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Syv Sogne 

 29. oktober 2011 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

140-årig følger med tiden 

Ny klub på vej 
for børn og unge 
En gruppe forældre med tilknytning 
til Rollespil Svend Gønge søger nu 
at danne en ny og bredere klub for 
børn og unge i Lundby. Klubben 
skal være for børn i 8-års-alderen og 
opefter og drives af forældre på fri-
villig basis. Rollespil Svend Gønge 
har i tre år drevet en workshop med 
blandt andet fremstilling af rolle-
spilsudstyr og computer-café i Med-
borgerhuset Lundby. Nu søger man 
at udvide tilbuddene til børn og un-
ge i hele 4750Avisens udgivelses-
område, den nordlige del af Vor-
dingborg Kommune og den sydlige 
del af Næstved Kommune. Der er 
borgermøde om initiativet torsdag 
den 17. november kl. 19.00 i Med-
borgerhuset Lundby. Alle er vel-
komne! 
                            Læs mere side 13 

Køng Husflidsskole emmer af kultur-
historie, og Foreningen bag er da også 
henved 140 år gammel. Men det for-

hindrer ikke, at man følger med tiden, 
og det har de gjort i Køng! 
                                  Læs side 12-13 

Lundby-kørelærer 
overtager Marions 
Køreskole i Præstø 
Bendy Mellergaard, Din Trafikbu-
tik i Lundby, overtager Marions 
Køreskole i Præstø.  
                                     Læs side 6 

Borgerforeningen Lundby tager 
nu initiativ til at organisere 
kampen mod de planlagte kæm-
pe-vindmøller i Køng Mose og 
ved Lundbygård i Gl. Lundby.  

Borgerforeningen efterlyser  
personer, der vil repræsentere 
områderne i modstandsbevæ-
gelsen ”Naboer til vindmøller”.             
                             Læs side 16 

Lundby til 
kamp mod 
vindmøller 
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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: 3.900 eks. 

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

lørdag den 29. oktober 2011 
 

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 21. november  

kl. 10.00! 
 

Næste nummer udkommer  
lørdag den 26. november 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 

Den syngende godsejer 
Det blev i den grad en 
festlig og fornøjelig 
aften, da Foreningen 
Svend Gønge mandag 
den 24. oktober havde 
inviteret til en aften 
med godsejer Peter 
Tesdorpf, Gjorslev, i 
Medborgerhuset 
Lundby. Tesdorpf, der 
er ambassadør for For-
eningen Svend Gønge, 
har mange evner. Ikke 
alene fortalte han om 

Gjorslev Slots historie 
og viste en film om 
deres middelaldermar-
ked, næ han optrådte 
skam også med sang 
og spil, blandt andet 
revyviser.  
Chr. V’s drabanter 
med Villy Lorich i 
spidsen sørgede for en 
festlig optakt til en 
helt igennem vellykket 
aften i Foreningen 
Svend Gønge. 

Danskernes tillid til udenrigsminister Villy Søvndal er i bund ifølge en ny internetbaseret undersøgel-
se blandt 1000 danskere, som analyseinstituttet Userneeds har lavet for Radius Kommunikation. Det 

er måske ikke så overraskende, sådan som medierne behandler ham.  (Tegning: Mikael Nielsen). 
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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. 
 1. nov: Revelsben med rødkål, sovs og  
           kartofler  
 2. nov: Kokkens gryde med mørbrad og  
            cocktailpølser 
 3. nov: ½ stegt kylling med sovs og  
            kartofler   
 4. nov: Engelsk bøf med bløde løg, sovs og  
            kartofler 
 5. nov: Skinkeschnitzel med ærter, sovs og 
            kartofler 
 6. nov: Mørbradbøf à la Creme med  
            kartofler    
 7. nov: Bankekød med kartoffelmos 
 8. nov: Hakkebøf med bløde løg, sovs og  
            kartofler  
 9. nov: Stegt flæsk med persillesovs  
10. nov: Andesteg med sovs og kartofler,  
             bedes forudbestilt! Pris: 99,- kr. 
11. nov: Højrebsfilet med flødekartofler og  
             mixed salat  
12. nov: Flæskesteg med rødkål, sovs og 
            kartofler   
13. nov: Kalvesteg med tyttebær sovs og  
             kartofler 

   
 
 
 

Højt belagt  
smørrebrød 
FRIT VALG 

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

Altid et besøg værd! 

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,- 

89,- 29,95 

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 31. okt. til søndag den 6. nov. 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

Valpolicella 
Ripasso 
God vin til Mortensaften 
til en superfantastisk pris! 
                       Pr. flaske  

12,- 
2 stk. svinemørbrad 
Mad & Smag 
             1150-1250 g. 
                            Pr. pakke 

 Stryhn’s 
Fransk, grov,  
bacon-peber  
350-500 g 
Max 4 pk. pr.  
kunde pr. dag  
herefter  
24,95 pr. pk 

10,- 
Max 6 liter pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 4,95 pr liter 
Gælder tirsd.-onsd. uge 44 

3 x 1 liter 

Danmark, kvalitet 1, pr. pose 
 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 
 
 
 

10,- 

Gælder fra torsdag til søndag uge 44 

3 kg. gulerødder 

Kom til  
whiskeyaften 
den 16. nov. 
kl. 19.30  
i Super Spar! 

25,- 

2 stk. BUKO  
smøreost  
 
 

 
 
 

Krydderurter, 
reje, skinke 
eller cham-
pignon 
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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	

Skipper- 
labskovs 

Tirsdag den 8. nov. 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby 

 

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby byder på skip-

perlabskov, som ”vor mor” 
lavede den. Med rødbeder og 

groft rugbrød 
Til dessert:  

Æbletrifli  
med flødeskum, kaffe og te. 

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 6. nov.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Lundby set fra luften 
Lørdag den 12. november 
afholdes Arkivernes Dag 
over hele landet.  
I Lundby har vi i år valgt at 
gå i luften og kigge ned på 
byen. Sognearkivet er i 
besiddelse af en række 
spændende luftfotos, som vi 
glæder os til at vise. Der er 
både nyere og gamle foto-
grafier af begge byer, af 
virksomheder, mindre vej-
partier, af huse og gårde 
samt af gods. Nogle er taget 
fra kirketårnet eller fra møl-
len, mens andre er taget fra 
fly. Udstillingen vil i stor 
udstrækning blive suppleret 
med kortudsnit, der viser de 
samme områder. 
Arkivet holder åbent på 

adressen Lundby Hovedga-
de 100, kld. fra kl. 10-13 og  
byder på formiddagskaffe 
og kage. 

Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 
Karen Johansson 

formand  
 

Gammel Lundby, set fra oven. I midten ses Maja og Ver-
ner Hansens købmandsbutik, nu Majas Selskabslokaler. 
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Træpiller afhentet 
896 kg. svenske 8 mm:                 1975,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 6 mm: 2075,- 
990 kg. German pellets 6/8 mm: 2195,- 
832 kg. svenske 6 mm:                 1850,- 

Så længe lager haves: 
832 kg svenske træpiller 8 mm 1695,- 

Briketter afhentet 
960 kg. danske:                           1995,- 

Alle priser er inkl. moms! 
Vi har mange andre varme produkter! 

Ring og hør, hvad vi kan tilbyde! Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Efter fem år med køreskole 
på Winsløwsvej i Præstø, 
siger Marion Rasmussen tak 
for nogle spændende år som 
kørelærer.  
Køreskolen i Præstø overta-
ges af en anden lokal køre-
lærer, nemlig Bendy Mel-
lergaard, der i forvejen har 
Køreskolen DinTrafikButik 
i Lundby og Rødovre sam-
men med sin kompagnon 
Ola Noppenaug. 
- At det er lokale kræfter, 
der overtager og driver Ma-
rions Køreskole videre skal 
ses som et absolut plus, for 
både nuværende som nye 
elever. De får en kørelærer 
med mange års erfaring i 

lokalområdet, og som hidtil 
vil de fleste køreprøver bli-
ve afholdt hos Sydsjællands 
og Lolland Falsters politi i 
enten Vordingborg eller 
Næstved, siger kørelærer 
Bendy Mellergaard, der selv 
har boet i Lundby i over 20 
år. 
Marion Rasmussen er enig: 
- Bendy har et godt ry i lo-
kalområdet, og jeg er derfor 
helt tryg ved at det er Din 
Trafik Butik, der skal vide-
reføre den forretning jeg har 
brugt de sidste fem år på at 
bygge op. 
Bendy Mellergaard fra Kø-
reskolen DinTrafik Butik 
håber, der kommer til at 

opstå god synergi mellem 
køreskolens afdelinger i 
Lundby, Præstø og Rødov-
re. 
- Med vores afdeling i Rød-
ovre dækker vi et stort mar-
ked i Københavnsområdet, 
men med den nye køreskole 
i Præstø styrker vi virkelig 
vores position på Sydsjæl-
land og udfylder behovet 
for at kunne tage kørekort, 
generhverve, rutinetimer 
mv. i hele området Vording-
borg, Præstø, Lundby m.m., 

siger han. 
Køreskolen DinTrafikButik 
er at finde på webadressen  
www.dintrafikbutik.dk, og 
som noget helt nyt er det nu 
muligt for både nuværende 
og kommende elever at fin-
de køreskolen på Facebook 
på adressen facebook.com/
dintrafikbutik, hvor der an-
nonceres nye holdstarter og 
eleverne kan dele deres glæ-
de over eksempelvis  en 
bestået teori- eller køreprø-
ve. 

Kørelærer fra Lundby overtager  
Marions Køreskole i Præstø 

Marion Rasmussen og Bendy Mellergaard. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

SuperSpar i Blangslev inviterer til 
en eksklusiv aften i selskab med 
en bred vifte af irsk whiskey. 
- Vi skal høre historien om irsk 
whiskey og historien om John 
Jameson, der grundlagde sit de-
stilleri i Dublin i 1780, siger køb-
mand Kenneth Nielsen. 
- Vi kommer ind på den helt unik-
ke fremstillingsmetode for irsk 
whiskey, og vi skal tale om fade-
nes betydning for whiskeyens 
smag. 
Det hele bliver krydret med anek-
doter, historier og billeder. 
Til at lede smagningen har vi alli-
eret os med Brand Ambassador 
Peter Kjær, som har arbejdet med 
whiskey i over 20 år.  

Vi skal smage følgende: 
Velkomstdrink: Jameson/ginger 
ale 
Smageprogram: 
Jameson 
Jameson 12 Year Old 
Jameson 18 Year Old 
Redbreast 12 Year Old 
Midleton Very Rare 
Efter smagningen sørger vores 
delikatesse for lidt lækkert at spi-
se. 
Det hele foregår onsdag den 16. 
november kl. 19.30 hos SuperSpar 
i Blangslev, Blangslevvej 14, 
Blangslev, 4700 Næstved. Tilmel-
ding i butikken senest mandag, 
den14. november. Pris pr. delta-
ger: 125,00 kr. 

Kom og smag eksklusiv irsk  
whiskey i Spar i Blangslev 

Tirsdag den 15. november kl. 
19.00 afholder Støtteforeningen 
for Medborgerhuset Lundby i 
samarbejde med modebutikken 
Hos Hanna, Lundby, tøj-party i 
Medborgerhuset i Lundby. 
Her vil der blive vist efterårets og 
vinterens sidste mode. På catwal-
ken kan du møde nogle få af de 
mange smukke kvinder i Lundby. 
De har indvilliget i at være man-
nequin denne aften. 
Så denne aften er der også noget 
for mændene at kigge på og må-
ske er der idéer til årets julegaver.  

Der vil i pausen blive serveret 
kaffe, te og hjemmebagt kage. 
Traktementet er  med i prisen på 
30,00 kr. i entré. Tilmelding er 
nødvendig af hensyn til det be-
grænsede pladser ,vi har til rådig-
hed i Medborgerhuset.  
Tilmelding kan ske ved at ringe 
på Medborgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail win-
bi@forum.dk. 

Med venlig hilsen 
Hos Hanna &  

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby  

Lokale på catwalk ved mode-
show i Medborgerhuset Lundby 

Årets julegave til 
ham, der har alt 
Den eksklusive fotobog ”Sydsjælland - i 
Gøngehøvdingens fodspor er simpelthen jule-
gaven til dem, der har alt. 
På over 150 sider portrætteres det Sydsjæl-
land, som Gøngehøvdingen Svend Poulsen 
og hans gønger/snaphaner opererede i under 
svenskekrigen i 1658 til 1659. Bogen er 
spækket med lækre billeder af Sydsjælland 
året rundt, taget af den fremragende skånske 
naturfotograf Magnus Augustsson. 
Bogen kan købes i førende boghandler på 
Sydsjælland. Den kan også bestilles direkte 
hos Foreningens Svend Gønge. Send en e-
mail til Gunnar Stobbe:  
gunnarstobbe@gmail.dk eller ring: 5596 
5210 eller 6131 8220. 

Pris: 300 kr. 



