
4750  Avisen 
8. årgang nr. 117 

Syv Sogne 

 1. oktober 2011 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

Asylsøgere 
spredt for 
alle vinde 

Jonathan: - Vi har 
alle sår på sjælen 
Jonathan Sourie, 27 år, er en af de 
omkring 130 beboere på Asylcenter 
Avnø, som nu spredes rundt om-
kring på andre asylcentre i landet. 
Jonathan fortæller sin historie i 
4750Avisen, og du kan møde hans 
ven fra Kostræde, som var ved at 
lære ham dansk.      Læs side 12-13 

Ambassadører skal 
tage imod tilflyttere 
Tre lokalråd i Vordingborg Kom-
mune, Lundby, Bårse-Beldringe og 
Vestmøn lokalråd, har indgået et tæt 
samarbejde, der skal styrke bosæt-
ningen i de tre lokalområder. Et af 
midlerne er lokale ambassadører, 
der skal tage godt imod tilflyttere.  
                                     Læs side 15 

Godsejer Tesdorpf fortæller om sit slot 
Carit Etlar lod næsten 
hele romanen Dronnin-
gens Vagtmester foregå 
på Gjorslev Slot på 
Stevns.  
Mandag den 24. oktober 
kommer den nuværende 
godsejer Peter Henrik 
Tesdorpf til Lundby og 
fortæller om slottet og 
sig selv. Som ambassa-
dør for Foreningen 
Svend Gønge er han na-
turligvis historisk inte-
resseret. Men han har 
også andre evner! 
             Læs mere side 8 

Asylcenteret på Avnø er nu lukket. 
Fredag den 30. september blev de 
130 beboere spredt ud på asylcen-
tre over hele landet. 
Centeret kom kun til at fungere i 
tre-kvart år. Ved lukningen siger 
centerleder Michael  B. Hansen til 
4750Avisen: 

- Vi tager mindet om et fantastisk 
center med os. 
I øvrigt har en gruppe naboer til 
centeret fået medhold i deres klage 
over asylcenteret. Vordingborg 
Kommune skulle have spurgt bor-
gerne først. 
 Læs mere side 2, 12, 13 og 14 

Merko i Lundby har 
problemer for tiden 
En usædvanlig hård behandling af 
banken har givet købmand Bo We-
ber en hel del udfordringer for tiden. 
Han er dog optimistisk og vil frem-
over satse på sine forretninger i 
Lundby og Tappernøje.      Side 10 
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 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 

Exit Center Avnø 
Asylcenteret på Avnø er 
lukket. Fredag den 30. 
september blev de om-
kring 130 beboere flyttet 
til andre asylcentre rundt 
omkring i Danmark. 
Det er Udlændingeservice 
i Danmark, der har beslut-
tet at lukke asylcenteret, 
efter at det kun har virket 
i tre-kvart år. 
Centeret har fungeret 
fremragende. Der har 
ikke været flere episoder 
på centeret end blandt den 
øvrige befolkning i Lund-
by Lokalområde, måske 
snarere færre.  
Den frygt for kriminalitet, 
som lokalbefolkningen - 
primært på grund af 
manglende information - 
gav udtryk for, er gjort til 
skamme. 

Man kan gisne om, hvad 
grunden har været til, at 
man vælger at lukke.  
En nærliggende forkla-
ring er de klager, som 
nogle få naboer har ind-
sendt, og som i øvrigt har 
fået medhold i natur– og 
miljøklagenævnet.  
Men beslutningen om 
lukning blev truffet, før 
man kendte nævnets afgø-
relse.  
Måske har Udlændinge-
service ikke villet vente 
på, at en lokalplan gjorde 
det muligt at udbygge 
centeret med 100 ekstra 
pladser, som var forud-
sætningen for en rationel 
drift. 
Men når man ved, at Ud-
lændingeservice udbygger 
asylcentre andre steder i 

Danmark, kan det undre, 
at man ikke har ønsket at 
vente på godkendelserne 
på Avnø.  
Man kan nu håbe, at Vor-
dingborg Kommune gør 
alvor af sine overvejelser 
om at indrette et kommu-
nalt asylcenter i ejendom-
men, der tidligere husede 
politiets kursusvirksom-
hed.  
Ikke alene vil det give 
arbejdspladser til områ-
det, men tilgang af men-
nesker fra andre lande 
kan også inspirere os til et 
rigere liv.  
Den interesse, som mange 
har vist asylansøgerne, 
tyder på, at også fremme-
de er velkomne i Lundby 
Lokalområde.                   
       Den gamle Redacteur 

Natur– og miljøklage-
nævnet har givet naboer 
til Asylcenter Avnø med-
hold i deres klage over 
asylcenterets placering i 
naturområdet på Avnø. 
Natur– og miljøklage-
nævnet mener, at Vor-
dingborg Kommune har 
begået en fejl, da man 

uden en ny lokalplan gav 
tilladelse til indretning af 
et asylcenter i politiets 
tidligere kursusbygning 
og en udvidelse med ba-
rakker til 100 ekstra per-
soner.  
Hvis der fremover skal 
drives asylcenter på 
Avnø, skal der altså udar-

bejdes en lokalplan, som 
skal i offentlig høring. 
Nævnets afgørelse er en-
delig og kan ikke ankes. 
Sagen er dog midlertidigt 
uaktuel, da Udlændinge-
service har lukket centeret 
og flyttet samtlige 130 
beboere væk fredag den 
30. september. 

Naboer fik medhold i klage 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 

                                                  

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

8-19 
OGSÅ SØNDAG! 

Menu Dagens ret, 63,- kr. pr. portion 
Sælges alle ugens dage ml. 16 og 19. 
 3. okt: Kokkens gryde med mørbrad og 
           cocktailpølser  
 4. okt: ½ stegt kylling med sovs og  
            kartofler   
 5. okt: Krebinetter med stuvede ærter og 
           gulerødder   
 6. okt: Revelsben med rødkål, sovs og  
           kartofler  
 7. okt: Herregårdsbøf med bagt kartoffel 
           og bearnaisesovs   
 8. okt: Mørbradbøf med bløde løg, sovs og 
           kartofler    
 9. okt: Oksesteg med gelé, sovs og kartofler 
10. okt: Svinekam stegt som vildt med sovs 
            og kartofler   
11. okt: Gullasch med kartoffelmos  
12. okt: Stegt flæsk med persillesovs  
13. okt: Hamburgerryg med grønsager, sovs 
            og kartofler  
14. okt: Flæskesteg med rødkål, sovs og 
            kartofler   
15. okt: Entrecôte med bagt kartoffel og 
            bearnaisesovs   
16. okt: Rødvinsmarineret svinekam med 
            grøntsager  

   
 
 
 

Højt belagt  
smørrebrød 
FRIT VALG 

PR. STK. 
Du kan også 
bestille dine  
favoritter, så de  
er klar til af-
hentning, når 
du kommer 

Fødselsdag! 

6,95 

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 

12,- 

59,95 

Makrelsalat eller  
tunsandwichsalat 
 175 gr.     Pr. bæger 

 
 

 

20,- 

25,50 

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 3. okt. til søndag den 9. okt. 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

BKI Kaffe 
                       Extra 400 g  
 
 
 
 
 

                                               

                                    Gælder tor-fre uge 40  

Under halv pris! 

10,- 
Royal pilsner  
eller classic 
 

 

Max 5 pk. pr. kunde pr. dag 
herefter er prisen 21,95 pr. pk.  

Flere 
varianter 
350 g. 
pr. pakke 

Steff Houlberg  
middagsretter 
 
   
                                                       
 

24 x 33 cl. pr. kasse 

10,- 
Max 6 liter pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 4,95 pr liter 
Gælder tirsd.-onsd. uge 40 

3 x 1 liter 

Max. 5 ps. pr. 
kunde pr. 
dag. Herefter 
er prisen 
31,95 pr. ps. 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 
 
 
 

10,- 
Oma bage- eller  
stegemargarine  
500 g 
Gælder fra torsdag til søndag uge 40 

+ pant 

Max. 3 ks. pr. kunde pr. dag 
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Flere ønsker Gøngeland med i kommuneplan 
Et oplevelsescenter for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen og hans samtid bør 

være en del af den strategi-
plan, som Vordingborg 
Kommune har haft til hø-

ring. Det mener - som tidli-
gere omtalt her i avisen - 
Foreningen Svend Gønge. 

