var 
det også det hidtil bedste gønge-
marked.            Læs side 22 og 23 

Gå til selskabsdans 
Dance Royale hedder det. Og flot er 
det også. Kunne du tænke dig at væ-
re med i det fine selskab, så er du 
velkommen!                    Læs side 8 

Biogasanlæg bliver 
måske meget smukt 
Det kommende biogasanlæg i Køng-
Lundby er blevet udvalgt til at være 
med i et projekt, hvor det gælder om 
at gøre anlægget smukt. 
                                       Læs side 12 

Fodgængertunnel 
i Lundby er forsinket 
Den megen regn har forsinket den 
nye fodgængertunnel i Lundby. 
                                     Læs side 24 

Kirkeblad i midten 
Det nye kirkeblad for Køng og 
Svinø sogne udkommer med dette 
nummer af 4750Avisen. Fire sider i 
midten lige til at tage ud. 
                                       Side 13-16 
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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 ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 
Oplag: 3.500 eks. 

4750Avisen kan afhentes i førende 
supermarkeder på Sydsjælland.  
Dette blad kan afhentes fra 

lørdag den 3. september 2011 
 

Sidste frist for indlevering af 
stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er  
mandag den 26. september  

kl. 10.00! 
 

Næste nummer udkommer  
lørdag den 1. oktober 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 

Gøngeland skal med  
i Vordingborg Kommunes  

udviklingsplan 
Skal et oplevelsescenter 
for Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen, Gønge-
land, med i Vordingborg 
Kommunes udviklings-
plan, den såkaldte plan-
strategi og kommune-
plan? Det mener bestyrel-
sen for Foreningen Svend 
Gønge, som i planstrate-
giens høringsperiode har 
foreslået kommunen, at 
Gøngeland tages med i 
planstrategien. 
Vi mener, at Sjælland 
mangler et oplevelsescen-
ter for 1600tallet og re-
næssancen. Vi har mid-
delaldercenteret i Nykø-
bing og borgcenteret i 
Vordingborg, men heref-
ter er et kæmpehul til 
1800-tallet.  
Jeg mener ikke, at kom-
munen behøver at forplig-
te sig til store millionud-
gifter, som man har gjort 
med andre lignende pro-
jekter i kommunen, men 
man bør støtte op om de 
aktive borgere i Lundby, 
som arbejder hårdt for 
sagen.  

De årlige gøngemarkeder 
er forsmag på, hvad man 
kan vente sig i et oplevel-
sescenter for Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen og 
hans samtid. 
Det vil blive en turistat-
traktion, som vil supplere 
de historiske udflugtsmål, 
der i forvejen er på Syd-
sjælland og vil bidrage til 
at gøre Sydsjælland til et 
kulturhistorisk mekka. 
Gøngehøvdingen er så 
stærkt et brand over hele 

landet, at alene interessen 
for ham vil kunne skaffe 
mange turister til områ-
det.  
Derfor har vi foreslået, at 
Gøngeland medtages i 
kommunens fremtidspla-
ner. 
Der er mulighed for at 
komme med forslag til 
planstrategien via 
post@vordinborg.dk frem 
til den 14. september i år. 

Peter Sten Hansen 
Foreningen Svend Gønge 

Foreningens Svend Gønges skånske samarbejdspart-
nere har lavet denne tegning af et kommende Gønge-
land. Tegningen var logo for årets gøngemarked. 
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

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

 

 

8,95 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

1,5 liter Coca Cola  
eller Coca Cola Zero 
Pr. flaske 
8,95 + pant 
 
                          Frit valg 
 
 
 
 
                                        
 
 
 

                                                  

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. 
 5. sept:  Krebinetter med stuvede ærter og 
              gulerødder  
 6. sept:   Revelsben med rødkål, sovs og  
              kartofler   
  7. sept:  Forloren hare med gelé, sovs og  
              kartofler  
 8. sept:  Glaseret skinke med stuvet  
              sommerkål  
 9. sept:  Kalvesteg med tyttebær, sovs og 
              kartofler  
10. sept: Svinekam stegt som vildt med  
              sovs og kartofler   
11. sept: Mørbrad à la Creme med kartofler 
12. sept:  ½ stegt kylling med sovs og  
              kartofler  
13. sept: Kokkens gryde med mørbrad og 
              cocktailpølser  
14. sept:  Stegt flæsk med persillesovs  
15. sept: Biksemad med bearnaisesovs,  
              spejlæg og rødbeder  
16. sept: Roastbeef med baconbønner, sovs 
              og kartofler  
17. sept: Rødvinsmarineret svinekam med  
              grøntsager  
18. sept: Oksesteg med gelé, sovs og  
              kartofler  

   
 
 
 

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

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

Altid et besøg værd! 

12,95 

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,- 

7,95 

Slagterens hjemme- 
lavede medister 
                Pr. ½ kg. 

 
 
 

7,95 

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 5. sept. til søndag den 11. sept. 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

Gælder torsdag og  
fredag uge 36 

Sun Lolly 
Frys selv is   
Pr. pakke                          

Taffel Chips 
Original 
220 gr 
Pr. pose 

8,95 

Pr. kg. 25,90 

Gælder tirsdag og 
onsdag uge 36 

10,- 
 Flensted  

kartofler 
 
   
                                                       
 

Gælder torsdag til  
søndag uge 36 

Flere 
varianter 
450-750 g. 
pr. pose 

Gælder mandag uge 36 
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Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

Folketingsmand på knæ for pressen: Vores lokale folketingsmand, Karsten Nonbo fra Lov, var i bogstaveligste for-
stand på knæ for pressen forleden. Han hjalp studievært på DR Sjælland (Regionalen) Christina Helene Andersen med 
at skifte et punkteret forhjul. Det er da helt utroligt, hvad man kan få politikere til under en valgkamp! 

Onsdag den 24. august mel-
lem klokken 10.30 og 12 
havde færdselspolitiet en 
kontrol af tunge køretøjer 
ved Udby på Københavns-
vej. 10 køretøjer blev stand-
set og kontrolleret, og i et 
tilfælde blev der fundet fejl 
ved kontrolapparatet, en 
traktor kørte uden sammen-
koblede bremser og en trak-
tor og en lastbil blev målt til 
at køre for hurtigt. 

