
4750  Avisen 
8. årgang nr. 119 

Syv Sogne 

 26. november 2011 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

Men’s Night Out 
Det var mændenes aften, da Super-
Spar i Blangslev den 16. november 
havde arrangeret en aften med whi-
skey-smagning. 50 mænd og tre 
kvinder var mødt op for at smage 
fem forskellige slags irsk Jameson-

whiskey. Dertil fik de et foredrag og 
middag bagefter, kreeret af varer fra 
Sparbutikken. Købmand Kenneth 
Nielsen overvejer at følge succes’en 
op med en rom-aften. 
                                Læs mere side 8 

Collet fortæller 
om Lundbygård 
Godsejer Bernt Johan Collet kan 
onsdag den 18. januar opleves i 
Medborgerhuset Lundby, hvor han 
vil fortælle om sit gods Lundby-
gård.                     Læs mere side 9 

Frivillige skal  
drive ny butik 
Lørdag den 3. december kl. 
13.00 åbner borgmester Henrik 
Holmer den nye dagligvarebu-
tik Snaphanen Butik i Lundby. 
Butikken drives af frivillige og 
praktikanter fra ungdomsud-
dannelsen STU i Lundby, og 

støttes af  Socialministeriet. 
Butikken bliver i det nye år 
suppleret med en café, som 
også skal drives af frivillige. 
Alle er velkomne til den festli-
ge åbning af Snaphanen Butik. 
                     Læs mere side 4 

Toraco konkurs 
Finmekanikvirksomheden Toraco i 
Lundby er gået konkurs. 
                                      Læs side 18 

Biogasanlæg - er det 
godt eller skidt? 
En gruppe borgere i Kostræde Ban-
ker giver i et indlæg i 4750Avisen 
udtryk for modstand mod planerne 
om et biogasanlæg i Lundby/Køng. 
En repræsentant for Energiklynge 
Sjælland gennemgår planerne og 
beslutningsprocessen. 
                                Læs side 12-13 

Modeshow  
trak fuldt hus 
Der var fuldt hus til mo-
deshow i Lundby. S. 10 
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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: 4.000 eks. 

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

lørdag den 26. november 2011 
 

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 12. december  

kl. 10.00! 
 

Næste nummer udkommer  
lørdag den 17. december 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 

Min kone er blevet mær-
kelig. Hun læser hver dag 
avisen, og nu synes hun 
også, at det er forfærde-
ligt, at de vil bygge en 
træhytte i en sivskov ved 
Præstø. 
- Det er da forfærdeligt, 
at de vil ødelægge natu-
ren. Den kommer til at 
kunne ses, siger hun. 
- Og hvad så, siger jeg. 
Vores hus kan da også 
ses, og det var der da 
ingen, der protesterede 
imod, da det blev bygget. 
Det skulle jeg aldrig have 
sagt. 
Vi er jo ved at være inde i 
julemåneden, og så skal 
der lys og nisser og kravl 
og skravl op alle vegne.  
- Hjælper du lige med at 
sætte lyskæden op uden-
for, siger hun. 
- Er det ikke for tidligt, 
prøver jeg. 
- Nej, vi er ved at være 
inde i julemåneden, så det 
skal være nu. 

Jeg kommer på højkant 
og får sat skidtet op.  
Og så kommer det: 
- Vi henter også lige jule-
pynten på loftet. 
Hun har 15 kasser på 
loftet, som kommer ned 
hvert år til jul, og det er 
ikke bare små papkasser. 
Næ, det er kæmpestore 
plastkasser med låg og 
hjul. Hvordan der er 
plads til alt det stads i 
vores stue, fatter jeg ikke.  
Og til januar skal det hele 
slæbes op igen. 
Og nu da vi var i gang, så 
kunne vi også lige sætte 
kravlenisserne - mands-
høje i krydsfinér - op på 
husmuren. 
Derfor siger jeg ikke no-
get, når hun brokker sig 
over en træhytte i en siv-
skov. 
Heller ikke, da  hun 
spørger, om ikke også jeg 
synes, det er forfærdeligt, 
at de vil bygge et biogas-
anlæg i lokalområdet. 

Uh, det vil komme til at se 
grimt ud! 
- Vi skal jo tænke på mil-
jøet, ryger det ud af mig. 
Hun sender mig et ilde-
varslende blik, der lyner 
af flere arbejdsopgaver. 
Så jeg undlader at sige, at 
jeg synes, sådan en bio-
gasfætter er alle tiders? 
Og hvem siger, at det 
behøver at blive grimt? 
Er kirker grimme. De 
rager da endnu højere op. 
I stedet ligger jeg lige så 
stille på min sofa, mens 
hun er begyndt at sætte 
julepyntet op. Hun går 
endda og nynner, mens 
halmgeder, nissemødre 
og –fædre og kravlenisser 
og engle og hjerter finder 
deres vante pladser. 
Måske man skulle bygge 
en træhytte i baghaven til 
det hele? Man kunne jo 
plante siv uden om, så 
den ikke kan ses. 
Eller måske er der biogas 
i kravlenisser?! 