Men nu har også Forenin-
gen Rollespil Svend Gønge 
bakket op om forslaget.  
I en henvendelse til Vor-
dingborg Kommune skriver 
Rollespil Svend Gønge: 
- Foreningen Rollespil 
Svend Gønge ønsker herned 
at tilslutte sig ”indsigelsen” 
fra Foreningen Svend Gøn-
ge. Vi er enige i det for-
målstjenlige i at der i Plan-
strategien åbnes mulighed 
for at oprette et oplevelses-
center Gøngeland i Lundby. 
Et oplevelsesland vil være 
en fantastisk god ramme om 
foreningens rollespilsaktivi-
teter, og aktiviteterne kan 
på en god måde understre-
ge, at der her er tale om et 
oplevelsescenter, skriver 
formand Jens Hallqvist. 

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 

Den 16. november er valgt l Interna onal KOL‐dag, og i den anledning inviterer Lægehuset i Lundby l 

åbent	hus‐eftermiddag	onsdag	den	16.november	fra	kl.	13.00	til	16.00		

Her vil det, uden dsbes lling, være muligt at få  

målt sin lungefunk on og snakke med vores læger  

og sygeplejersker om de forskellige muligheder for  

hjælp l rygestop. 
 

Tilbuddet gælder både for dig, som er kendt med  

KOL, men ikke har fået målt din lungefunk on det  

sidste år, og for dig, som ikke kender din lunge‐ 

funk on, men gerne vil vide, hvordan ”den har det”. 
 

Tilbuddet gælder også dig, der gerne vil holde op  

med at ryge, idet der vil være mulighed for en ufor‐ 

pligtende samtale med vores læger og sygeplejer‐ 

sker om de forskellige muligheder for hjælp l rygestop, således at det der passer dig bedst bliver fundet. 
 

Der vil være forskelligt informa onsmateriale om KOL, lungeforeningen og rygestopkurser, og vi er gerne 

behjælpelige med at svare på spørgsmål. 
 

Da der muligvis kan blive vente d, vil Lægehuset være vært for en kop kaffe, te eller læskedrik.  

Vel	mødt	til	KOL‐eftermiddag	i	Lægehuset	
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Torsdag  dem 22. septem-
ber klokken 01.50 fik poli-
tiet en anmeldelse om et 
indbrud hos Super Spar på 
Blangslevvej i Blangslev 
nær Vordingborg. Da politi-
et kom til stedet, kunne de 
konstatere, at forretningens 
pengeskab manglede. Det 
var med kæder og en fir-
hjulstrækker trukket ud 
gennem forretningens væg. 

Indbrudstyvene havde der-
efter slæbt pengeskabet 
efter bilen over en lang 
strækning, inden de havde 
omlæsset det i bilen. Der 
var et større pengebeløb i 
pengeskabet.  En person er 
efterfølgende blevet an-
holdt. 
Pengeskabet blev mandag 
den 26. september fundet i 
en skov, tømt for penge. 

Rambuktyve stjal penge- 
skab fra Spar i Blangslev 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Snaphanen Butik åbner  
(forhåbentlig) 15. oktober 
Det er ikke bare ”sådan 
lige” at åbne en café og en 
butik. 
Det har foreningen Snapha-
nen Café & Butik måttet 
sande.  
Foreningen drømte om, at 
den allerede i august kunne 
åbne de nye aktiviteter i de 
ledige butikslokaler på 
Lundby Hovedgade 95 i 
Lundby. Men myndigheds-
godkendelser tager tid, og 
nu håber formand for for-
eningen, Nils Glud, at åb-
ningen kan finde sted lørdag 
den 15. oktober.  
- Jeg er nødt til at tage det 

forbehold, for der kan ske 
ting, som forsinker os yder-
ligere.  
Men hvis alt går vel, åbner 
vi lørdag den 15. oktober kl. 
13.00, siger Nils Glud. 
I første omgang er det kun 
butikken, der åbner.  
- Der skal mange myndig-
hedsgodkendelser til at åbne 
en café. Det er lidt nemmere 
med butikken, så vi har 
valgt at komme i gang med 
den i første omgang. Når 
den er på plads, går vi i 
gang med at gøre klar til 
åbning af også caféen, siger 
Nils Glud. 

Foreningen har modtaget 
750.000 af Socialministeriet 
til projektet, som blandt 
andet skal være praktiksted 
for de unge i STU, ung-
domsuddannelsen i Gl. 
Lundby. Dertil har forenin-
gen søgt om yderligere øko-
nomisk støtte i LAG Vor-
dingborg. 
Både butik og café skal 
drives af frivillige og prakti-
kanter. 
Hvis du er interesseret i at 
give en hånd med i første 
omgang i butikken, skal du 
henvende dig til formand 
Nils Glud på tlf. 4011 9840 

eller sende ham en mail på 
mgng@anarki.dk. 
Du kan få seneste nyt om 
åbningen af Snaphanen Bu-
tik i Lundby på 
www.syvsogne.dk. 
Åbningstiderne i Snaphanen 
Butik bliver alle ugens dage 
fra 13-21. 
Frivilligvagterne er på hver 
fire timer om ugen. Og man 
vælger selv, hvilken dag 
man vil arbejde, og om det 
er fra 13-17 eller fra 17-21. 
Kunne du tænke dig at hjæl-
pe med praktisk arbejde 
som maling og lignende, så 
kontakt Nils Glud. 
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Den historisk interesserede 
godsejer af Gjorslev Slot på 
Stevns, Peter Henrik Tes-
dorpf, kommer til Lundby 
og holder foredrag om sit 
gods og sig selv. Men da 
godsejeren ikke alene er 
historisk interesseret, men 
også musikalsk, underhol-
der han også med sang og 
guitarspil. 
Det er Foreningen Svend 
Gønge, der har fået Peter 
Henrik Tesdorpf til at kom-
me og optræde i Medbor-

gerhuset Lundby mandag 
den 24. oktober kl. 19.30. 
Peter Henrik Tesdorpf er en 
af Foreningen Svend Gøn-
ges mange prominente am-
bassadører, og det er han, 
fordi hans gods Gjorslev har 
en central rolle i Carit Etlars 
gendigtning af Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens me-
ritter under svenskekrigen 
på Sydsjælland i 1658. Det 
var blandt andet her, Kulso-
en angav Svend Poulsen til 
svenskerne. 

Godsejer fortæller om sit slot 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Lundby får en by-flagstang 
NORDEA har bevilliget en 
by-flagstang til Lundby. 
Borgerforeningen Lundby 
har over en længere periode 
talt om, at det ville se godt 
ud med en stor flagstang på 
Trekanten i Lundby Cen-
trum. Ideen er, at flagstan-
gen skal være på ca. 12 
meter, men en sådan en 
flagstang er dyr. Derfor har 
Borgerforeningen ansøgt 
NORDEA Fonden om pen-
ge til flagstangen og har 
netop modtaget 12.000 kr. 

Vi skal nu se hvor langt 
pengene rækker og ikke 
mindst skal vi have tilladel-
se fra Vordingborg Kom-
mune til at sætte flagstan-
gen op. Når alt det praktiske 
er gennemført skal vi finde 
ud af, hvornår og hvordan 
den skal bruges. Vi skal 
også finde en person der vil 
være flagmand og stå for 
brugen af flagstangen. 
 

På bestyrelsens vegne 
                      Steen Nielsen 

Mandag, den 24. okto-
ber kl. 19.30 kommer 
godsejer og ambassa-
dør for Foreningen 
Svend Gønge Peter 
Henrik Tesdorpf til 
Lundby og fortæller 
om sit gods. Den musi-
kalske godsejer de-
monstrerer også sit 
sang– og spilletalent! 
 