Kontrol af  
tunge køretøjer 
ved Udby 

Ny ambassadør for Gøngehøvdingen 
Direktør for Museerne 
Vordingborg Keld Møller 
Hansen har med glæde sagt  
ja til at være ambassadør 
for Foreningen Svend 
Gønge.  
Keld Møller Hansen har 

med stor dygtighed og 
succes stået i spidsen for 
de storslåede planer for 
etablering af Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg 
og skaffet tilskud på langt 
over 100 millioner kroner 

til projektet. 
- Vi er meget stolte og 
glade for endnu en kompe-
tent person i rækken af  
personer, som arbejder for 
vor forening, siger sekre-
tær i foreningen Jens Beck. 
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Jugoslavisk 
Moussaka 

Tirsdag den 4. okt. 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby 

 
Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby byder på ju-
goslavisk moussaka. Gæste-

kok: Dragica Hansen, Lundby. 
 

Til dessert:  
æbletærte 

Menu-pris:  
voksne: 65,- kr. 
børn:     35,- kr. 

Drikkevarer til meget  
rimelige priser! 

Tilmelding tlf. 5133 3771 eller 
på winbi@forum.dk 

senest søndag den 2. okt.  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17,  fredag 13-19, lørdag 9-12 

Morsø S10-40 
 

Søndag den 18. september 
kl. 12 åbner Center for bud-
dhisme og buddhistisk me-
ditation Sydsjælland i Adel-
gade 128, Præstø, med un-
dervisning i Buddhisme og 
meditation.  
Underviser er Lama Tendar 
Olaf Høyer. 
Alle kan deltage uanset bag-
grund og erfaringer.  
Eleverne betaler ikke for 
instruktion og undervisning, 
fordi de er Dharmaens 
fremtid. De må ikke afhol-
des fra at søge råd og vej-
ledning af økonomiske årsa-
ger, hvis de får problemer 
eller brug for vejledning. 
Traditionelt er det sponso-
rer, som finansierer en La-
mas virksomhed.  
Man er derfor velkommen 
til at yde bidrag, men ikke 
som betaling for undervis-
ningen. 
Mange buddhistiske centre 
har indført en prispolitik, 
som svarer til det moderne 
samfunds almindelige frem-
gangsmåde for finansiering. 
- Det ser jeg som gammel 
hippie ingen grund til. Man 

kan lige så godt vænne sig 
til den traditionelle måde, 
fordi den bringer penge væk 
fra den direkte interaktion 
og i stedet fokuserer på 
frembringelse af den gode 
karma i samspillet. 
Det er måske lidt svært at 
vænne sig til i en kapitali-
stisk tradition som den dan-
ske, hvor man gerne betaler 
for noget, som man får, men 
de enkle forretnings-
principper burde alligevel 
lønne sig, når alle har for-
stået dem og følger dem. 
Foreløbig er jeg på ingen 

måde blevet forgyldt, men 
jeg tror på modellens mange 
fortrin. Som arving til yogi-
ernes ligegyldighed overfor 
penge, indretter jeg mig 
efter forholdene men vil 
ikke ændre traditionen. 
Sponsorer opfordres til at 
støtte den generelle Lama 
virksomhed, fordi at give er 
godt, virksomheden er vær-
difuld, og gaven giver alle 
god karma og bibringer de 2 
slags gavn (gavn for både 
sig selv og andre). Ganske 
vist er der i grunden hver-
ken en giver, en overdragel-

se, en modtager eller en 
gave. Det er netop i sådan 
ånd af Bodhicitta, at gaven 
giver så meget mere godt. 
En sponsor kan også godt 
være klient. 
Klienter, som får tjenester 
udført, bør yde noget til 
gengæld, men bestemmer i 
princippet selv hvad, som 
de vil bidrage med. Man bør 
yde efter omstændigheder-
ne. Som kineserne siger: en 
skål ris er nok. Også dette 
princip er der for den gode 
karmas skyld. 

NAMASTE 
Søster 

Center for Buddhisme og 
for buddhistisk meditation- 

Sydsjælland  
Adelgade 128 

Præstø 
 

”Søster” er i øvrigt identisk 
med formand for Forenin-
gen for Langtidssyge, 
Flexjobbere, Førtidspensio-
nister. Vordingborg, Søster 
F. Petersen, og indehaveren 
af Kærlighed - Terapihuset, 
Adelgade 128 i Præstø. 
                                     Red. 

Center for buddhisme åbner i Præstø 
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4750Avisen udkommer således: 
 

Nr. 117: 1. oktober 
Deadline: mandag den 26. september kl. 10! 

Nr 118: 29. oktober 
Deadline: mandag den 24. oktober kl. 10! 

Nr. 119: 26. november 
Deadline: mandag den 21. november kl. 10! 

 

4750@lundbyweb.dk 

   

Så er det nu, altså, hvor du 
skal vælge vinterens moti-
onsform. 
Præstø Danseforening til-
byder sig med pardans, 
altså hvor vi danser blandt 
andet vals, quickstep, en-
gelsk vals, cha-cha-cha  lidt 
tango 
og nogle andre mærkelige 
danse. Vi har også levende 
musik, selv om han sidder 
stille! Leif hedder han, og 
så er der den gamle, Bent, 
han skal nok få de fleste til 
at svede. 
Vi danser i Abildhøjskolens 

gymnastiksal hver mandag 
aften fra kl. 19.45 til 21,30 
med en kaffe-/vand-pause 
ca. 21.30. 
Husk dine dansesko. 
Skal du giftes, holde sølv- 
eller guldbryllup og fik du 
aldrig lært at danse brude-
valsen, så lær det om man-
dagen i Præstø, som  
flere i de tidligere år har 
lært det, og samtidigt kan 
du optræde som balløve  
til festerne fremover.  
Vi glæder os til at se jer alle 
i Abildhøjskolens gymna-
stiksal mandag kl. 19.45! 