4750Avisen, nr. 118, 29. oktober 2011 

 

9 



4750Avisen, nr. 118, 29. oktober 2011 

 

10 

Jule– og loppemarked  
i Medborgerhuset Lundby 
Lørdag og søndag den 26. -
27. november, begge dage 
kl. 10-16, afholder Støtte-
foreningen for Medborger-
huset Lundby jule- og lop-
pemarked i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
Her vil der være mulighed 
for at købe masser af julega-
ver, pynt, dekorationer og 
meget mere. 
I krostuerne afholder støtte-
foreningen loppemarked, 
hvor man måske er heldig at 
finde lige det, man stod og 
manglede. Café skal der 
også være, med gløgg og 
æbleskiver, øl og vand til 
rimelige priser. 
Såremt nogle borgere skulle 
ligge inde med effekter, som 

de vil donere til Støttefor-
eningen, afhenter vi meget 
gerne disse, eller man kan 
aflevere dem i Medborger-
huset efter aftale med Winni 
på Medborgerhusets telefon 
5133 3771 eller mail win-
bi@forum.dk. 
Vi gør venligst opmærk-
somt på, at vi desværre kun 
kan modtage mindre ting 
såsom ,legetøj, bøger, male-
rier, værktøj, elartikler, ser-
vice m. m.  
Det skyldes, at det er den 
plads, vi har til rådighed, er 
begrænset. 

 
På julegensyn  

i Medborgerhuset Lundby 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Tirsdag den 8. november kl. 
18.00 er der igen fællesspis-
ning i Medborgerhuset 
Lundby. 
Pigerne har denne gang 
valgt at servere skipperlabs-
kovs, som deres mødre la-
vede den, med rødbeder og 
groft rugbrød. Til dessert 
serveres en udsøgt æbletrifli 
med flødeskum, samt kaffe 
og te. Prisen for alt dette er 
trods de forhøjede afgifter 
på fedende produkter kun: 

kr.65,00 for voksne 
kr.35,00 for børn 
Øl, vand og vin kan købes 
til samme priser som ved 
tidlige fællesspisninger. 
Tilmelding senest søndag 
den 6. november til Med-
borgerhusets tlf. 5133 3771 
eller pr. mail til  
winbi@forum.dk 

 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby  

Skibberlabskovs til  
fællesspisning i Lundby 

Skibberlabskovs som ”vor mor” lavede den! 
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 Ugledigevej 95, Ørslev 

 

Julebazar på Gavnø   5. + 6.  og 12. + 14. november 
Alle dage kl. 10—17 

Rabatbilletter kan afhentes hos Rumligt 

Spændende nye varer:  
f. eks.: 

De sødeste fugle  
til dine juledekorationer 

Tlf. 2370 5450 

ÅBNINGSTIDER: 
Torsdag—fredag: 10—17        Lørdag: 10—12   og når flagene er ude.  
 
Den 5. , 6. og 12. November er Butik Rumligt på Gavnø. 

 

Dug 150x180 cm mønster som 
vist 
Flere farver incl. 1 fl. vin 

Før: Kr. 499,-  Nu kun  299,- 

 

Lækre plaider i ren ny uld:  
 

Før: Kr. 429,- 
 

Nu kun  299,- 

Tilbud: 
Lamper incl. skindskærm 
Før: Kr. 749,-  

Nu kun  250,- 

Masser af  anderledes 
dekorationsting,  

juledekorationer, kort,  
adventskranse og  

meget mere 
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Ib Nielsen var husflidslærer i Køng fra 
1955 til 2005. Han var også på pletten, da 
den nyrenoverede husflidsskole blev præ-
senteret. 

Stiftblyant, kuglepen og træfoderal. Alt sammen lavet i hus-
flidsskolen i Køng. 

Else Lützhøft fra Kostræde Banker havde fået æren at 
klippe snoren til den nye afdeling over. 

Gæsterne var meget interesserede i de udstillede genstande i 
den nye afdeling af husflidsskolen i Køng. Her ses blandt 
andre Jytte Hammer (tv) og Jens Hallqvist (th). 

Jo, man kan skam også lave en cowboyhat i træ, hvis 
man går i husflidsskole. Det er utroligt, hvad man 
kan, hvis man behersker en drejebænk. 

Den gamle husflids-
skole følger med tiden 
Den 138 år gamle husflidsskole i 
Køng er nu klar til at tage hul på de 
næste 138 år.  
Lørdag den 15. oktober blev den 
nyrenoverede og udbyggede hus-
flidsskole indviet med manér. Der 
var masser af gæster, herunder 
gamle elever, fra nær og fjern. Og 
denne gang var Vordingborg Kom-
mune også repræsenteret. 
Husflidsforeningen i Køng er 138 
år gammel, og den nuværende hus-
flidsskole er fra 1930, og der har 
ikke været lavet ret meget om på 
den i de seneste 80 år.  
Men det er der nu. En helt ny til-
bygning med moderne faciliteter 
som handicaptoilet og udsugning 
over alt. En helt nyrenoveret første-

sal, nyt isoleret tag, ja man kunne 
blive ved.  
Det er områdefornyelsesmidler og 
diverse fonde, der har spyttet i kas-
sen, så drømmen har kunnet lade 
sig realisere. 
Og formand Jørgen Møller strålede 
da også om kap med de nye lokaler. 
Han ved nemlig, at en helt ny tid nu 
åbner sig for husflidsskolen i Køng. 
Nu kan man ikke alene fortsætte 
med de gamle husflidsaktiviteter, 
man kan også tilbyde nye initiati-
ver. 
Der er undervisning for voksne 
hver tirsdag og torsdag kl. 19.00-
22.00 og for børn hver lørdag fra 
kl. 9.30-11.30. Læs mere på  
www.koenghusflid.dk. 
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Forældre søges til frivilligt børne-ungdoms-arbejde 

En ny klub i Lundby? 
 

Rollespil Svend Gønge har gennem de sidste tre år drevet workshoppen i Medborgerhuset tre tors-
dage om måneden. Og med stor succes! 

 

Der er i workshoppen stor kreativ udfoldelse omkring arbejde med fremstilling af udstyr til rolle-
spil, kamptræning og anden rollespilsaktivitet. Også andre aktiviteter, som ikke knytter sig til rol-
lespil, er der god plads til. PC– og bræt-spil, film og en masse andet, og der er plads til endnu flere 

tilbud og aktiviteter. 

Men: 
Hvis workshoppen skal køre videre som fritids-tilbud til børn og unge i Lundby og bredeste om-

egn (fra 8 års alderen og op) skal vi have nogle friske forældre på banen med nye ideer og mod på 
at drive dette videre, samt evt. udvikle videre på klub-tilbuddet. Tilbuddet gælder hele 4750Avi-

sens udgivelsesområde! 

Derfor:  

Der indkaldes til Borgermøde i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby  
 

Torsdag d. 17. november kl. 19.00 
 

Kom og vær med til at fortsætte et anderledes fritidstilbud til dit barn!  
 