Mandag den  
24. oktober kl. 19.30  
i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. 
Gratis adgang. 
Alle er velkomne! 
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Merko i Lundby har mange  
problemer at slås med for tiden 
Merko-købmand Bo Weber 
i Lundby har mange proble-
mer at slås med for tiden. 
Og kunder har da også be-
mærket, at der ind i mellem 
mangler varer på hylderne i 
butikken. 
- Det kan jeg godt forstå, for 
vi har problemer, men ikke 
værre end at de bliver løst, 
siger Bo Weber til 
4750Avisen. 
De aktuelle problemer skyl-
des i virkeligheden, at Bo 
Webers bank igennem man-
ge år, i forbindelse med 
indfrielsen af en kassekredit 
på et forholdsvist lavt beløb, 
indefrøs alle købmandens 

aktiver i banken. 
- Og så bliver det jo svært, 
siger Bo Weber. Vi står i 
dag i en situation, hvor vi er 
selvfinansierende over for 
vores leverandører. Og det 
kan betyde, at der indimel-
lem mangler lidt varer på 
hylderne. 
Situationen ser dog ud til at 
blive løst, blandt andet ved 
tilførsel af kapital fra Bo 
Webers andre butikker på 
Sydsjælland og Lolland. 
- Vi har lukket butikken i 
Rønnede, som fik dødsstø-
det, da Levnedsmiddelkon-
trollen fandt ekskrementer 
efter en rotte i et lagerlokale 
bag butikken. 
Men når man lukker sådan 
en butik, er der også udgif-
ter. Vi havde både post og 
apotek, og der er ansatte, 
som har opsigelsesvarsler, 
men på et tidspunkt kom-
mer de penge hjem igen.  
Når det gælder butikken i 
Holeby, har Bo Weber dér 
en kompagnon, som mulig-
vis vil overtage butikken, 
hvilket også vil styrke likvi-
diteten. 
- Er der risiko for at I må 

lukke? 
- Nej, det kan jeg ikke fore-
stille mig. Der er værdier 
nok i vores butikker. Nu 
skal vi bare have en normal 
behandling af vores penge-
institut. 
Vel er det ikke gode tider 
for detailhandel i øjeblikket, 
men jeg har før været gen-
nem nedgangstider. Og jeg 
er optimistisk, selv om det 
er hårdt for tiden. 
- Hvordan vil jeres kunder 
opleve den krise, som I er i? 
- Forhåbentlig ikke særligt 
meget. Vi har en aftale med 
vores leverandør, så vi skal 
nok få varerne hjem, men 
der kan være perioder, hvor 
der kan mangle visse varer 
på hylderne. Men efter min 
bedste overbevisning vil det 
hurtigt løse sig, og så kom-
mer vi forhåbentlig tilbage 
til en situation, hvor vi kan 
koncentrere os om at udvik-
le vores butikker i Lundby 
og Tappernøje. 
Oveni alle disse likviditets-
problemer kom så medde-
lelsen fra Landsbrugs– og 
Varelotteriet, at man ikke 
længere ønskede, at Merko i 
Lundby var forhandler af 
lotterierne. 
- Det er naturligvis ikke det 
helt store problem, men 
alligevel en ærgerlig konse-
kvens af, at ens pengeinsti-
tut indefryser ens aktiver. 
Og det er ikke lige det sig-
nal til omgivelserne, vi har 
brug for lige nu, siger Bo 
Weber. 

Købmand Bo Weber har 
bevaret optimismen og sit 
gode humør, selv om han 
har mange problemer at 
slås med for tiden. 
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- Jeg har åbnet min natur-
dagpleje, fordi der ikke fin-
des en sådan dagpleje nogen 
steder i Vordingborg Kom-
mune.   
Det siger Julie S. Pedersen, 
som har åbnet sin private 
dagpleje i hjemmet i Neble. 
- Jeg er meget spændt på, 
om folk i Lundby-området 
nu også mener, om der er 
brug for sådan et initiativ. 
Det er jo lidt af et specialtil-
bud, da vi kan rumme alle 
børn. Børn med diabetes, 
astmatikere og allergikere 
vil grundet omgivelser og 
kost være godt stillet ved 
dette tilbud. 
Græshopperne er en Rudolf 
Steiner-inspireret dagpleje, 
på landet. Skovbørnehaven i 
Kragevig er et lignende 
tilbud, de modtager bare 
ikke de helt små børn. Jeg 
åbner til at starte med for de 
0-3 årige. Grundlæggeren af 
Skovbørnehaven i Krag-
evig, solgte os den ejendom 
jeg nu åbner dagpleje i. 
Sheena Hauch boede her på 
gården i 25 år. Grunden er 
ikke relateret hertil, det er et 
pudsigt sammentræf.  

Jeg ønsker at skabe nogle 
rammer for børn, hvori de 
kan udvikles i harmoni og i 
samklang med naturen.  
Vi er indkapslet i og under-
lagt naturen. Den giver os 
alt og bringer balance i os, 
hvis vi færdes i den og bru-
ger den. Hvis vi adskilles 
fra den, kan det gøre os 
syge. Ligesom havearbejde 
kan være den bedste terapi, 
kan naturens mangfoldighed 
også give børn den bedste 
adspredelse, idet den forny-
er sig hele tiden.  
Vi vil følge årstiders skiften 
og naturens cyklus på tæt 
hold. Børnene vil være med 
til at så, vande og høste og 
se de små spirer komme op. 
Vi er næsten selvforsynende 
med frugt og grønt, og bør-
nene vil få økologisk hjem-
melavet vegetarkost.  
Børnene skal delagtiggøres i 
hverdagens opgaver og føle 
sig som en del af et lille, 
trygt fællesskab.  
I naturdagplejen sætter vi 
desuden fokus på kreativitet 
og skaberkraft, hvor alle 
naturens materialer inddra-
ges. Det kan være sivflet, 

bladpres eller blomsterkran-
se, eller det kan være, at vi 
syer, tegner og modellerer.  
Bag mig har jeg en halv 
kokkeuddannelse, en syge-
plejerskeuddannelse med 
blandet erfaring og derud-
over har jeg altid haft evner 
for kunst og design. Min 
familie er meget kunstneri-
ske, og min far var land-
mand og min mor hjemme-
gående husmor. Disse 
aspekter må siges, at gengi-
ves i mig. Ved at åbne en 
dagpleje vil jeg kunne bruge 
netop dette. Men så spilder 

du jo din sygeplejerskeud-
dannelse, er der nogen der 
siger. Tværtimod mener jeg, 
at ved små børn medfølger 
også det største ansvar. Det 
er en afgørende tid for re-
sten af deres liv. Jeg vil 
sige, jeg bruger min uddan-
nelse på en god måde. Den 
ypperste forebyggelse, om 
man vil.   
 
Læs mere på hjemmesiden: 
www.theplanet.dk/
naturdagpleje eller kontakt 
Julie S. Pedersen på tlf. 
3696 7913. 

Julie åbner 
naturdagpleje 
efter Rudolf 
Steiners  
principper 

Naturdagplejen i Julie S. Pedersens hjem i Neble. 

Julie S. Pedersen lever i pagt med naturen, og det kommer 
børnene i hendes dagpleje også til. 
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Jonathan,  
asylsøger  
fra Avnø 
En ung afrikaner kommer gående hen over parkeringspladsen 
foran Asylcenter Avnø. Han er en af de ca. 130 asylansøgere, 
primært fra Afghanistan og Syrien, som nu er blevet spredt ud 
på asylcentre over hele landet, efter at Røde Kors har lukket 
centeret 1. oktober. Jonathan Sourie er 27 år og kommer fra det 
vestafrikanske land Sierra Leone, der indtil for nylig var skue-
plads for en af Afrikas mange blodige borgerkrige. 

Siden juni har den tidligere 
frikirkepræst  Jonathan Sou-
rie boet på Center Avnø, 
mens han som alle de andre 
beboere ventet på, at de 
danske myndigheder be-
handler hans ansøgning. 
Jonathan kommer fra det 
krigshærgede land Sierra 
Leone, hvor han som med-
lem af et oppositionsparti 
var udsat for daglig fare. 
- I vores by var der dødspa-
truljer. Når nogen sagde for 
meget, fandt man deres lig 

på gaden næste morgen, 
fortæller Jonathan til ”Nyt 
på tværs”, der udgives af 
Tværkulturelt Center i Dan-
mark. 
Da volden eskalerede, be-
sluttede Jonathan sig for at 
flygte. Men flugten blev 
først til virkelighed, da en 
kulturforening inviterede en 
lokal dansegruppe til Dan-
mark i forbindelse med 
markeringen af 50-året for 
Sierra Leones selvstændig-
hed i 1961. 