Lær også at blive  
bal-løve i Præstø 

Dance Royal er en gruppe 
danseinteressede, som dan-
ser Herskabsdans, danse fra 
adelen og hofferne i det 
gamle Europa. De fleste har 
hørt om Lanciers, hvor 4 
par danser sammen, vores 
dronning danser det og på 
gymnasierne danser  
de også Lanciers.  
Når vi er ude at vise andre, 

hvad vi danser, er vi i det 
fine tøj. Pigerne i store kjo-
ler og mændene i kjole og 
hvidt, eller nogle anskaffer 
sig en uniform med hat og 
sabel. Flot er det. 
Der er flere her fra området, 
som er med i gruppen, og 
medlemmerne kommer 
fra Falster-, Sorø– og Køge- 
området. Hver anden fredag 

danser vi  i Møllevangssko-
lens gymnastiksal i Kong-
sted ved Rønnede. Det er 
fra kl. 19.30 til 21.30, hvor 
vi slutter med en kaffe eller 
te-pause. 
Vi danser næste gang den 9. 
september og derefter hver 
anden mandag. 
Den 24. september skal vi 
holde 10 års jubilæumsfest i 

Rønnedehallen med spis-
ning og 6-mands orkester 
og med tre balinspektører. 
Det er udvalgte personer, 
som skal påse, at danserne 
nu gør det rigtigt.   
Er du blevet nysgerrig så 
prøv at se på 
www.danceroyal.dk, hvor 
der er meget mere om os. 
Det er her du lærer de gode 
manérer. 
Vi glæder os til at se jer! 
Har du ingen dansepartner, 
så kom bare alligevel. 

Disse to charmerende her-
rer, Bent og Leif, er klar til 
at lære dig selskabs-
dansekunstens ædle trin. 

Dance Royal med Leif og Bent 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

9 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

10 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Ny udstilling på Køng 
Museum af maleren 
Kjeld Vigandt Glyberg, 
Vordingborg 
Den 9. september kl. 15 er 
der på Køng Museum ferni-
sering af en fin udstilling af 
maleren Kjeld Vigandt Gly-
berg, som udstiller sine vær-
ker fra de sidste 15 år.  
Kunstneren vil selv være til 
stede ved ferniseringen. 
Kjeld V. Glyberg er netop 
fyldt 80 år, men sin sene 
debut i 1985 til trods har 
Kjeld V. Glyberg siden de 
unge år arbejdet med især 

maleriske og keramiske 
udtryksformer.  
Lektorjobbet i psykologi var 
i over 25 år et meget skattet 
job for Kjeld V. Glyberg , 
idet undervisningen og vej-
ledningen af de studerende i 
psykologi også kaldte på 
mange kreative talenter, 
som det var en stor tilfreds-
stillelse for ham at have 
mulighed for at bruge. 
Siden sin pensionering i 
1996 havde Kjeld V. Gly-
berg i en årrække egen psy-
kologisk klinik, men i bil-
ledkunsten er hans mål et 
andet – her kan han stræbe 

efter at sætte sig helt fri – til 
at male som en leg, helt af 
lyst, når tilskyndelsen mel-
der sig. 
Skønt lyriker af sind kan 
Kjeld V. Glybergs billed-
kunstneriske udtryk således 
gå i mange retninger, lige-
som han benytter sig af for-
skellige billedsprog og der-
ved ikke låser sig fast i 
hverken form, farve eller 
genre. På den måde synes 
han, at han bedst formår at 
være ærlig overfor sig selv 
og andre. 
Kjeld V. Glyberg har gen-
nem årene udstillet sine 

værker på en del gallerier, 
kunstforeninger, biblioteker 
og private virksomheder.  
Kjeld V. Glyberg vil søndag 
den 25. september kl. 14 
fortælle om sine værker på 
Køng Museum. Det vil bli-
ve en spændende rejse rundt 
til de mange steder i Dan-
mark og i udlandet, hvor 
Kjeld V. Glyberg har hentet 
sin inspiration. 
Udstillingen vises fra den 9. 
september til og med søn-
dag den 23.oktober. Muse-
ets åbningstid er fredag 12-
16, lørdag 13-16 og søndag 
12-16. 

Maleriudstilling på Køng Museum 

Kunstmaleren Kjeld 
Vigandt Glyberg fra 
Vordingborg, som 
udstiller nogle af sine 
mange værker på 
Køng Museum fra 
fredag den 9. septem-
ber.  
Maleren vil selv være 
til stede ved fernise-
ringen fredag kl. 15. 
Udstillingen kan ses 
til og med den 23. 
oktober på Køng Mu-
seum, Bygaden 27, 
4750 Lundby. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

 Åbningstider: 
man-fredag: 
             9.30-17 
lørdag: 9.30-12 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 

Husk 
selv at 
hente 
næste 
num-

mer af 
4750 

Avisen 
hos din 

køb-
mand! 

Hermed en lille redegørelse 
for dét arbejde, der p.t. fore-
går på Sværdborg kirke-
gård. Når man kommer til 
kirkegårdens vestlige ende, 
hvor en udvidelse i 1960’er-
ne gav en forøgelse i antal 
gravpladser på ca. 2-300, vil 
man opdage, at noget er 
forandret. De mange små 
hække er borte, tilbage står 
nu kun de eksisterende 
gravsteder - som vanligt 
med gravsten og smuk be-
plantning. Men udenom er 
der tomt – det ser faktisk 
lidt for tomt ud på dette 

område! Men vær rolig - for 
det er kun tegn på, at der 
snart vil finde en mere lødig 
udvikling sted, så det igen 
bliver en fryd for øjet at 
vandre her som på den øvri-
ge del af kirkegården. Me-
nighedsrådet har i samarbej-
de med konsulent Charlotte 
Skibsted (kendt fra bl.a. 
programmer om havebrug 
på DR2) udviklet en plan 
for hele Sværdborg kirke-
gård. Nu igangsættes en 
ændring af den omtalte ”nye 
del” her i 2011 – og så vil 
resten af kirkegården hen-

over de kommende 2-3 år 
opleve ændringer i forhold 
til hække, græsdække og 
bevoksning. Man har gen-
nem de seneste 2-3 årtier 
oplevet en stor nedgang i 
antal af aktive gravstedet, så 
den store kirkegård i Sværd-
borg har med sine over 700 
gravpladser i dag kun brug 
for mindre end halvdelen til 
de sognebørn, der vælger at 
lade sig begrave eller bisæt-
te her. Sådanne ændringer 
sker overalt i Danmark, 
hvor det især på de store 
landsbykirkegårde betyder, 

at man må ændre på logistik 
og udtryk, da det ellers er 
alt for dyrt at vedligeholde 
arealerne.  Menighedsrådet 
beder derfor kirkegårdens 
brugere; gravstedsejerne om 
at bære over med de nuvæ-
rende forhold. Man er vel-
kommen til at kontakte kir-
keværge Marianne Kristian-
sen (2985 0944) eller for-
mand for menighedsrådet 
Kirsten Hansen (5598 1264) 
for mere detaljeret forkla-
ring.   
 