Mvh. Anette Moesgaard og Peter Aagaard, Rollespil Svend Gønge, tlf. 2080 8436 

Tilbage  
efter  
næsten 
60 år 
Torben Michaelsen fra Næs 
ved Vordingborg gik lidt 
rundt og snusede, da han 
var til indvielse af den reno-
verede husflidsskole i 
Køng. 
- Det er mange år siden, jeg 
sidst var her, og dengang 

lugtede der anderledes. Der 
var en kakkelovn, hvor hus-
flidslæreren havde stillet 
limen til opvarmning, og det 
gav en meget karakteristisk 
lugt, når man kom ind i 
lokalet. 
Det er næsten 60 år siden, 

Torben Michaelsen sidst var 
i husflidsskolen. Han be-
gyndte som 10-årig i hus-
flidsskolen i 1953. 
- Jeg og min familie boede 
dengang i Køng, men så 
flyttede vi, og jeg har ikke 
været her siden. Det er godt 

nok sjovt at komme her 
igen, og jeg synes, det er 
helt fantastisk, hvad de nu 
har fået lavet. Det er lige 
før, jeg overvejer at melde 
mig ind igen - efter 60 års 
fravær, griner Torben Mi-
chaelsen. 
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L ørdag den 24. sep-
tember havde jeg 

min yngste søn på besøg. 
Bl.a. skulle han tjekke min 
computer for opdateringer 
og samtidig hilse på familie 
fra Norge. Sønnen fik ord-
net computeren, og alle var 
glade. Min søster og svoger 
var dagen før ankommet fra 
broderlandet. De havde ikke 
været hos mig i tre år, og 
jeg havde ikke forlods tur-
det fortælle dem, at DSB 
netop selvsamme aften ville 
genoptage det larmende 
arbejde ved jernbanetunne-
len i Lundby.  
De havde dog medbragt 
”sov-i-ro” til ørerne, da de 
begge er sarte overfor støj.  
Aftenen og hele natten mel-
lem lørdag og søndag var 
der en voldsom larm fra 
diverse gravearbejde og 
tung trafik mellem Trekan-
ten, forbi mit hus og ned 
mod tunnelen. De store 
traktorer kørte først jord og 
sten væk utallige gange, og 
senere kom de samme trak-
torer retur med læs af skær-
ver, der skulle lægges mel-
lem skinnerne. 
 

S øndag morgen, den 
25.sepember, da jeg 

ville tjekke e-mails, var der 
ingen forbindelse! Prøvede 
fastnettelefonen, men den 
var også død.  
Ringede til overfornævnte 
søn, som måske havde pillet 
ved noget? Det kom der 
ikke noget godt ud af. Slut-
teligt faldt både hans og min 
mistanke på DSB’s 
”graveri” ved tunnelen! 
Mandag den 26. september 
ringede jeg til min teleudby-
der Fullrate (et datterselskab 
af TDC) for at fortælle om 

problemet.  
 
Jeg var nr. 13 i køen og blev 
noget nervøs over,  om der 
var taletid nok på min mo-
bil. Jeg blev mødt med or-
dene: Der er ikke andre der 
har fejlmeldt noget tilsva-
rende, og der er ikke noget 
galt med din forbindelse, ej 
heller er der et kabelbrud i 
området. Hvorefter jeg kun-
ne fortælle firmaet, at min 
nærmeste nabo, der også har 
Fullrate, heller ikke havde 

nogen forbindelse.  
 

D et endte med, at jeg 
bad om teknikerbe-
søg.  

Han ville komme torsdag, 
den 29. september mellem. 
kl. 07.30 og 12.00. Kl. 
14.30 ringede jeg og efterly-
ste teknikeren.  
Nu vidste Fullrate, at der 
var et større kabelbrud i 
Lundby!  
 
Efterfølgende har det vist 
sig, at også andre i området 
havde samme nedbrud som 
min nabo og mig.  
Vi fik forbindelsen tilbage 
sent om eftermiddagen, den 
4. oktober, dvs. på tiendeda-
gen for nedbruddet.  
Fullrate har efterfølgende 
givet mig besked om, at de 
vil kreditere mig for den 
manglende forbindelse på 
den næste regning. Fint nok 
og tak for det!  
Det er ikke verdens under-
gang at være uden fastnette-
lefon og internet, men hvor 
er mange af os blevet for-
vænte! Tænk, hvis jeg også 
havde haft tv-forbindelse 
samme sted? 

 
Venlig hilsen 

Aase Harrekilde-Petersen, 
4750 Lundby 

Historien om den forsvundne forbindelse 

Der åbner strikke-café i 
Lundby Biblioteks mødelo-
kale hver anden onsdag fra 
kl. 14 til 16.  
Alle er hjertelig velkomne! 
Vi regner med at hjælpe 
hinanden,  så hvis der er 
noget nyt, man kunne tænke 
sig at prøve, men ikke lige 
kan komme i gang med, er 
der nok en af de andre, der 
kan give en hånd.  
Der skal også snakkes og 
hygges, men kaffe eller 
hvad du ellers vil indtage 

må du selv medbringe, da 
det er helt på frivillig basis. 
Men til gengæld koster det 
heller ikke noget at være 
med.  
Vel mødt til snak og hygge 
og håndarbejde, første gang 
bliver onsdag, den 9. no-
vember kl. 14. Derefter den 
23. november, 7. december 
og den 21. december.  
 

Mange hilsener  
Ingegerd og Margit,  

Lundby  

Strikkecafé i Lundby 

”Søndag morgen, den 25.sepember, da jeg ville tjekke e-
mails, var der ingen forbindelse! ” 
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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 

I lighed med sidste år afhol-
der Støtteforeningen og 3 
lokale kunstnere  maleriud-
stilling i Medborgerhuset 
Lundby. I år finder udstil-
lingen sted lørdag og søn-
dag den 12. og 13. novem-
ber, begge dage kl. 10-16. 
I år har vi fornøjelsen at 
vise malerier af Gitte Bar-
bie, Lundby, Luna Wiin-
holt, Vordingborg og Jør-
gen Devald Hansen, Lund-
by. 
Det vil være muligt at møde 

kunstnerne og få en snak 
med dem og eventuelt købe 
nogle af de udstillede male-
rier. 
Støtteforeningen sælger 
kaffe, te, øl vand og vin til 
rimelige priser ved dette 
arrangement, hvor der er fri 
fri entré i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, Lund-
by. 
 