- Som medlem af gruppen 
fik jeg visum til Danmark 
og med hjælp fra familie og 
venner lykkedes det at skaf-
fe penge til billetten. Vi 
rejste sidst i maj.  
I Belgien blev vi stoppet, 
mens vi var i transit. Det 
belgiske politi ville sende os 
tilbage, fordi vi ikke havde 
lommepenge nok med. Jeg 
fortalte, at jeg søgte politisk 
asyl, og da vi havde visum 
til Danmark, blev vi sendt 
hertil, fortæller Jonathan. 
I Danmark blev Jonathan 
kørt til Sandholmlejren, 
hvor han opholdt sig den 
første uge. Derefter kom 
han videre til Center Avnø. 
- Jeg går ned i køkkenet 
hver morgen kl. ni og arbej-
der til kl. 14. Derefter dyr-
ker jeg sport, ser fjernsyn 
eller cykler en tur. Herude 
er der meget stille. Det er 
OK. Det godt at kunne være 
alene med sine tanker, siger 
Jonathan. 
Selv om han ikke kender 

fremtiden, er han taknem-
melig for hver dag. 
- Først og fremmest behøver 
jeg ikke at være bange for, 
om jeg er død i morgen. Jeg 
får mad hver dag og har et 
sted at sove. Sådan har det 
ikke altid været. 
Jeg ved, hvad det vil sige at 
være sulten. Nu vil jeg ger-
ne give noget tilbage til 
Danmark. 
Selv om Jonathan skulle få 
afslag på sin asylansøgning, 
vil han stadig være taknem-
melig. 
- Jeg håber, at Danmark vil 
lytte til min historie og ikke 
sende mig tilbage, men når 
man tror på Gud, er der altid 
håb! 
- Et asylcenter er som et 
universitet. Man lærer for 
livet. Her har vi alle sår på 
sjælen. Men når man får lov 
til at fortælle, hvad man har 
i sit hjerte, løsner det op for 
noget. Det er en stor hjælp, 
når nogen lytter til ens hi-
storie, siger Jonathan. 
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Pensioneret skolein-
spektør Erhard Bruun, 
Kostræde, fortæller, 
hvordan han lærte Jo-
nathan Oliver Sourie, 
asylansøger fra Sierra 
Leone, beboer på Cen-
ter Avnø, at kende. 
 
Jeg mødte Jonathan i mine 
lokale kirker, Svinø og 
Køng, hvor jeg sidder i me-
nighedsrådet.  Vi kiggede i 
samme salmebog, og han 
var interesseret i både sal-
mernes tekst og melodi. Jeg 
pegede på ordene, og han 
lærte på kort tid melodierne. 
Inden vi nåede sidste vers af 
en salme kunne han melodi-
en. 
Han var kommet til kirke på 
en cykel, som tilhørte Røde 
Kors på Avnø Asylcenter. 
De følgende søndage hente-
de og bragte jeg ham i bil.  
Vi gik nogle ture på Avnø, 
og han fortalte mig om sig 
selv, dit land og sin situati-
on. 
Jeg tilbød at læse dansk 
med ham og har gjort det to 
timer hver torsdag lige fra 
den første dag. Han er me-
get interesseret og flittig 
med sit hjemmearbejde, og 
gør gode fremskridt. Via 

engelsk kender han gram-
matiske begreber, hvilket 
letter tilegnelsen. 
Han kan uden ad på  dansk 
allerede Fader Vor. trosbe-
kendelsen og diverse kor-
svar. 
Jeg kørte også en del sight-
seeing-ture med ham i om-
egnen, bl.a. Næstved, og for 
nogle uger siden kørte min 
kone og jeg ham til en inter-
national gudstjeneste i Her-
lev. Bagefter kørte vi på 
sightseeing i København, og 
var i Domkirken og i Run-
detårn. 
Fra da af har han besøgt os 
hjemme flere gange. Han 
udviser stor og ærlig tak-
nemmelighed og insisterer 
på at hjælpe min kone i hu-
set eller mig i haven. 
Vi bor sammen med vores 
datter og svigersøn, som har 
adopteret to børn fra Afrika. 
Det var dejligt, både for 
dem og ham, at møde hin-
anden.  
Han og jeg har også gået til 
gospelsang de sidste tre 
uger, og han nyder det. Og-
så gospelkoret er glad for 
ham. Både for hans musika-
litet og ægte spirit. Jonathan 
er solid luthersk, evangelisk 
kristen, uden at være sekte-
risk. 
Jonathan håber at få asyl i 

Danmark. I så fald vil han 
gøre alt, hvad han kan for at 
blive integreret i Danmark.  
Han roser Danmark hvert 
øjeblik og er især meget 
taknemmelig over den be-
handling, han har fået som 
asylansøger. I modsætning 
til mange af hans medansø-
gere, der tit brokker sig, er 
han fuld lovord om logi, 
kost, hjælp og venlig be-
handling, og han går af og 
til i rette med dem.  
Han drømmer om at få en 
uddannelse og vil gerne 
samtidigt arbejde, så han 
selv kan betale for den.  
Han har sat sig som mål at 
blive perfekt til dansk på to 
år.  
Jonathan er et godt eksem-
pel på en tilflytter, der ikke 
vil blive en belastning for 
Danmarks økonomi. Tværti-
mod vil han på grund af 
sine evner, egenskaber og 
personlighed hurtigt blive 
fuldt integreret og bidrage 
positivt med det, der er så 
afgørende for Danmark, 
arbejdskraft. 
Han vil blandt andet være et 
fund for enhver hotelejer. 
Hans engelskkundskaber er 
særdeles gode, både skrift-
ligt og mundtligt, om end 
han ikke kan løbe fra sin 
afrikanske accent, hvilket 
de fleste bare finder char-

merende. 
Hans intelligens og kend-
skab til IT og hans evner til 
at opfylde en gæsts ønsker 
er nærmest klassiske, hvil-
ket kunne gøre ham til en 
fin receptionsmedarbejder. 
Han vil have let ved at falde 
til i et hotelkøkken på grund 
af sin erfaring som hjælper i 
Avnøcenterets køkken, hvor 
han trofast og udholdende 
har arbejdet dagligt.  Cente-
ret giver ham i øvrigt sin 
bedste anbefaling- 
Han vil helt klart kunne 
lære tjenerfaget og gebærde 
sig perfekt. 
Han vil være grundig og 
sikker i arbejdet med at 
støvsuge og gøre værelser 
klar. 
Han vil omgående fra start 
kunne blive en dygtig hotel-
karl, da han er både høflig, 
kvik og stærk. 
Jonathan er arbejdsom, fy-
sisk stærk, udholdende, 
viljefast, og så er han ærlig, 
trofast, imødekommende, 
punktlig, hjælpsom og tak-
nemmelig  
Alt det ovennævnte kan jeg 
100% stå inde for, og jeg 
kan derfor give ham  min 
bedste anbefaling. 

Erhard Bruun 
pensionist, Kostræde 

fhv. skoleinspektør  
ved Næstved Handelsskole 

Sådan lærte jeg Jonathan at kende 

Erhard Bruun, Kostræde, er blevet ven med Jonathan. 

Jonathan har det pragtfuldt sammen med Erhard Bruuns 
to børnebørn, der begge er adopterede fra Afrika. 
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Mandag den 24. oktober kl. 19 
afholdes den årlige generalfor-
samling i Sværdborg Sognear-
kiv, som i år har fået til huse i 
nyt lokale. OIF-huset på 
Tinghøjvej 6, mellem forsam-
lingshus og friskole i Over 
Vindinge, danner nu ramme 
om arkivlokale på 1. sal. Dertil 
er det muligt at benytte lokalet 
i stueetagen som foredrags- og 
mødelokale.  
- Eminent placering, ikke 
mindst i disse tider, hvor vand-
standen generelt er stigende i 

Danmark, siger formand Mor-
ten Frandsen.   
Økonomien er nu sikret, da en 
kommunal aftale med idræts-
foreningen er basis for husleje. 
Arkivet er dog stadig af-
hængigt af medlemmernes 
kontingent på 100 kr. årligt per 
husstand.   
Mødet den 24. oktober er sam-
tidigt en markering af sognear-
kivets 20-års dag, da det blev 
grundlagt af Leif Kørboe Jen-
sen  med flere den 22. oktober 
1991.  