Marianne Kristiansen 

Sværdborg kirkegård er under forandring 

Biogasprojektet i Køng/
Lundby har nu alle mulig-
heder for at blive et rigtigt 
smukt anlæg. Det har nem-
lig fået tilsagn om at være 
med i et pilotprojekt, der 

handler om udvikling af 
arkitektur og landskabstil-
pasning for biogasanlæg.  
Lundby/Køng er ét af syv 
heldige projekter, der blev 
udvalgt mellem 25 interes-

serede.  
Udvælgelsen betyder, at 
projektet i Køng/Lundby vil 
modtage rådgivning fra bl.a. 
COWI og Gottlieb Paludan 
omkring arkitektur, funktio-

nelt design og landskabstil-
pasning. 
Pilotprojektet går i gang så 
snart Realdania har givet 
tilsagn om at støtte pilotpro-
jektet økonomisk. 

Biogasanlæg bliver smukt 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

13 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

14 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

15 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

16 



4750Avisen, nr. 116, 3. september 2011 

 

17 

Ingen jul uden julemarked 
1. lørdag i november 
Og når det er sagt, så hand-
ler denne teaser naturligvis 
om Over Vindinge forsam-
lingshus’ kommende jule-
marked, som finder sted 
lørdag den 5. november 
2011 kl. 10-16. 
- Alle vores kræmmere, 
som tager rundt på de for-
skellige julemarkeder i må-
nederne før jul, skal have en 
chance for at lægge vores 
dag ind i kalenderen. Derfor 
beder vi allerede nu om 
tilmelding, for det er ud fra 
først til mølle princippet. 
Der er jo en fysisk grænse 
for, hvor mange boder der 

kan stå inde i huset, fortæl-
ler næstformand John Søn-
dergård, som hvert år læg-
ger mange kræfter i at få 
alting til at lykkes for delta-
gerne.  
- Vi ved også at de, der 
kommer denne dag, sidder 
med deres hobby-
produktion i mange måne-
der forud for et sådant ar-
rangement, de er bare så 
flittige med at fremstille 
alle de gode sager, som vi 
kan se på bordene til stor 
fornøjelse for publikum, 
tilføjer John.  
Julemarkedet, der løb af 
stablen for første gang i 
nyere tid den anden lørdag i 

2008, er nu lagt fast til den 
første lørdag i november 
hvert år, og mon ikke det 
har smittet lidt af på andre 
julemarkedet i området. 
Man har i hvert fald kunnet 
se en stigende tendens til at 
lægge et marked med jul 
som tema tidligere end før.. 
Hvem ved, måske vil man 
opleve et julemarked i juli 
inden for de kommende år? 
Men altså: Meld dig blot til 
på tlf. 2985 0944, hvis du 
kunne tænke dig en bod i 
Over Vindinge forsamlings-
hus. 

Ingen jul uden julemarked  
den 1. lørdag i november 
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4750Avisen kommer igen 1. oktober! 

Lej festlokale for  
kun 500 kroner 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– 
eller mødelokale for fra 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov. 
 

Krostuen: 500 kr. 
Stor og lille sal: 2500 kr. 

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr. 
 

Priserne er uden rengøring og depositum på 
1000 kr. Med i lejen er adgang til køkken, ser-

vice, udendørs terrasse og græsplæne, udendørs 
grill og to petanquebaner. 

Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler 
en yderst fordelagtig pris pr. deltager. 

 

Ring og hør nærmere eller skynd dig at booke 
din næste fest på tlf.  

5133 3771 
Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby 
50 meter fra Lundby Station 

Hjemmeside: www.syvsogne.dk 

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

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

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

Så er det atter tid til at finde 
danseskoene frem. Butterfli-
es, alias Fætter og fætter, 
spiller for 6. gang op til 
dans i Tappernøje Forsam-
lingshus fredag den 9. sep-
tember. 
Vi starter traditionen tro 
med fællesspisning kl. 
17.30 hvor værten Mikael 
Pedersen vil lave en lækker 
middag efterfulgt af kaffe 
og kage. 
Kl. 20-24 spiller Butterflies 
op til dans. Det er nu sjette 
gang, vi har Butterflies her i 
huset, og man må sige, at 
det er en succes hver gang. 

Butterflies spiller en masse 
forskelligt dansemusik, som 
henvender sig til alle fra 18 

til 90 år. Så kom endelig og 
få en hyggelig aften uanset 
alder. 

Hele denne aften kan man 
få for 170,- for medlemmer 
af huset og 195,- for ikke 
medlemmer. 
Det er nødvendigt at bestille 
plads til denne aften, det 
kan gøres på tlf.: 5596 
5042. 
Arrangementet er et samar-
bejde mellem bestyrelsen og 
værtsparret af Tappernøje 
Forsamlingshus. 
Overskuddet fra denne aften 
går til reparationer og vedli-
geholdelse af huset. 
 