Med venlig hilsen  
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Maleriudstilling  
i Medborger- 
huset Lundby 

Jørgen Devald Hansen 
En af udstillerne på dette 
års maleriudstilling i Med-
borgerhuset Lundby, er 
Jørgen Devald Hansen, 
Nansensvej 6 i Lundby. 
Han er født i 1938 i 
Tórshavn, er autodidakt, 
men har i årene 1998-2001 
deltaget i et tre-sæsoners 
kursus i pastel, akvarel og 
acryl-maling under ledelse/
undervisning af Joan Hol-
bøll, uddannet ved Aarhus 
Kunstakademi. 
Han har derudover bl.a. 

deltaget i kurser i acrylma-
ling og tegning på Haslev 
udvidede højskole i 2004-
05. 
Tidligere udstillinger: Vor-
dingborg Bibliotek (Algade) 
og Næstved Sygehus. 
Jørgen Devald Hansen har 
i de senere år arbejdet med 
voksfarver og sælger i for-
bindelse hermed postkort 
og julekort på Køng Muse-
um, når Støtteforeningen 
holder julemarked. 

Et af  Jørgen Devald Hansens værker på udstillingen.  

Julemarked  

i Over Vindinge forsamlingshus 

Lørdag d. 5. november kl. 10-16 

Kom og oplev tidlig julestemning,  
mange alsidige kræmmerboder og ren hygge!  

Bestyrelsen 

Arkivernes Dag i Sværd-
borg Sognearkiv afholdes 
lørdag d. 12. november kl. 
10-13. Her kan alle komme 
og se, hvor arkivet nu har til 
huse, nemlig i OIF-huset på 
Tinghøjvej 6 mellem 
Sværdborg Friskole og for-
samlingshuset. Klubhuset 
har i mange år dannet ram-
me om Over Vindinge 
idrætsforenings aktiviteter.  
Arkivet er nu placeret på 1. 
sal, og man har lavet en 
gensidig god aftale med 

OIF om at benytte stueeta-
gen med klublokale, køk-
ken, toilet og  møde- og 
foredragslokale. Læg vejen 
forbi lørdag den 12. novem-
ber kl. 10-13 og se de nye 
omgivelser. Bestyrelsen 
serverer kaffe og te og er 
glade for en snak om alle 
emner. Især vil man opfor-
dre folk, der har gamle do-
kumenter, fotos eller andre 
sager af interesse for efterti-
den, til at overlade disse til 
registrering i arkivet.  

Arkivernes dag i Sværdborg 
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Oplev de skønne efterårsfarver på naturstien 

Når du ser dette logo 
ude i naturen i Syd-
sjælland befinder du 

dig på Fjord til Fjord 
Naturstien. 
Fjord til Fjord Natur-
tien binder Sjællands-
leden ved Avnø/
Dybsø sammen med 
Sjællandsleden ved 
Præstø Fjord. 
Fjord til Fjord Natur-
stien begynder mod 
vest hvor Fjordgårds-
vej munder ud i 
Avnøvej. Her kobles 

naturstien på Køng 
Sogns Natursti. Mod 
øst fortsætter natursti-
en til Præstø Fjord 
med seks forgreninger 
undervejs, så du har 
mulighed for at vælge 
den rute som passer 
til dig. Forgreninger-
ne varierer i længde 
mellem 3 og 10 km.  
Naturstien dækker et 
stort og naturskønt 
område i Sydsjælland 
fuld af kulturhistorie. 
Gennem et samarbej-
de med lokale lods-
ejere er det gjort mu-
ligt for dig at få ad-

gang til disse natur- 
og kulturoplevelser. 
Naturstien er marke-
ret med pæle forsynet 
med piktogrammer 
som logo samt pile 
med farverne blå, 
grøn, lilla, pink, rød, 
orange eller gul. Far-
verne angiver de for-
skellige ruter. Nogle 
pæle er også forsynet 
med et nummer som 
refererer til hvad du 
kan opleve og som du 
kan læse nærmere om 
i folderen Fjord til 
Fjord Naturstien. Fol-
deren finder du i fol-

derkasser på ruten 
eller på turistkonto-
rerne. Der er også 
opsat en række infor-
mationstavler med 
kort over ruten samt 
opstillet hestebomme, 
borde og bænke, hvor 
du og din hest kan 
tage et hvil. Du kan 
læse meget mere i 
folderen også om 
hvor du kan parkere 
din hestetrailer. God 
tur. 

Foreningen  
Fjord til Fjord  

Naturstien 
Jes Jelsmark 

Gitte Kjær:  
Gøngehøvdingen  
Ny pris: 179 kr.  
Bogen kan bestilles  
online på http:// 
gøngehøvdingen.dk    
eller mail:  
gitte@kjaer.nu  
Telefon: 2095 1809  

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

Lundby Sognearkiv holder gene-
ralforsamling tirsdag den 15. no-
vember kl. 19.30 i mødelokalet i 
Lundby Bibliotek, Lundby Ho-
vedgade 100, 4750 Lundby. 
Efter den formelle del fortæller 
Karen Johansson om en af sog-

nets første foreninger, nemlig 
Lundby Foredragsforening, der 
igennem mere end 70 år trak fuldt 
forsamlingshus og bød på kultu-
relle oplevelser med foredrag og 
levende billeder. 

Generalforsamling i Lundby Sognearkiv 

Lundby ruster sig til 
kamp mod kæmpemøller 
Borgerforeningen Lundby 
vil nu organisere mod-
standskampen mod pla-
nerne om kæmpevindmøl-
ler i Køng Mose og ved 
Lundbygård i Gl. Lundby. 
Borgerforeningen appel-
lerer via 4750Avisen til 
borgere i de to områder 
om at melde sig, hvis de 
kunne tænke sig at være 
tovholdere for modstan-
den. 

I første omgang gælder 
det om at melde sig ind i 
foreningen ”Naboer til 
kæmpevindmøller”. 
- Der skal i så fald laves 
en gruppe, der hedder Gl. 
Lundby og én for Køng 
Mose, siger kasserer i 
Borgerforeningen Lundby 
Steen Nielsen.  
Ideen er så, at man danner 
en gruppe, som andre så 
kan melde sig ind i, og 

fidusen er blandt andet, at 
politikerne kan se på et 
kort, at vi protesterer mod 
kæmpemøllerne, siger 
Steen Nielsen. 
Hvis nogen er interessere-
de i at være tovholdere på 
denne opgave, kan de 
henvende sig til Steen 
Nielsen, Ibsvej 43, Lund-
by, tlf. 5576 7217 eller 
via mail på adressen ibs-
vej43@nielsen.mail.dk. 

Her kan 4750Avisen hentes 
ganske gratis: Spar i Sallerup, 
Spar i Køng, Spar i Blangslev, 
SuperBrugsen i Mogenstrup, 
Spar og Fakta i Brøderup, Mer-
ko i Tappernøje, SuperBest i 
Præstø, Biblioteket i Præstø, 
Rema1000, Præstø, Café Sweet 
& Coffe, Præstø, Land & Fri-
tid, Bårse, Bårse Bageren, Dag-
li’Brugsen, Bårse, Majas Festlo-
kaler, Gl. Lundby, Lundby Bib-
liotek, Vordingborg Bank i 
Lundby og Merko i Lundby. 