Generalforsamling i Sværdborg Sognearkiv 

- Jeg er naturligvis ked af, at 
centerets beboere nu flyttes 
til andre centre i Danmark. 
Personligt er det min opfat-
telse, at disse personer skal 
flyttes så få gange som mu-
ligt under deres midlertidige 
ophold her i landet. Jeg hu-
sker selv, da jeg og min 
familie skulle flytte for godt 
12 år siden. Mine 2 døtre 
var meget kede af det, og 
havde uendeligt svært ved 
at forestille sig, at de kunne 
skabe en ny tilværelse og 
opbygge et nyt netværk der 
hvor vi bor i dag. Men det 
lykkedes for dem, og jeg 
ved, at det også vil lykkes 
for vore beboere.  
Men mange af dem er me-
get skrøbelige mennesker, 
og min bøn må være, at der 
skabes et lige så godt op-
holdssted for dem, hvor de 
kommer hen, som det op-
holdssted de kommer fra: 
Center Avnø. 

Da vi startede havde mange 
forbehold overfor de mange 
nye, der ville komme til 
området. Jeg har ikke kend-
skab til, at centerets beboere 
har udvist en adfærd i områ-
det der ”bortdømmer” den-
ne gruppe mennesker fra 
midlertidigt at have ophold i 
Danmark under deres asyl-
ansøgningssag. Jeg har lej-
lighedsvis, i relation til 
sagsbehandling med mere 
talt med lokalpolitiet i Vor-
dingborg, og det er ikke mit 

indtryk, at lokalpolitiet, 
eller politiet i Sydsjælland 
og Lolland Falsters distrikt 
har haft nævneværdigt flere 
udrykninger til centeret på 
Avnø, eller udrykninger i 
øvrigt hvori beboere fra 
centeret har været involve-
ret. 
Jeg og personalet forlod 
Center Avnø fredag den 30. 
september 2011. Vi tager et 
minde om et fantastisk cen-
ter med os. Vi tager også et 
minde om vores helt fanta-

stiske modtagelse, som vi 
har fået fra rigtigt mange 
borgere i området. Vi tager 
også et minde med os om, at 
den frygt, der var fra flere 
beboeres side om øget kri-
minalitet i området, ikke har 
fundet sted. 
Vi tager et godt minde om 
Avnø med til vores nye 
udfordringer, hvor det så 
end må blive. 

 
Michael B. Hansen 
Centerleder, Avnø 

De var glade for Avnø 

De omkring 130 asylan-
søgere, som i tre kvart år 
har opbygget et godt fæl-
lesskab på Center Avnø 
og skabt fine kontakter til 
lokalsamfundet, blev fre-
dag den 30. september 
spredt ud på asylcentre 
over hele landet. I den 
anledning skriver afgåen-
de leder af Center Avnø 
Michael B. Hansen, Røde 
Kors, til 4750Avisen: 
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Lundby Lokalråd har indgå-
et et samarbejde med Bårse-
Beldringe Lokalråd og 
Vestmøn Lokalråd om at 
øge og fastholde bosætnin-
gen igennem lokalt samar-
bejde.  
Det lokale samarbejde om-
fatter Vordingborg Kommu-
ne og ejendomsmæglere i 
Vordingborg kommune. På 
sigt er det ønsket, at øvrige 
lokalråd indgår i dette arbej-
de. 
Baggrunden for projektet er, 
at der er et ønske om at ska-
be vækst i vores lokalområ-
der. Den bedste måde at 
skabe vækst på, er et stort 
befolkningsgrundlag, som 
naturligt skaber øget omsæt-
ning hos de handlende og 
håndværkere, foruden at det 
skaber arbejdsplader i det 
offentlige, børnehaver, sko-
ler m.m. Med andre ord: en 
opadgående spiral. 
Projektet er netop startet, så 
det bliver spændende at se 

resultatet. 
 
Øget bosætning 
Konkret har vi tænkt os 
samarbejdet med ejendoms-
mæglerne bl.a. består i, at 
hvert lokalområde kan oply-
se, hvad der lige er helt 
unikt for det pågældende 
område. Ejendomsmægler-
ne vil så kan formidle det til 
interesserede købere.  
Der skal snarest afholdes et 
møde med ejendomsmæg-
lerne, og der finder vi forhå-
bentligt helt konkret ud af, 
hvad dette samarbejde kan 
indeholde.  
Vi håber også at komme i 
en god dialog med Vording-
borg kommune, så vi i sam-
arbejde kan markedsføre 
Vordingborg kommune som 
bosætningsområde. Der er 
ikke tvivl om, at vi har sam-
me målsætning, men måske 
har vi hver vores vej til at 
nå målet!  
 

Ambassadører 
Det er tanken, at der i hvert 
lokalområde, gerne i hver 
eneste landsby, er en eller 
flere ambassadører, hvis 
formål er så tidligt som mu-
ligt at skabe kontakt til evt. 
kommende borgere for heri-
gennem at sikre, at de nye 
borgere for det første føler 
sig velkomne og dernæst 
fortælle dem, hvordan man 
skal forberede sig på at bo i 
et nyt område. Der kører 
f.eks. ikke busser hvert 10 
min. og hvad gør man så?  
I stedet for vuggestuer har 
vi dagpleje, men hvordan 
fungerer det?  
Med andre ord, oplyse hvor-
dan livet er på landet, også 
det negative, men samtidigt 
oplyse, hvordan man får 
vendt noget negativt til no-
get positivt. Uvidenhed er 
den største faktor til en fia-
sko. 
Når nye borgere kommer, 
skal der tages godt imod 

dem. Ambassadøren banker 
på døren og byder velkom-
men. Man kunne også fore-
stille sig, at ambassadøren 
tager nye borgere med de 
første gange til fælles akti-
viteter i byen som f.eks. 
byfest, fællesspisning m.m. 
I Lundby er der allerede et 
årligt velkomstarrangement 
for nye borgere; dette arran-
gement kunne indgå som en 
naturlig del af dette arbejde. 
Desværre har det vist sig, at 
nogle nye borgere efter blot 
kort tid flytter igen. Det skal 
undersøges, hvorfor de flyt-
ter. Er det private årsager, 
kan vi naturligvis ikke gøre 
noget ved det. Skyldes det 
derimod, at de ikke er faldet 
godt til, har vi alle et med-
ansvar. Har vi ikke oplyst 
eller aktivt inddraget nye 
borgere i byens aktiviteter, 
er det helt sikkert et område 
vi kan gøre noget ved. Er 
deres forventninger ikke 
opfyldt? Der er så dejligt på 
landet, men har nogen ikke 
fortalt dem, at der nogle 
dage om året er risiko for 
gyllelugt! Havde de været 
klar over dette, kunne man 
sikkert leve med det, mod-
sat en konstant bilos og 
larm i de store byer. 
Er der nogle læsere, der er 
interesseret i at være ambas-
sadør, hører jeg meget gerne 
fra jer på mail adressen ibs-
vej43@nielsen.mail.dk  eller 
tlf. 6126 7217. 
Projektet har opnået støtte 
fra Indenrigsministeriets 
landdistriktspulje. 
 

Steen Nielsen, fmd. 
Lundby Lokalråd 

Ambassadører skal tage  
godt imod tilflyttere 

Tæt samarbejde mellem tre lokalråd om bosætning: 

I Lundby har Borgerforeningen i mange år holdt velkomstmøde for nye borgere i for-
sommeren. Det bliver et led i den nye strategi for at fastholde nye borgere. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

Husk 
selv at 
hente 
næste 
num-

mer af 
4750 

Avisen 
hos din 

køb-
mand! 