Se mere om arrangementet 
på www.4733.dk/

Butterflies i Tappernøje Forsamlingshus 

De to fætre, Henrik og Brian, udgør Butterflies, og de er 
mænd for at sætte kulør på ethvert selskab. 
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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 

Motion er godt! 
Det er godt at motionere. Men 

husk også at holde din bil i form! 
Ring og få et godt tilbud:  

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Når friskolen byder velkom-
men til sit 9. høstmarked, 
som i år finder sted lørdag 
den 24. september kl. 11-16, 
vil der være lidt nye farver 
på paletten:  
- Det gælder jo altid om at 
hitte på lidt nyt som træk-
plaster. Derfor prøver vi at 
udvikle nogen af de ekstra 
tiltag som folk måske kunne 
synes om, heriblandt vil der 
være pileflet og ponyridning 
samt aktivitet i bålhytten 
som et par af de nye idéer i 
år, fortæller medlem af 
høstmarkedsudvalget Britt 
Madsen fra Sværdborg. Da 
friskolen sidste vinter satte 
fokus på at optimere økono-

mien, blev alle forældre 
bedt om at melde sig i et af 
de mange udvalg, som enten 
har med de årlige arrange-
menter at gøre eller med 
den generelle vedligeholdel-
se.  
Høstmarkedet er nok den 
sjoveste og mest markante 
tradition på stedet. Dagen 
sigter på at tiltrække et 
bredt publikum, udover 
skolens eget netværk af 
ansatte og elever med fami-
lie, som får mulighed for at 
fornøje sig med de mange 
aktiviteter samt lægge et 
bidrag til den fortsatte ud-
vikling. Gennem årene har 
høstmarkedet kunnet sup-

plere økonomien med mid-
ler til elevtiltag såsom IT og 
legeplads samt til andre 
større forbedringer på den 
mindre skole.  
Hvis du har lyst til at besø-
ge høstmarkedet med tom-
bola, loppemarked, høstca-
fé, elevboder og alt muligt 

andet, så læg vejen forbi 
lørdag den 24. september kl. 
11-16. Og husk at man kan 
give ting til loppemarkedet 
ved at stille dem i skolens 
cykelskur i skolegården hele 
ugen forud for markedet 
(ring evt. 5534 1800 for 
afhentning).  

 

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 

Sværdborg Friskole afholder høstmarked 
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Tirsdag den 4. oktober er 
der igen fællesspisning i 
Medborgerhuset i Lundby 
kl. 18.00. 
Det er denne gang lykkedes 
madklubben at få en super 
gæstekok, nemlig Dragica 
Hansen fra Lundby. Dragica 
vil servere en jugoslavisk 
moussaka med en speciel 
salat og hjemmebagt 
brød .Til dessert serveres en 
æbletærte og kaffe og te. 
Prisen for denne menu er 
som så ofte før. 
Voksne                  kr.65,00 
Børn                      kr.35,00 

Øl, vand og vin sælges til 
rimelige priser. 
Denne menu er helt speciel, 
og madklubben håber, at 
rigtig mange vil have lyst til 
at deltage . 
Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail  
winbi@forum.dk inden 
søndag den 2. oktober. 
Alle er velkomne!! 
 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen  

for Medborgerhuset Lundby 

Jugoslavisk moussaka på menuen 

Det bliver en oplevelse ud over de sædvanlige, når Dragi-
ca Hansen fra Lundby serverer jugoslavisk moussaka til 
fællesspisningen i Lundby den 4. oktober. 

Køng Husflidsforening  

starter sæsonen 2011-2012: 
 Træarbejde: 

Der er indskrivning til voksenholdene 
Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 i Køng Husflids-

skole Højbro 15 4750 Lundby. 
Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 19.00 i Køng Husflids-

skole Højbro 15 4750 Lundby 
 Indskrivning til Børnehold: 

Lørdag den 8. oktober kl. 09.30 
 Vi glæder os til at tage de nye lokaler i brug. 

Der arbejdes med mange kreative ting. Kom og fremstil 
lige det, du går og ønsker dig til dit hjem. 

Hjertelig velkommen til alle. 
Vi håber, vi ses i Husflidsskolen 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen v/ Jørgen Rasmussen 

 

Søndag den 21. august 
mellem kl. 22 og mandag 
den 22. kl. 6.15 har der 
været indbrud i et hus på 
Harevænget i Tappernøje. 
Tyvene løb med en bærbar 
computer af mærket HP og 
en pung med kontanter og 
personlige papirer. 
På en landejendom på 
Størlingevej ved Tapper-
nøje har der været indbrud 
fredag den 26. august mel-
lem kl. 10.30 og 19.45. 
Tyvene har stjålet smyk-
ker. 

To indbrud 
i Tappernøje 

På Næstvedvej ved Præstø 
har der mellem fredag den 
26. august kl. 18 og lørdag 
den 27. august kl. 15.45 
været indbrud i et hus.  
Tyvene er løbet med en 
fladskærm, en dvd-afspiller, 
film og kontanter. 

På Hovvejen i Remkolde 
nord for Vordingborg har 
der fredag den 26. august 

været indbrud i et hus. Ty-
vene har været inde i huset 
mellem fredag kl. 8 og lør-

dag kl. 16.20, og de er løbet 
med diverse hårde hvideva-
rer, herunder et køleskab. 

Tyve stjal hårde hvidevarer i hus i Remkolde 

Tyve stjal  
fladskærm 
ved Præstø 
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Gunnar Stobbe signerer endnu et eksemplar af foto-
bogen om Gøngehøvdingens Sydsjælland. 

Fotobogen gik som varmt brød 
Fotobogen om Gøngehøvdin-
gens Sydsjælland gik som 
varmt brød på Gøngemarked 
2011 i Lundby. 
Bogen, der udkom på marke-
det, er rigt illustreret med fotos 
fra hele Sydsjælland fra de 
steder, hvor Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen og hans snap-
haner færdedes for 350 år si-
den. Alle fotografier i den over 
150 sider tykke bog er taget af 
den skånske fotograf Magnus 

Augustsson, som var til stede 
på markedet og signerede bø-
ger til publikum. Det samme 
gjorde bogens forfatter Gunnar 
Stobbe fra Foreningen Svend 
Gønge. Omkring 200 bøger 
blev solgt direkte på markedet. 
Vil du have fingre i et eksem-
plar til 300 kroner, kan du be-
stille pr. mail: gunnarstob-
be@gmail.com eller ringe til 
Gunnar Stobbe på tlf. 6131 
8220 og bestille bogen. 

Kongehuset var repræsenteret ved Chr. IV (Peter Sten 
Hansen) og dronning Anna Cathrine (Winnie Hansen). Til 
højre sidder Gøngemarkedets travle konferencier Jens 
Hallvist.  

Nye svenske soldater i flot-
te karolineruniformer gjor-
de Mannheimer selskab. 

Gøngeland skal på dagsordenen 

Musketér Jørgen Skov Jør-
gensen smed uniformen til 
fryd for markedets kvinder! 