Her kan du 
hente 

4750Avisen 

Så tager vi atter fat på vinterens 
stilleandagter i Køng Kirke. 
Stilleandagterne finder sted ons-
dag den 2. november, onsdag den 

14. december, onsdag den 11. 
januar og onsdag den 8. februar, 
alle dage er det kl. 17.00 i Køng 
Kirke. 

Igen stilleandagter i Køng Kirke 
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4750Avisen udkommer 
således: 

 

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

 

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

 
Send din annonce til: 

 

4750@lundbyweb.dk 

De nye bustakster er en ommer, borgmester! 
Åbent brev til borgmeste-
ren i Vordingborg og Tra-
fikselskabet Movia Syd. 
 
Jeg har netop fået den ny 
zoneplan med de nye zoner 
og priser fra Movia i forbin-
delse med, at vi den 24. 
oktober 2011 gik over til 
kun at benytte rejsekort. 
Der er nu kommet ekstra  
zoner ind i Vordingborg by 
og nærområde. Således er 
der fremover to zoner, når 
man skal fra Lundby til 
Vordingborg. Prisstigning 

er fra 16 kr. til 24 kr.,  altså 
50 % i stigning. 
Jeg vil gerne vide,  hvordan 
denne prissætning er sket.  
Vi har unge, der i det meste 
af  året bruger cykel til og 
fra kollegiet og til uddan-
nelsesstedet, og derfor ikke 
har brug for et fast uddan-
nelseskort til  pt. 562 kr. pr. 
mdr. uanset forbrug.  
Er den virkelige dagsorden, 
at alle SKAL til at bruge det 
nye rejsekort.  Har Kommu-
nen og Movia under  ly af 
rejsekortets start som en tyv 

om natten blot hævet prisen, 
så en almindelig  tur i bus i 
Vordingborg by  stiger fra 
16 kr. til 24 kr. i kontantbil-
let.  Vil denne prisstigning 
tillige slå igennem på vores 
pendler-kort fra DSB, mel-
lem Lundby/Vordingborg 
og København? Eller hvor-
dan er de priser efter den 24 
oktober? Dette fremgår ikke 
nogen steder. 
Jeg har  i dag forsøgt at 
finde disse oplysning på 
Movias hjemmeside, men 
her den 12. oktober er det 

fortsat de gamle priser der 
fremgår, se link: http://
www.moviatrafik.dk/
dinrejse/Priser/sydsjaelland/
prisoversigt/Pages/
oversigt.aspx#Billetter 
Hr. borgmester! Dette er en 
ommer! 
Det er jer, som kommune, 
der stiller betingelserne for 
driften af busnettet i kom-
munen, og dette er bare ikke 
godt nok. 

Lars Kjær Hansen 
Lundby Hovedgade 41 

4750 Lundby 
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TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 
             68 spil hver gang 

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

Arkivernes Dag i Køng 
Sognearkiv med udstillin-
gen ”Gruppebilleder” 
Lørdag den 12. november er 
det atter Arkivernes Dag i 
hele Danmark. Køng Sogne-
arkiv holder derfor åbent 
lørdag den 12. november kl. 
10 – 13.  
Vi viser udstillingen 
”Gruppebilleder”, som be-

står af klassebilleder, kon-
firmationsbilleder og gym-
nastikbilleder. Udstillingen 
er tillige en opfølgning på 
den billedaften, som arkivet 
holdt i Køng Bryggeri i slut-
ningen af september. Her 
fik arkivet rigtig god hjælp 
fra de mange fremmødte til 
at sætte navne på personer-
ne. Men der er stadig huller, 

som du måske kan hjælpe 
med at udfylde. Måske er du 
selv med på billederne eller 
en fra din familie eller også 
kan du huske navnene på 
kammeraterne fra dengang. 
Tidsmæssigt viser vi bille-
der fra perioden 1940-1975, 
og der er billeder fra Køng, 
Sallerup og Svinø. 
Køng Sognearkiv byder på 
kaffe, kage og en hyggelig 
snak. Der er mulighed for at 
kigge i vores mapper med 
billeder fra de tidligere ud-

stillinger samt fra vores 
billedsamling. Vi bliver 
meget glade, hvis du har 
billeder med til arkivet, og 
det behøver ikke kun at væ-
re gruppebilleder.  
Køng Sognearkiv bor i gra-
verboligen ved siden af 
Køng Kirke på Køng Kirke-
vej 19. Læs mere om os på 
arkivets hjemmeside: 
www.koengsognearkiv.dk 
På gensyn i Køng Sognear-
kiv! 

Else Lützhøft 
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 

Gymnastikholdet 1947/48 fotograferet foran Køng Kro. 

Arkivdag  
i Køng med 
gruppefotos 
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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 

Nattefrosten 
har været der. Det er nu, du 

skal skifte til vinterdæk! 
Ring og få et godt tilbud! 

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

- Det er alfa og omega at de 
små samfund har noget 
transport, der passer med et 
fornuftigt hverdagsliv, siger 
Henny Jørgensen, Præstø 
Lokalråd.  
- Kan vi finde nye måder i 
lokalsamfundet, hvor vi 
også hjælper hinanden med 
transport? fortsætter Henny 
Jørgensen. 
”Transport på landet, kan vi 
gøre det anderledes og bed-
re?” 
Lokalråd 4262, Sandved og 
Tornemark lokalråd, vil 
gerne sammen med Lands-
byforum og Fejø tage denne 
udfordring op, og inviterer 
til konference lørdag den 5. 
november kl. 9.30-15 i Bo-
rup Riis Skole i Sandved. 
Vi har kaldt det en konfe-
rence, men udover et par 
spændende oplæg, så skal 
dagens bruges til, at vi får 
set på hvilke transportbe-
hov, der er i landdistrikterne 
og få ideer til, at der bliver 

en bedre transport på landet. 
Program og tilmelding på 
www.transportpaalandet.dk 
Efter konferencen vil der 
være mulighed for at arbej-
de videre med nogle af de 
ideer, som I kommer med.  
- Det skulle helst ikke være 
transportproblemet, der gør, 
at der bliver færre, der væl-
ger at bo på landet, siger 
John Hove fra Lokalrådet 
for Mern og Øster Egesborg 
Sogne. 
På konferencen bliver der 
oplæg af Niels Andersen, 
der forsker i transport på 
landet på Aalborg Universi-
tet, samt oplæg om mulig-
heder ved at tænke i ny tek-
nologi, men det vigtigste er, 

at det er os, som er berørt af 
det, får taget fat på proble-
merne, og arbejder på at 
finde nye løsninger, fortsæt-
ter John Hove. 
Projektet har fået støtte fra 
Landdistriktspuljen, og af-
vikles i samarbejde med 
Landliv a/s. 
Yderligere oplysninger: 
Mona Hvid, Landliv a/s, 
mona@landliv.dk, tlf.: 2126 
6566.. 