I forlængelse af mediernes 
unuancerede dækning af 
vores aktiviteter vil Lundby 
Efterskole gerne understre-
ge følgende: 
Skolens elever har ikke væ-
ret på kanosejlads i hårdt 
vejr. 
Vi har gennemført en fri-
luftsuge med vekslende 
aktiviteter. I den ene aktivi-
tet indgik flådebyggeri på 
lavt vand, under instruktion 
og overvågning af to lærere, 
som henholdsvis er livred-
der og kanoinstruktør, samt 
en tilgængelig ”følgebåd”. 
Aktiviteten indgik i en fri-
lufts- og pionerkonkurrence, 
hvor blandt andet samarbej-
de, teknik og holdbarhed 
blev bedømt. Ingen blev 
våde mod sin vilje, og alle 

opfattede aktiviteten som 
fuldstændig sikker og rigtig 
sjov. 
Lars og jeg har kæmpet for 
at få den rigtige historie 
forklaret til medierne uden 
held, men som en journalist 
sagde ”min historie behøver 
ikke være sand, bare den er 
god”.  
Vi vil nu holde en medie-
pause og vil ikke udtale os 
om noget i den nærmeste 
fremtid, men hellige os ar-
bejdet med at gøre dette 
skoleår til den gode oplevel-
se som forældre og elever 
har fortjent. 
 

Med venlig hilsen 
Truels Truelsen 

Forstander 
Lundby Efterskole 

Lundby Efterskole 
holder mediepause 

Tømrer– og snedkermester Ole Pedersen, Lundby, er al-
lerede gået i gang med at udskifte taget på Medborgerhu-
set i Lundby. Det nye tag bliver af skifer som det gamle! 

Medborgerhuset  
i Lundby får nyt tag 
Regeringen og kommuner-
ne søsatte i 2010 et projekt, 
så folk der havde nogle 
gamle, faldefærdige huse 
stående på deres parcel, 
kunne søge om tilskud til at 
få dem revet ned. Alle mid-
ler i denne pulje blev ikke 
brugt, og stat og kommune 
besluttede så, at fredede og 
bevaringsværdige bygnin-
ger kunne søge om støtte til 
renovering. Det fik besty-
relsen i Medborgerhuset 
Lundby til at søge nogle af 
disse midler til et nyt tag på 
Medborgerhuset, da det 
gamle var i en meget dårlig 
forfatning. 
Det er nu lykkedes at få et 
tilskud på 50 procent af 
udgiften, som ca. svarer til 
400.000,00 kroner. Med-
borgerhuset har så måttet ud 
og låne et tilsvarende beløb. 
Dette er sket ved at alle 

tidlige gamle dyre lån er 
blevet indfriet af et nyt lån, 
til en for tiden lav rente på 
4 procent pro anno over 20 
år. Det har kun betydet, at 
Medborgerhuset har fået  en 
månedlig merudgift på ca. 
1.200,00 kr. pr. måned. 
Arbejdet bliver udført af 
den lokale tømrer- og sned-
kermester Ole Pedersen, 
Ibsvej 11, Lundby.  
Renoveringen er allerede 
påbegyndt og forventes 
færdig i første halvdel af 
november måned. 
Bestyrelsen forventer til-
med at kunne spare på var-
men, da huset samtidigt vil 
få en tidsvarende gennem-
gribende isolering. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  

Medborgerhuset Lundby  Igen i år lykkedes det 
Sværdborg Friskole at finde 
den bedste dag til det årlige 
høstmarked. Alle i skole-
kredsen var i vigør ude som 
inde. Markedet var velbe-
søgt dagen igennem, og det 
blev et helt igennem vellyk-
ket arrangement. 
Medlem af høstmarkedsud-
valget Kirsten Hansen stod 
i spidsen for caféen, der 
hentede et godt overskud 
hjem til skolen. Mens folk 
nød mad og drikke kunne 

de overvære salget i en vel-
assorteret tombola.  I skole-
gården var en container 
med korn, hvor de mindre 
børn dykkede efter kara-
meller i kernehavet.  
0.-4. klasse opførte musica-
len Victor Banan, der spil-
lede for fulde huse tre gan-
ge i løbet af dagen. Klok-
ken 16 lukkede markedet, 
og en flok forældre gik mål-
rettet i gang med at rydde 
op. En time efter var alt 
ryddet! 

Sensommerligt høstmarked 

Årets Folkehjælper 2011 
Dansk Folkehjælps afdeling 
i Vordingborg har kåret 
Årets Folkehjælper 2011. 
Vinderen var Doreen Evind 
fra Sweet and Coffee i 
Præstø, der modtog et bille-
de af Søren Parmo og et 
diplom fra Dansk Folke-
hjælp, som tak for den store 
indsats for udsatte børn og 
familier i Vordingborg. 

Baggrunden for indstillin-
gen er at Doreen fra sidste 
års julehjælps indsamling 
gav en ekstra ordinær og 
enestående indsats ved jule-
hjælpen 2010, dette har 
gjort at afdelingen kunne 
hjælpe flere familier end vi 
ellers havde mulighed for. 

Kim Arnov, 
Formand Dansk Folkehjælp 
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4750Avisen udkommer 
således: 

 

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

 

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

 

Nr. 120: 17. december 
Deadline: mandag den 12. dec. kl. 10! 

 

4750@lundbyweb.dk 

Kom og gør et godt fund, 
når Tappernøje Forsam-
lingshus igen slår dørene op 
for et stort loppemarked. 
Det sker i weekenden den 
15. og 16. oktober, hvor der 
er åbent fra kl. 10 til 16 
begge dage. 
Så tag familien under armen 
og kom en tur forbi, der vil 
være mulighed for at købe 
sig en lille forfriskning i 
baren, siger den ene halvdel 
af værtsparret Katja Laurid-
sen. 
Men der er mange andre 
aktuelle begivenheder i det 

aktive forsamlingshus. 
 
Ølsmagning 
- Torsdag den 3. november 
kl. 18.00 skal vi atter en tur 
rundt i øllets verden til vo-
res populære ølsmagning. 
Søren Andersen, formand 
for Vordingborg afdelin-
gens Danske Ølentusiaster 
vil denne gang præsentere 
engelsk øl, og værten i Tap-
pernøje Forsamlingshus 
Mikael Pedersen vil lave 
engelske retter, som passer 
til øllet. vi nu skal smage, 
siger Katja. 

Denne ølsmagning med 
engelsk tema koster kun 
150,- kroner. Tilmelding er 
nødvendig på tlf.: 5596 
5042 eller 2037 4945. 
 
Sponsorbanko 
Søndag den 6. November 
kl. 13.00 er det blevet tid til 
det årlige sponsorbanko. 
Dørene åbnes allerede kl. 
11.00. 
Sponsorbanko henvender 
sig til alle mennesker i alle 
aldersklasser, så kom og få 
en hyggelig eftermiddag, 
hvor der er mange lækre 

sponsorerede gevinster at 
vinde. 
Mad og drikkevarer skal 
købes i huset. 
Overskuddet fra disse tre 
arrangementer går til vedli-
geholdelse af huset. 

 
  

På gensyn! 
Tappernøje Forsamlinghus 

og bestyrelsen 
ww.4733.dk/

forsamlingshuset  

Kom og gør et fund i Tappernøje Forsamlingshus 
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4750Avisen kommer igen 29. 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 

Tak til den anonyme skri-
bent ,der i seneste nummer 
af 4750-avisen forsikrer os 
om, at biogasanlægget ved 
Køng bliver smukt. Hvilken 
fantastisk nyhed! 
Det er jo betryggende at 
vide, at det fredede natur-
område ved Dybsø Fjord får 
en skønhedskonkurrent. Når 
vi runder Grønhøj-bakken i 
snarlig fremtid, kan vi altså 
fortsat falde i svime over 
den vidunderlige solned-
gang over vandet på den ene 
side og de himmelstræbende 
gylletanke, der på den an-
den side strækker sig æste-
tisk mod skyerne.  
Gid de konstant og fra alle 

retninger indrullen-
de gylletransporter kun-
ne dekoreres på tilsvarende 
betagende vis. Måske kunne 
der oven i købet udskrives 
en designkonkurren-
ce, så den forøgede mænd-
ge tung transport ind og ud 
af området udsmykkes 
og helst i letnedbrydeligt og 
non-CO2 produceren-
de materiale?  
 Og når vi nu er i gang med 
en Miss World Make-Over 
af området, kunne der så 
findes et uanseligt beløb til 
en køn, lille tunnel under 
landevejen, så vores hundre-
devis af skolebørn fra Kost-
ræde Banker, der netop 

dér skal transportere 
sig uden om lastbilerne over 
på den anden smukke side 
af landevejen og videre til 
skole? Vi vil så nødig risi-
kere at spolere al den skøn-
hed med grimme ulykker. 
  