Et oplevelsescenter for 
1600-tallet, et Gøngeland, 
der fortæller historien om 
Gøngehøvdingen og hans 
snaphaner og deres samtid,  
er et mål med de årlige gøn-
gemarkeder i Lundby. 
Man ønsker et oplevelses-
center for Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen placeret i 
Lundby. 
- Det er jo interessant at se, 
at interessen for vores 1600-
talshistorie åbenbart ikke 
svækkes. Tværtimod, siger 
formand for Foreningen 
Svend Gønge, Peter Sten 
Hansen. 

Derfor vil vi nu tage initia-
tiv til, at et Gøngeland bli-
ver skrevet ind i den plan-
strategi, som Vordingborg 
Kommune netop nu har til 
høring. 
- Vi har ingen illusioner 
eller ønsker om, at kommu-
nen skal engagere sig så 
voldsomt, som man har 
gjort med Borgcenteret i 
Vordingborg. Initiativet til 
Gøngeland skal komme fra 
os i Lundby, og vores man-
ge frivillige skal bære det 
igennem, men kommunen 
er selvfølgelig nødt til at 
give os en vis opbakning. 
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6000 til Gøngemarked 
Det historiske gøngemarked 
i Lundby blev det største i 
markedets fire-årige histo-
rie. Arrangørerne skønner, 
at mindst 6000 gæstede 
markedet i løbet af weeken-
den den 20.-21. august. 
Gøngemarkedet i Lundby 
var tilsmilet af vejrguderne. 
De foregående uger og da-
ges regn var afløst af strå-
lende solskin de to mar-
kedsdage. Og det nød de 

mange gæster, som kunne 
sidde ved udendørs borde 
og nyde en ”Sorte Svend” 
eller en ”Chr. IV’s Gjønge-
bryg” fra Gjøngekroen til 
gøngepølsen eller snaphane-
stegen fra GøngeGrillen. 
Først tre timer efter at mar-
kedet søndag kl. 17 var af-
sluttet med en kanonsalut 
fra Sjællandske Musketerer, 
væltede regnen igen ned. 
Men da var alle teltene pak-

ket ned! 
Hvert et hjørne af Lundby-
Parken var i år besat med 
boder, og der var for første 
gang i markedets historie et 
decideret sceneprogram 
med masser af opvisning, 
lige fra gøngehundekunster 
til renæssancedans og fæg-
teopvisning. 
- Jeg er meget tilfreds med 
markedet. Vi havde satset 
på udvidelser og nyheder i 

år, og det gav pote. Der er 
ting, der skal rettes, så det 
bliver endnu bedre. Det 
retter vi til næste år, hvor vi 
også har helt nye ting på 
programmet, kan jeg godt 
love, siger markedskoordi-
nator Steen Nielsen. 
Bag gøngemarkederne står 
Foreningen Svend Gønge, 
Borgerforeningen Lundby, 
Medborgerhuset Lundby og 
Rollespil Svend Gønge. 

Jomfru Gertrud og Kapelland Tange (Ingegerd Riis og 
Nils Glud) hyggede sig som sædvanligt med deres ærke-
fjende Kaptajn Mannheimer (Mogens Baagøe). 

Svend Poulsen himself spilles af 
Johnny Birch. 

På dette års gønge-
marked kunne Kulso-
en (Birgit Rasmus-
sen) præsentere sin 
(nye) mand Tam i 
skikkelse af Eisse 
Dalsbæk. 

Kongens Drabanter og 
Sjællandske Musketé-
rer bidrog i år til den 
helt rigtige stemning, 
blandt andet med ge-
værsalutter med sort-

krudt. 

Blandt kendisserne på 
årets gøngemarked i 
Lundby var Vording-
borg Kommunes borg-
mester Henrik Holmer 
og fru Hanne, Næst-
ved Kommunes borg-
mester Carsten Ras-
mussen og folketings-
medlem Carsten Non-
bo og fru Anna. 
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Cykelfrisøren 
Din mulighed for at blive klippet 
i hjemmet. Jeg kører primært i 
Brøderup/Tappernøje-området. 
Hanne Fosdal, Tappernøje 

Tlf. 5596 7504 
Bedst ml. 8.00 og 9.00 

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! 

Fodgængertunnelen under 
jernbanen ved Lundby Ho-
vedgade er ved at blive skif-
tet. Banedanmark har tidli-
gere stillet i udsigt, at den 
nye tunnel ville åbne for 
passage midt i august. 
Beklageligvis er arbejdet 
ikke blevet færdigt som 
planlagt, primært på grund 
af vejret. Det regnede nem-
lig uafbrudt de to første 
døgn, hvor jernbanesporet 
var spærret på grund af ar-
bejdet, så Banedanmark 
nåede ikke at blive færdige 
inden for den planlagte 

sporspærring. 
- Vi mangler derfor stadig at 
udskifte tunnelen under spor 
1, men der er desværre først 
mulighed for at spærre spor 
1 igen fra den 23. september 
til den 28. september. I dette 
tidsrum må naboerne igen 
være forberedt på byggeak-
tivitet i døgndrift ved tunne-
len, siger byggeleder Paul 
Stig Andersen. 
Banedanmark beklager, at 
man er nødt til at forstyrre 
naboerne endnu en gang. 
- Mens vi arbejder, vil der 
køre tog i spor 2 og 3, dog 

med hastighedsnedsættelse. 
I forlængelse af Banedan-
marks arbejde vil Vording-
borg Kommune etablere nye 
trapper og ramper til den 
nye fodgængertunnel. Kom-
munen har planlagt at starte 
arbejdet på vestsiden den 1. 
oktober og på østsiden den 
15. oktober. Det forventes, 
at den nye tunnel åbner for 
passage igen midt i novem-
ber.  
Fodgængere henvises derfor 
fortsat til at benytte fodgæn-
gerbroen (med elevator) 
over sporet ved Lundby 

Station. 
Har du spørgsmål til ud-
skiftningen af tunnelen, er 
du velkommen til at kontak-
te byggeleder Carsten 
Spiegelhauer, 
cspl@bane.dk., tlf. 2523 
5435. 
For eventuelle ændringer i 
køreplanen i arbejdsperio-
den henviser vi til DSB på 
enten www.dsb.dk/
kundeservice eller telefon 
7013 1415.  
 