Konference om transport på landet 

Hvad:  
Konference om transport-
problemer på landet 

Hvor:  
Borup Riis Skole i Sandved 

Hvornår:  
Lørdag den 5. november kl. 
9.30-15 

Tilmelding:  
mona@landliv.dk 
Eller på tlf. 2126 6566 

Vi vil allerførst gerne sige 
en stor tak til alle de spon-
sorer, der har hjulpet os 
med vores årlige bankospil. 
Jeres velvilje har betydet at 
vi fik en rigtig dejlig aften 
med ca. 140 glade og ban-
kofriske deltagere, en stor 
succes.  
Også tak til deltagerne for 
en dejlig aften med os, og 
til lykke til alle de heldige.  
Dernæst vil jeg meddele at 
vores næste arrangement 
”Historien om en have”, 
fortalt og vist af Kirsten 
Amstrup, bliver afholdt i 
Bårse Samlingshus onsdag 
den 16. november 2011 kl. 
19.00. Vi håber på at se jer 
til en dejlig aften med et 
hyggeligt billedforedrag. 

 
Med venlig hilsen  

Bårse  
Husholdningsforening 

Tak fra Bårse 
Hushold-
ningsforening 
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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 

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 

Hvis du altid har drømt om 
at kunne flette din egen 
pilekurv, så får du nu chan-
cen for at lære det! 
Kom til Pilefletkursus i 
Køng Husflidsskole, Højbro 
15 i Køng, 4750 Lundby, 
afholder pilefletkursus lør-

dag den 5. og søndag den 6. 
november 2011, begge dage 
fra kl. 9-16. 
Det er rigtig sjovt og hygge-
ligt at deltage.  
Kursuspris 500,00 kr. + 
materialer. 
Du skal medbringe en gren-

saks, lod eller sten på ca. 1 
kg. 
På kurset kan du fremstille 
din egen kurv eller andet. 
På Køng Husflidsskole glæ-
der de sig til at se dig! 
Tilmelding til: Winie 
Jaaouane, tlf. 5576 5180 

eller 4158 3424. 
Du kan også tilmelde dig pr. 
mail til:  
winie@get2net.dk 
Se mere på Køng Sogns 
Husflidsforenings hjemme-
side:  www.koenghusflid.dk 

Lær at lave din egen pilefletkurv 

Det er slet ikke så svært at 
lave pileflet. Især ikke, hvis 
man får det lært.  Og det får 
du i husflidsskolen! 
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Det sker i novemberDet sker i november 
Oktober 
Lø  29 4750Avisen kan af-
hentes i dit lokale supermar-
ked 
Sø 30 10.00: Vandretur fra 
Ugledige i svinget ved den 
gamle grusgrav vest for plante-
skolen. 
Ma 31 
 

November 
Ti 1 18.30: Banko i Tappernø-
je  
On 2  
To 3  
Fr 4  
Lø 5 9-16: Kursus i pileflet i 
Køng Husflidsskole 
9.30: Konference om transport 
i Sandved 
10-16: Julemarked i Over Vin-
dinge Forsamlingshus 
14.00: Vandretur fra Lidl i 
Vordingborg 
Sø 6 9-16: Kursus i pileflet i 
Køng Husflidsskole 
Ma 7 13-17: Reception for Ole 
J. Larsen, 60 år, i Medborger-
huset Lundby. 
Ti 8 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. 
18.30: Banko i Tappernøje 
On 9 14-16: Strikke-hygge-
eftermiddag på Lundby Biblio-
tek. 
To 10 
Fr 11  
Lø 12 10-13: Arkivdag i Lund-
by, Køng og Sværdborg Sog-
nearkiver. 
10-16: Maleriudstilling i Med-
borgerhuset Lundby. 
Sø 13 10.00: Vandretur fra 
Masnedø. 

10-16: Maleriudstilling i Med-
borgerhuset Lundby. 
Ma 14  
Ti 15 18.30: Banko i Tapper-
nøje 
19.00: Modeshow i Medbor-
gerhuset Lundby 
19.30: Generalforsamling i 
Lundby Sognearkiv på Lundby 
Bibliotek. 
On 16 13-16: KOL-dag i Læ-
gehuset i Lundby 
19.00: Historien om en have i 
Bårse Samlingshus. 
19.30: Whiskeysmagning i 
Spar i Blangslev 
To 17 19.00: Borgermøde om 
klub for børn og unge i Med-
borgerhuset Lundby 
Fr 18 
Lø 19 14.00: Vandretur fra 
Ådalsvej ved Bårse. 
Sø 20 
Ma 21 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 119 
Ti 22 18.30: Banko i Tapper-
nøje. 
On 23 14.00: Hanne Kofoed 
fortæller om rejse til Vietnam i 
Køng Forsamlingshus. 
14-16: Strikke-hygge-efter-
middag på Lundby Bibliotek. 
To 24 
Fr 25 
Lø 26 4750Avisen nr. 119 
kan afhentes i dit lokale su-
permarked 
10-16: Jule– og Loppemarked 
i Medborgerhuset Lundby 
Sø 27 10.00: Vandretur fra 
Svend Gønge-skolen 
10-16: Jule– og Loppemarked 
i Medborgerhuset Lundby 
Ti 29 19.00: Banko i Rytter-
skolen i Gl. Lundby. 

Et af Lundbys kendte ansig-
ter, tømrermester Ole J. 
Larsen, fylder mandag den 
7. november 60 år. 
Ole J. Larsen kan samtidigt 
fejre, at han har drevet tøm-
rerfirma i Lundby i 32 år. 
Ole har det ikke fra frem-
mede. Det var hans farfar, 

der etablerede tømrerfirma-
et på Lundby Hovedgade 
70. Firmaet blev overtaget 
af Oles far, og han selv 
overtog det for 32 år siden. 
Ole J. Larsen er i øvrigt en 
særdeles aktiv borger i sin 
fødeby. Han har været kas-
serer i Lundby Sognearkiv, 
siden arkivets oprettelse i 
1980, han har i mange år 
været medlem af Lundby 
Menighedsråd og bygnings-
sagkyndig for både Sværd-
borg og Lundby Menig-
hedsråd. Ole J. Larsen var 
også i bestyrelsen for Bryg-
gerens Mindelegat, helt 
frem til dets nedlæggelse 
sidste år. 
Ole J. Larsen og hans kone 
Sara byder til åbent hus på 
dagen, mandag den 7. no-
vember kl. 13-17 for fami-
lie, venner og kunder i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 

Tømrermester  
Ole J. Larsen  
fylder 60 år 

Vandreholdet fortsætter 
med weekendture, 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. 
Vandreplan: 
5. november kl. 14.00: Start 
P-plads ved Lidl i Vording-
borg, Marienbergvej 104 
13. november kl. 10.00: 
Start Masnedø Vesthavn 
ved SEAS NVE 
19. november kl. 14.00: 
Start Ådalsvej, Bårse, midt 

på. 
27. november kl. 10: Start 
Lundby Svend Gønge sko-
len, Sværdborgvej 7. 
4. december kl. 14.00: Start 
Køng Museum – Julemær-
kemarch, Bygaden 27. 
Herefter holder vi juleferie 
og begynder igen at vandre 
i  2012, første gang lørdag 
den 7. januar. 
  

Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420 

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

Vi vandrer i november 

Hanne Kofoed fortæller  
om sin tur til Vietnam 
Hanne Kofoed Jensen og 
hendes mand Johannes, 
kendte ansigter i Køng, har 
været på en stor rejse i Viet-
nam. 
I ti dage rejste de fra Hanoi 
i nord til Mekong-deltaet i 
syd og havde en masse op-
levelser i det krigsplagede 
og spændende land. 
Onsdag den 23. november 
kl. 14.00 fortæller Hanne 
Kofoed om sin og sin 
mands spændende rejse i 
Vietnam, og til foredraget 
viser hun lysbilleder. 
Alle er velkomne til at 
komme og høre den spæn-
dende rejseberetning. Det 
foregår i Køng Forsam-

lingshus, Øbjerggaards Allé 
2, Køng, 4750 Lundby. 

Hanne Kofoed Jensen for-
tæller om sin og Johannes’ 
rejse i Vietnam. 

Så ligger det fast, at der 
også i 2012 bliver Gønge-
marked i Lundby. Det af-
holdes lørdag-søndag den 
18.-19. august kl. 10-17 i 
Lundby-Parken. Det god-
kendte et stormøde tirsdag 

den 25. oktober efter ind-
stilling fra de fire arrange-
rende foreninger, Forenin-
gen Svend Gønge, Borger-
foreningen Lundby, Med-
borgerhuset Lundby og 
Rollespil Svend Gønge. 

Gøngemarked 2012 er fastlagt 
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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 

Mindeord over Eva Jørgensen, Sallerup 
Eva Jørgensen, Sallerup, 
døde den 26. september 
2011 efter en streng syg-
domsperiode. 
Som medlem af Socialde-
mokratiet havde Eva en 
plads i byrådet i Vording-
borg Kommune i en årræk-
ke, altid med sit hovedvirke 
inden for det sociale områ-
de, hvor hun satte sine af-
tryk. 
I de snart 20 år, jeg har boet 
i Køng, lærte jeg at sætte 
stor pris på dette lille ener-
gibundt og fik hende som 
ven. Vores fælles hjertebarn 
var Køng Museum. Evas 
mål var, at Gl. Øbjerggårds 
statelige bygning skulle 
genskabes i sit oprindelige 
udseende. 
Ved ihærdigt arbejde, dels i 
byrådet (hvor hun pænt 
måtte uden for døren, når 
museet var på dagsordenen) 
og med gode relationer til 
familien Tillisch, lykkedes 
det at få startet det, som 
mange mente var umuligt. 
Via støttemidler fra EU’s 
socialfond og med Vording-
borg Kommunes godken-
delse blev en projektleder 
tilknyttet på fuldtid, og gen-
nem seks år kunne man 
hjælpe langtidsledige til en 
meningsfyldt hverdag. (Læs 
Støtteforeningens jubilæ-
umshæfte, som kan købes 
på museet). 

Efter ca. 10 år, i 1999, blev 
Støtteforeningen for Køng 
Museum stiftet. Indtil da 
havde en masse frivillige 
lagt mange timer under 
etableringen. Nu kom der 
lidt mere faste rammer, med 
blandt andet historiske 
rundvisninger, sommer– og 
julemarked og meget mere. 
Næste ønske var at få Hos-
pitalet og Spindeskolen på 
fode. I første omgang blev 
det til et nyt tag og nye 
skorstene på Hospitalet.  
Så kom turen til Spindesko-
lens have. Denne lille oase, 
som Eva ønskede skulle 
være et ”politisk helle”. Her 
skulle ikke holdes politiske 
møder eller tales politik! 
Haven skulle være tilgæn-
gelig for alle, der bare hav-
de lyst til eller behov for et 
lille hvil i hverdagen, måske 
en hyggelig familiegrill-
komsammen.. 
Den gamle spindeskole nåe-
de Eva ikke at se renoveret, 
men alt forarbejdet: samta-
ler med arkitekten og diver-
se myndigheder, samt for-
søg på at ”skrabe” penge 
sammen, er i høj grad Evas 
fortjeneste. 
Eva var også i de senere år 
en periode kasserer i For-
eningen Svend Gønge. 
Vi er mange, der kæmpede 
sammen med Eva i kampe, 
som vi vandt. Den sidste 

kamp måtte Eva kæmpe 
alene. Vi kunne se til og stå 
magtesløse tilbage.  
Mange tanker går til famili-
en, der var Evas trygge 
base. 
Når alle påskeliljerne kom-
mer frem i en gul ”flod” 

langs hækken i Spindesko-
lens have, vil vi mindes 
Eva. 
Æret være Eva Jørgensens 
minde. 
 

Birgit Rasmussen 
Lundbyvej 28, Køng 

Autoreparationer  
· klargøring til syn 
· pladearbejde 
· service 
· aircon/klima 
· dæk m.m. 
        www.mhautoservice.dk  
      Kostræde -  tlf. 2871 7604 

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

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! 

Det var en stolt og glad Eva Jørgensen, der bød velkom-
men og viste Dronning Margrethe rundt på Køng Muse-
um den 19. juni 2002. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 31. oktober 2011 til søndag den 13. november 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

 

Her er nogle få, men knaldgode tilbud: 

Købmand Bo Weber 

Æbler 4 stk Royal Gala/Golden Delicius  5,00 
  
3-stjernet spegepølse 135-220 g           13,95 
  
2 kg kartofler                                              5,75 
  
Appelsiner 750 g                                        8,75 
  
Pizza 3 x 300 g                                         16,00 
  
Ali kaffe 400 g                                          19,95 
  
Tulip frikadeller 450-720 g                     29,95 
  
8 x toilet- el 4 køkkenruller                    9,90 

Undskyld kunder! 
Vi har ingen bank 

Vi må for tiden klare os uden en bank. Det betyder, at du 
ikke altid kan få de varer, du plejer, i Merko. Vi beklager 
ulemperne og håber, at vi snart får normale tilstande! 