Venlig hilsen 
Dorthe Irvold 

dorthe@irvold.dk 
  
- der er FOR gennemtænkte 
og velplacere-
de miljøprojekter. 
- der ABSOLUT ikke øn-
sker at gøre grin med gylle-
transport (mange af produ-
centerne er nære bekendte). 
-  og som holder UENDE-

LIG meget af alle de børn, 
der hver dag skal krydse en 
i forvejen stærkt belastet 
Næstved-Vordingborg lan-
devej for at komme i skole. 
 
 
SVAR: Den ”anonyme skri-
bent”, der omtalte bevillin-
gen til biogasanlægget, var 
såmænd avisens redaktør, 
som det plejer at være, når 
ikke andet er angivet.  
Redaktøren gør opmærksom 
på, at denne artikel ikke tog 
stilling til de problemer, 
som Dorthe Dahlin rejser i 
sit indlæg, men alene for-
midlede fakta. 

Den gamle Redacteur 

Det smukke biogasanlæg 
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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 

Ring og få et godt tilbud: 

Jeg er træt 
...af min gamle øse!  

Ring og hør hvad jeg kan tilbyde! 

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Kom til en hyggelig dag 
med masser af aktiviteter 
for hele familien ved Køng 
Museum. Udforsk  hørrens 
vej fra marken til færdigt 
produkt og vær med til 
plantefarve garn. Hør histo-
rien om Køng Fabrik, der 
har fremstillet fine hørteks-
tiler. Køng Museum har til 
huse i fabrikkens oprindeli-
ge administrationsbygning, 
Gl. Øbjerggård. Arrange-
mentet er gratis, så mød 
bare op.  
Det rullende hørværksted 
fra Køng Museum viser 
processen med at bearbejde 
hørren, som man  gjorde det 
i 1774 og nogle 1000 år før 

den tid. Vær med til bryd-
ning, skætning og hegling af 
hør, så du til sidst har fine 
tråde klar til spinding. Ble-
gegruppen fra Lokalhisto-
risk Forening for Vinters-
bølle/Nyråd viser processen 
med at blege de færdige 
hørtekstiler til hvidt stof.  
Naturvejleder Elise Hvelp-
lund viser plantefarvning af 
garn med tørrede planter af 
f.eks. regnfan og birkebla-
de, og du kan selv være med 
til at plantefarve. Plante-
farvning af uld har været 
kendt i flere tusinde år, ja 
selv jernalderbonden kendte 
til plantefarvning.  
Mødested: Køng Museum, 

Bygaden 27, Køng, 4750 
Lundby.  
Tidspunkt: den 18. oktober 
fra kl. 10 til 16.  
Bemærk: Husk madpakke 
og praktisk tøj. Det er mu-
ligt at købe kaffe, te og kage 
i caféen.  

Bag arrangementet står Vor-
dingborg Kommune, Natur-
sekretariatet, Det rullende 
hørværksted fra Køng Mu-
seum og Blegegruppen ved 
Lokalhistorisk Forening for 
Vintersbølle/Nyråd.  

 

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 

Hørrens vej fra strå til tekstil 
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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 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Alle sejl er sat til, når Su-
perSpar i Blangslev invite-
rer til fødselsdagsfest i safa-
riens tegn med chance for at 
komme ud at ride på elefan-
ter eller betragte løver på 
den afrikanske savanne. 
Søndag den 18. september 
gik startskuddet til fødsels-
dagsfest i din lokale Super-
Spar-butik. Festen varer fire 
uger, hvor tilbudsavisen vil 
have ekstra gode tilbud til 
fødselsdagspriser. Desuden 
vil der være mulighed for at 
deltage i en fødselsdagskon-
kurrence, som går ud på at 

samle safari-bogstaver i 
SuperSpars tilbudsavis. Der 
vil blive trukket lod om 
gavekort til enten Knuthen-
borg Safaripark eller Giv-
skud Zoo. Hovedpræmierne 
er fem rejsegavekort á kr. 
50.000,- til en safarirejse. 
Men fødselarer med fød-
selsdag i samme periode 
som SuperSpar skal heller 
ikke snydes for at blive fej-
ret på behørig vis. Sidelø-
bende med aviskonkurren-
cen foregår der i år en kon-
kurrence på Facebook, hvor 
man kan dele citronmåner 

ud til venner og familie med 
fødselsdag frem til den 18. 
september og den 16. okto-
ber. Så klik ind på 
www.givencitronmaane.dk 
og send dem, du holder af, 
en spiselig fødselsdagshil-
sen. Er du den glade giver, 
er du samtidig med i lod-
trækningen om fem gave-
kort á kr. 5.000,- til SPAR.  
- Vi har pyntet butikken op 
og er klar til at byde kun-
derne indenfor til fødsels-
dagsfest og ser frem til nog-
le travle uger med masser af 
gode fødselsdagstilbud på 

hylderne. Ikke mindst skal 
det blive spændende at se, 
hvem der løber af med præ-
mierne i vores fødselsdags-
konkurrence, og hvor man-
ge citronmåner, vi skal lan-
ge over disken til vores kun-
der i lokalområdet, siger 
købmand Kenneth Nielsen. 
SuperSpar fejrer fødsels-
dagsfest helt frem til og 
med den 16. oktober 2011.  
For mere information kon-
takt: 
SuperSpar i Blangslev, tlf. 
5571 1400. 

SuperSpar Blangslev fejrer fødselsdag  

Burma er landet med de 
gyldne pagoder, hvoraf den 
guldbeklædte Shwedagon-
pagode i Yangon er den 
mest imponerende. Burma 
er også et land, der er 50-
100 år bagud for vores tid. 
Et land, hvor oksekærren 

stadig er det mest anvendte 
transportmiddel på landet.  
Burma har også i mange år 
været et rimeligt lukket 
land, men der er langsomt 
ved at komme gang i turis-
men til landet. 
Onsdag den 5. oktober kl. 

14.00 har Køng-Lundby 
Pensionist– og Fritidsklub 
et rejseforedrag fra Burma. 
Ivan Ingemansen, Kostræ-
de Banker kommer og viser 
billeder og fortæller om sin 
rejse til Burma sidste vin-
ter. 

Rejseforedrag fra Burma (Myanmar) 

Shwedagopagoden i Yangon. 

F
oto: Ivan Ingem

ansen 
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Det sker i oktoberDet sker i oktober 
Lø  1 4750Avisen kan afhen-
tes i dit lokale supermarked 
Sø 2 10.00: Vandretur fra 
Avnø Naturcenter, Flyvervej 
40. 
Ti 4 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby, Ba-
nevej 4, Lundby. Menu: Jugo-
slavisk moussaka og æbletærte 
On 5 7.30-9.00: Rundstykker 
og networking hos Marianne 
Christensen, Nørregade 18, 
Vordingborg. Arr.: Syv Sognes 
Erhvervsforum 
14.00: Foredrag om Burma 
(Myanmar). Ivan Ingemanssen 
fortæller og viser lysbilleder i 
Forsamlingshuset i Køng. 
17.00: Konfirmandindskriv-
ning for Lundby og Sværdborg 
i Lundby Kirke. 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge har bestyrelsesmøde i Med-
borgerhuset Lundby. 
To 6 14.00: Ældreeftermiddag 
i Lundby Kirke. 
Fr 7 20.00: Jazz i Sværdborg 
Kirke. 
Lø 8 14.00: Vandretur fra 
Øster Egesborg Kirke, Øster 
Egesborgvej 6, Mern. 
Lø 15 10-16: Loppemarked i 
Tappernøje Forsamlingshus 
13.00: Snaphanen Butik, 
Lundby Hovedgade 95, Lund-