Ny fodgænger-
tunnel i Lundby  
er forsinket 

Arbejdet med den nye fodgængertunnel i Lundby er  
 forsinket på grund af den megen regn. 
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Køng Sognearkiv indbyder 
til ”Hvem er hvem og hvor 
og hvornår aften” torsdag 
den 29. september kl. 19 i 
det gamle bryggeri på Køng 
Kirkevej 4. 
Hjælp dit sognearkiv med 
din viden om livet i sognet. 
I Køng Sognearkiv har vi 
mange billeder. Af menne-
sker, huse, bygninger og 
begivenheder. De fleste af 
billedernes historie kender 
vi godt. Vi genkender går-
dene, forretningerne og 
personerne på billederne, og 
vi ved tit, hvornår billeder-
ne er fra.  
Men vi har også mange 
billeder, hvor vi mangler 
oplysninger om tid, sted og 
personer. Måske ved vi, 
hvem der er på billedet, 
men kan ikke tidsplacere 
det helt præcist. Og vi har 
især mange gruppebilleder, 
hvor vi mangler navne på 
nogle af personerne. Det er 
fx billeder af skoleklasser, 
gymnastikhold eller konfir-

mationsbilleder. 
Billedet til denne indbydel-
se er fra Køng Kro. Vi me-
ner, det er fra 1950’erne, og 
at kvinderne fra venstre er: 
Else Winther, Edith Møller, 
Kirsten Larsen, Augusta og 
kogekone Jørgensen fra 
Svinø. Er det nu helt rigtigt? 
Er navnene stavet rigtigt og 
hvad hedder kogekonen til 

fornavn? Og hvad er det 
præcise årstal? 
Det er der helt sikkert man-
ge i sognet, der kan hjælpe 
med, og derfor inviterer vi 
til en hyggelig aften med 
Køng Sognearkiv, hvor vi 
viser en masse billeder på 
storskærm og diskuterer 
hvem og hvad, billederne 
viser. 

Køng Sognearkiv byder på 
en forfriskning i løbet af 
aftenen. 
Alle er velkomne 
På gensyn torsdag den 29. 
september kl. 19 på Køng 
Kirkevej 4. 
 
 

Sanny Hansen  
& Else Lützhøft 

Hvem er hvem, hvor og hvornår-aften  
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Vandreholdet fortsætter i 
august og september; tirs-
dag aften med start kl. 
18.30. 
Fra 1. september bliver det 
weekendture, skiftevis lør-
dag kl. 14.00 eller søndag 
kl. 10.00 
Nye deltagere er meget vel-
komne, vi indretter tempoet, 
så alle kan være med. 
4. september kl. 10.00: 
Start Køng Museum, Byga-
den 27  
10. september kl. 14.00: 
Start Oringe, Færgegårdsvej 
15 i Vordingborg – p-plads 

på bakken 1. vej tv. 
18. september kl. 10.00: 
Start Vester Egesborg kirke, 
Vordingborg Landevej 10 
24. september kl. 14.00: 
Start Stensved Kaserne, 
Vestenbækvej 2 
2. oktober kl. 10.00: 
Start Avnø Naturcenter, 
Flyvervej 40. 
8. oktober kl. 14.00: 
Start Øster Egesborg Kirke, 
Øster Egesborgvej 6, Mern  
         Hanne Kofoed Jensen,  

tlf. 2075 8420 
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732 

Vandreture i september 

Det sker i septemberDet sker i september 
Lø 3 4750Avisen kan afhen-
tes i dit lokale supermarked 
Sø 4 10.00: Vandretur fra 
Køng Museum. 
Ma 5 
Ti 6 15.00: Gudstjeneste i 
Lundby og udflugt til Maribo. 
18.30: Banko i Tappernøje 
Forsamlingshus 
17-20 Sæsonens sidste bagage-
rumsloppemarked v. Over 
Vindinge Forsamlingshus, 
Tinghøjvej 8.  
On 7 
To 8 
Fr 9 15.00: Fernisering på ny 
maleriudstilling på Køng Mu-
seum. 
17.30: Spisning i Tappernøje 
Forsamlingshus. 
20.00: Butterflies spiller op til 
dans i Tappernøje Forsam-
lingshus. 
Lø 10 14.00: Vandretur fra 
Oringe, _Færgegårdsvej 15, 
Vordingborg - p-plads på bak-
ken 1. vej tv. 
Sø 11 10.30: Høstgudstjeneste 
i Sværdborg. 
14.00: Høstgudstjeneste i 
Lundby. 
Ma 12 
Ti 13 18.30: Banko i Tapper-
nøje Forsamlingshus 
On 14 
To 15 Folketingsvalg 
Fr  16 
Lø 17 

Sø 18 10.00: Vandretur fra 
Vester Egesborg Kirke, Vor-
dingborg Landvej 10. 
Ma 19  
Ti 20 
On 21 
To 22 
Fr 23 
Lø 24 10-14: Markedsdag på 
Aggerhus i Bårse. 
11-16 Høstmarked på Sværd-
borg Friskole, Tinghøjvej 4 
Over Vindinge 
14.00: Vandretur fra Stensved 
Kaserne, Vestenbækvej 2. 
Sø 25 
Ma 26 Deadline for stof til 
oktober-nummeret af 
4750Avisen. 
Ti 27 
On 28 
To 29 19.00: Hvem er hvem, 
og hvor og hvornår-aften i det 
gamle bryggeri på Køng 
Kirkevej 4, 4750 Lundby. 
Fr 30 
 

Oktober 
Lø  1 4750Avisen kan afhen-
tes i dit lokale supermarked 
Sø 2 10.00: Vandretur fra 
Avnø Naturcenter, Flyvervej 
40. 
Ma 3 
Ti 4 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby, Ba-
nevej 4, Lundby. Menu: Jugo-

Markedsdag på Aggerhus i Bårse 
Ældrecenteret Aggerhus i 
Bårse afholder markedsdag 
lørdag, den 24. september 
kl. 10-14.  
Centeret opfordrer alle til at 
komme og opleve den helt 
specielle markedsstemning 
og måske gøre et kup! 
Det er femte år at vi holder 
markedsdag i den form, 
som den er nu, men traditi-
onen går meget længere 
tilbage, fortæller socialpæ-
dagog Annie Kobbernagel. 
- Det er noget, vi ser frem 

til hvert år og som beboerne 
nyder. Hele Glasarkaden 
bliver dannet om til et godt 
gammelt marked med tom-
bola, loppemarked, under-
holdning, forskellige kunst-
håndværkerboder, kaffe og 
vafler og pølser på grillen. 
Markedet starter kl. 10 og 
slutter kl. 14. Hele oversku-
det går til at gøre beboernes 
hverdag lidt mere festlig 
end ellers, siger Annie Kob-
bernagel.  

Med hele 60 særligt tilrette-
lagte arrangementer i Gang 
i Vordingborg 2011, der 
løber fra d. 3.-11. septem-
ber, er der lagt op til masser 
af oplevelser for alle aldre, 
overalt i kommunen. Arran-
gementerne dækker  alt fra 
billard, familieture, sang i 
kor, yoga og unikke naturtu-
re med guide, til mere puls-
intensive aktiviteter som 
Zumba, kajak- og cykelture, 
Capoeira (en kampdans for 
både børn og voksne), mul-
tisport og motionsgymna-
stik. Arrangementerne giver 
alle, der enten kunne tænke 
sig at snuse til en ny fritids-
interesse eller blot vil have 

en enkeltstående oplevelse, 
en uforpligtende mulighed 
for at prøve noget nyt. 
Folkesundhedsrådet står for 
4. år i træk bag Gang i Vor-
dingborg. Formand Inge 
Suensen er stolt af at kunne 
præsentere så mange og 
forskellige arrangementer: 
- Gang i Vordingborg 2011 
viser, hvor utroligt meget 
der sker i vores kommune. I 
programmet er der noget for 
de fleste, og I år har vi gjort 
lidt ekstra ud af de børne-
venlige aktiviteter. Vi hå-
ber, at alle får tid til at 
skimme programmet igen-
nem, og at mange vil benyt-
te sig af de spændende mu-

ligheder, siger Inge Suen-
sen.  
Arrangørerne har lagt sig i 
selen for at lave hvert enkelt 
arrangement så deltagerven-
ligt som muligt, uanset hvil-
ken baggrund man kommer 
med. Måske er der noget 
helt nyt, eller måske finder 
man noget, som man tidli-
gere har overvejet, men ikke 
fået prøvet.  
Alle arrangementer er åbne 
og tilrettelagt sådan, at man 
bare kan dukke op. Opfor-
dringen herfra lyder: Benyt 
dig af den unikke mulighed 
for en uge med gang i og ny 
inspiration!   
Arrangørerne har oplevet 

rekordstor interesse fra for-
eninger og frivillige for at 
være med i Gang i Vording-
borg 2011. I programmet er 
der 50 pct. flere arrange-
menter end sidste år, hvor 
programmet ellers også sat-
te rekord. 
Man kan læse hele pro-
grammet for Gang i Vor-
dingborg 2011 på 
www.sundhed.vordingborg.
dk 
Alle arrangementer i Gang i 
Vordingborg er gratis 
Alle arrangementer er sær-
ligt tilrettelagt nye deltage-
re.  

Så starter Gang i Vordingborg 2011 
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· 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 

Næste nummer af 4750Avisen udkom-
mer lørdag den 1. oktober. Avisen kan 
afhentes i førende supermarkeder og 
købmandsforretninger på Sydsjælland. 
Deadline: mandag d. 26. sept. kl. 10. 

 

Indiansk spiritualitet  
og shamanisme 

Shamanistisk coaching 
Trommegruppe  

hver 2. tirsdag 18.30-21.30 i Tappernøje 
Start oktober 2011  

Pris: 100 kr. pr. gang. 
Tilmelding 2858 2992 eller 
lsc@shamanismensvej.dk 

Støt 4750Avisen 
Send din annonce til 

4750@lundbyweb.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 

Autoreparationer  
Vil du og-
så have 
4750Avi-
sen i din 
butik, så 
mail, sms 
eller ring  
til avisen: 
4750@ 
lund-
byweb.dk 
6130 1004. 
Brug de 
samme 
kontakt-
mulighe-
der, hvis 
du vil an-
noncere! 

”Selvhenteren” ligner en succes 
Vore pressekolleger har 
kaldt 4750Avisen en 
”selvhenter”, efter at vi fra 
sidste nummer af avisen har 
skiftet distributionsform, og 
i stedet for at blive hus-
standsomdelt med Post Dan-
mark, nu tilbyder vores læ-
sere at hente avisen i super-
markeder og andre steder 
over hele Sydsjælland. 
Alt tyder på, at 
”selvhenteren” bliver en 
succes. 
Vi havde overvejet, om man 
ikke kunne forestille sig, at 
der med denne distributions-
form ville komme mere 
opmærksomhed omkring 
avisen.  
Interessen for at tegne an-
noncer i 4750Avisen kunne 
tyde på, at det er tilfældet.  

Vi har fået rigtigt mange 
nye henvendelser og mange 
nye annoncører. 
Det er herligt og tiltrængt! 
Vi har fået at vide, at 
4750Avisen allerede efter et 
par dage var revet væk i 
flere supermarkeder, så vi 
har måttet sætte trykkeopla-
get op til dette nummer af 
avisen. 
Skulle du være interesseret i 
at få 4750Avisen ud til flere 
omdelingssteder, er der flere 
muligheder. 
Hvis det ikke drejer sig om 
særligt mange aviser, kan du 
selv hente et antal aviser hos 
den lokale købmand. Hvis 
det drejer sig om mange 
aviser, er du velkommen til 
at ringe 6130 1004, så kan 
vi tale om det. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 15. august 2011 til søndag den 21. august 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 
 

Købmand Bo Weber 
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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 

    Å
B

E
N

T
 9-18 A

LLE
 D

A
G

E
 

    Å
B

E
N

T
 9-18 A

LLE
 D

A
G

E
 

   
 Å

B
E

N
T

 9
-1

8 
A

LL
E

 D
A

G
E

 
   

 Å
B

E
N

T
 9

-1
8 

A
LL

E
 D

A
G

E
 

     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Lundby 

  

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 5. au-
gust 2011 til søndag 
den 19. august 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 

VALGET 

ER DIT! 