by, åbner (forhåbentlig). 
Sø 16 10-16: Loppemarked i 
Tappernøje Forsamlingshus 
10.00: Vandretur fra Netto i 
Præstø, Svend Gønges Torv 
Ti 18 10-16: Hørdag på Køng 
Museum. Læs mere side 19. 
Lø 22 14.00: Vandretur fra 
Over Vindinge Forsamlings-
hus, Tinghøjvej 8. 
Sø 23 10.30: Bibler uddeles i 
Sværdborg Kirke til de femåri-
ge i Lundby og Sværdborg 
sogne. 
12-16: Sidste dag med udstil-
ling af Glybergs malerier på 
Køng Museum. 
Ma 24 19.00: Generalforsam-
ling i Sværdborg Sognearkiv, 
OIF-huset, Tinghøjvej 6, Over 
Vindinge. 
19.30: Godsejer Peter Tes-
dorpf fortæller om Gjorslev 
Gods i Medborgerhuset Lund-
by. Gratis adgang. Alle er 
velkomne! 
Ti 25 18.00: Filmen Eksperi-
mentet vises i Præstegårdssa-
len i Sværdborg. 
To 27 17.30: Spil-dansk-dag i 
Sværdborg Kirke. 
Sø 30 10.00: Vandretur fra 
Ugledige i svinget ved den 
gamle grusgrav vest for plante-
skolen. 

I forbindelse med sæsonens 
første hjemmekamp var der 
udtrækning af målaktiepræ-
mier på Køng stadion, og 
vinderne er som følger: 
  
1. præmie, skænket af 
Svend Gønges fodboldafde-
ling: Elise Olsen 
2. præmie, gavekurv skæn-
ket af Merko Lundby: 
Egon Jacobsen 

3. præmie gavekort til Inter-
sport Sporty, Næstved: 
Mikkel Jacobsen 
4. præmie gavecheck fra 
Mieritz Consulting, Lund-
by: Hanne Henriksen 
5. præmie gavekort fra Ma-
lermester Willi Becke: 
Hanne Egelund 
6. præmie gavecheck fra 
Sallerup Vognmandsforret-
ning: Annelise Christensen 

7. præmie gavekort fra 
Lundby Frisøren, Lundby: 
Marianne Larsen 
8. præmie, gavekort fra 
Tage. E. Olsen Vording-
borg: Birker Nielsen 
9. præmie, bankbog skæn-
ket af Nordea Vordingborg: 
Julie Hansen 
Vi skal i denne forbindelse 
takke alle vore trofaste 
sponsorer for igen at bidra-

ge til de flotte præmier. 
Vi skal naturligvis også 
benytte lejligheden til at 
takke for opbakningen ved 
køb af årets målaktier, og vi 
håber, at I ved salget i den 
kommende sæson igen vil 
bakke op om klubben. 
  

Med venlig hilsen 
Alex Johansen 

f. Seniorudvalget 

De vandt på Svend Gønges målaktier 

Fredag den 9. september 
blev der afhold fernisering 
på Køng Museum, af en 
udstilling af Kjeld Vigant 
Glyberg fra Vordingborg. 
Igen er det lykkedes Køng 
Museum at passe en lokal 
kunstner ind i deres smukke 
udstillingslokaler. 
Foruden kunstneren og hans 

kone var der ca. 30 gæster 
til stede som blev hilst vel-
kommen af formanden for 
Kong Museums støttefor-
ening, Hanne Tommerup. 
Udstillingen har åbent frem 
til 23. oktober, fredag til 
søndag, kl. 12-16 (lørdag: 
13-16). 

Kunstneren og hans kone foran værket Birketræet.  

Glyberg udstiller  
på Køng Museum 

En 40-årig mand med 
ukendt adresse blev søndag 
den 26. september klokken 
02.00 stoppet, da han kom 
kørende i bil ad Th. Han-
sensvej i Præstø, selv om 
han ikke havde noget køre-

kort, var påvirket af hash, 
og nummerpladerne på hans 
bil tilhørte en anden.  
Han blev anholdt og sigtet 
for at køre i påvirket til-
stand og efter færdselslo-
ven. 

Hashpåvirket, uden kørekort  
og med falske nummerplader 
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Onsdag den 5. oktober kl. 7.30-9.00 er der rundstykker og 
networking hos Marianne Kristensen, Nørregade 18,  Vor-
dingborg.  
Det er Syv Sognes Erhvervsforum, der står for arrange-
mentet, hvor lokale virksomheder for kun 20 kroner får 
morgenmad, men nok så vigtigt: virksomhederne for mulig-
hed for at præsentere sig for hinanden. Et emne for dette 
møde bliver update på en lokal erhvervsstrategi.  
Tilmelding snarest på email info@7s-erhvervsforum.dk. 

 

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 

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! 

Lundby Sognearkiv, Lundby 
Hovedgade 100, 4750 Lund-
by, har allerede påbegyndt 
efterårssæsonen, og der er 
åbent følgende dage i efter-
året: 
Mandage 14-16 
Tirsdag 19.15-21.30 
 
Oktober: 
tirsdag den 4. 
mandag den 10. 
tirsdag den 18. 

mandag den 24. 
 

November:  
tirsdag den 1. 
lørdag den 12. Arkivernes 
dag. åbent 10-13. 
mandag den 14. 
tirsdag den 15. Generalfor-
samling kl. 19.30 
mandag den 28.  
 

December:  
tirsdag den 6. 
mandag den 12. 

Efterårets åbningstider  
i Lundby Sognearkiv 

I oktober går vi skiftevis 
lørdag kl. 14.00 eller søn-
dag kl. 10.00. 
Nye deltagere er meget 
velkomne, vi indretter tem-
poet, så alle kan være med. 
Sådan går vi i oktober: 
2. oktober: Start Avnø Na-
turcenter, Flyvervej 40,  
8. oktober : Start Øster 
Egesborg Kirke, Øster 
Egesborgvej 6, Mern 
16. oktober: Start Netto i 
Præstø, Sv. Gønges Torv 

22. oktober: Start Over 
Vindinge Forsamlingshus, 
Tinghøjvej 8 
30. oktober: Start Ugledige 
i svinget ved den gamle 
grusgrav vest for plantesko-
len 
5. november: Start P. Plads 
ved Lidl i Vordingborg, 
Marienbergvej 104 
Hanne Kofoed Jensen, 
tlf. 2075 8420 
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732. 

Sådan vandrer vi 
i oktober måned 

Husk, at der tirsdag den 4. 
oktober igen er fællesspis-
ning i Medborgerhuset i 
Lundby kl. 18.00. 
Gæstekok Dragica Hansen 
fra Lundby serverer jugosla-
visk moussaka med en spe-
ciel salat og hjemmebagt 
brød .Til dessert serveres 
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. 
Tilmelding kan ske på Med-

borgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail  
winbi@forum.dk inden søn-
dag den 2. oktober. 
Alle er velkomne!! 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen  

for Medborgerhuset Lundby 

Gæstekok serverer  
jugoslavisk moussaka 

· 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 

Autoreparationer  
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Tilbuddene gælder fra mandag den 3. oktober 2011 til søndag den 16. oktober 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 
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Lundby 

Lipton te pr. pakke                   5,90 
  
Sprinklervæske 2,5 l              12,90 
  
2 kg hvedemel                          5,90 
  
Kraft dressing  380 ml            14,90 
  
Lightere 10 stk                        10,00 
  
lightere (elektron)  4 stk        10,00  
  

Frost-tilbud:  
  
2 stk. svinemørbrad  
600-700 g                                39,90 
  
Rejer 125 G                              19,90 
  
Laks 345 G                                     39,90 
  
Flensted Flødekartofler          19,90 
  
Hotwings og nuggets pr. ps.  19,90 

Bio Tex flere varianter             19,90 
  
Jaka-dåser 2 stk.                      25,00 
  
Paradiso aspargessnitter           7,90 
  
Malaco Maxi 2 poser                 25,00 
  
Ali kaffe 400 G                           19,90  
3 pakker                                     55,00 
  

Kanon-tilbud: 
 
1/1 liter koldskål + 1 pose  
kammerjunkere                        10,00  

Købmand Bo Weber 

- Kom og gør  
en god handel  

i Merko! 

Vi BANKER 
priserne 

helt i bund 