Fra min hjørnesofa 

Er der biogas i kravlenisser? 
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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. 
 28. nov: Glaseret skinke med spinat og  
              brunede kartofler  
 29. nov: Bøf Stroganoff med kartoffelmos  
 30. nov: Forloren hare med gelé, sovs og 
              kartofler  
 1. dec:   Revelsben med rødkål, sovs og 
              kartofler  
 2. dec:   Herregårdsbøf med Bagt kartoffel 
              og bearnaisesovs  
 3. dec:   Engelsk bøf med bløde løg, sovs 
              og kartofler  
 4. dec:   Skinkeschnitzel med ærter, sovs 
              og kartofler  
 5. dec:   Oksekød med kartofler og  
              peberrodssovs  
 6. dec:   Brunkål med røget flæsk og  
              medister  
 7. dec:   Stegt flæsk med persillesovs  
 8. dec:   ½ stegt kylling med sovs og  
              kartofler  
 9. dec:   Kalvesteg med tyttebær, sovs og 
              kartofler  
10. dec:  Mørbradbøf med bløde løg, sovs og 
              kartofler  
11. dec:  Højrebsfilet med flødekartofler og 
              mixed  
              salat  

   
 
 
 

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,- 

13,95 

Traditionel GUL PRIS  
And   2600 g.                   pr. stk.  

 
 
 49,95 

50,- 

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 28. nov. til søndag den 4. dec. 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blang

Lambi toilet-  
eller køkkenruller 
3/6 rl.        3 pakker 

 
 
 
 

89,95 
 

Max 3 kasse pr. kunde pr. dag 
herefter er prisen 129,95 + pant 

10,- 
Max 6 liter pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 4,95 pr liter 
Gælder tirsd.-onsd. uge 48 

3 x 1 liter 

Let-/
minimælk 
Kløverblomst 
 
 
 

10,- 
Langt under halv pris! 

Maizena quick-  
eller grovboller 
                          Pr. pakke 

Gælder torsdag-søndag uge 48 

Ribbensteg 
                             Pr. ½ kg. 

Carlsberg Pilsner 
30 x 33 cl. pr. kasse  
+ pant 
 
   
                                  

Pr. kg. 27,90 

-Få 450 kr. i 
rabat, HVER 
GANG du 
bestiller 
fyringsolie!  

Nu endnu billigere  
end i Tilbudsavisen! 
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Snaphanen Butik åbner 3. december 
Nu er det ganske vist! Fri-
villig-butikken Snaphanen i 
Lundby åbner lørdag den 3. 
december kl. 13.00. 
Butikken drives af frivillige 
i samarbejde med ungdoms-
uddannelsen STU i Gl. 
Lundby. Elever herfra skal 
være i praktik i butikken. 
Senere åbner Snaphanen 
Café, men da myndigheds-
godkendelser til en café er 
mere omfattende end til en 
butik med dagligvarer, har 
bestyrelsen besluttet først at 
åbne butikken. 
Butikken vil få leveret varer 
fra Merko i Lundby, som 
ligger 100 meter fra Snap-
hanen på Lundby Lundby 
Hovedgade 95. 
Købmand Bo Weber har på 
trods af sine øjeblikkelige 
vanskeligheder forsikret, at 
han kan levere varer til bu-
tikken. 

Udbuddet i butikken vil 
blive som i en kiosk, de 
mest dagligdags varer og vil 
blive justeret efter behov. 
Åbningstiderne i butikken 
bliver alle ugens dage fra 13
-21. 
De frivillige påtager sig 
som hovedregel en vagt om 
ugen på fire timer. Gerne 
mere, men også mindre, 
hvis det er ønsket. 
Der vil altid være en frivil-
lig på vagt, suppleret med 

en eller to praktikanter. 
Butikken bliver en gammel-
dags betjeningsbutik, hvor 
man fortæller, hvad man vil 
købe, og så finder 
”købmanden” eller prakti-
kanten varerne frem til kun-
den. 
Ønsker nogen selv at tage 
varer, kan det også lade sig 
gøre. 
- Vi tilstræber, at det bliver 
en oplevelse at handle i 
Snaphanen Butik, siger for-

mand for foreningen bag 
projektet, Nils Glud. 
Service vil være i højsædet, 
og vi vil være kunderne 
behjælpelige med at bære 
varer ud til bil eller cykel, 
hvis der er behov herfor. 
Vareudbuddet vil også blive 
indrettet efter kundernes 
behov. 
- Vi skal ikke have fem 
forskellige slags havregryn, 
men hvis kunder efterspør-
ger en bestemt vare, kan vi 
hurtigt få den i butikken, 
siger Nils Glud. 
Åbningen af butikken den 
3. december bliver festlig. 
Borgmester Henrik Holmer 
kommer og åbner butikken 
officielt, og alle borgere, 
som har lyst bydes på kaffe,  
øl, vand eller vin og små 
sandwich-snitter, som de 
unge på Ungdomsuddannel-
sen fremstiller. 

Meld dig som frivillig! 
Hvis du kunne tænke dig at 
ofre fire timer om ugen for 
at gøre en indsats for lokal-
samfundet, så meld dig som 
frivillig i Snaphanen Butik, 
som åbner den 3. december 
kl. 13. 
Måske har du kun tid hver 
anden uge, men meld dig 
alligevel, for der skal man-
ge frivillige til at holde bu-
tikken kørende alle dage fra 
13-21.  
Vagterne er delt op i en 
eftermiddags-vagt fra 13-17 
og en aftenvagt fra 17-21. 
Alle vil få instruktion i, 
hvordan man arbejder som 
frivillig i butikken, og ingen 
bliver ladt alene, hvis man 
har behov for en makker 
den første gang. 
Butikken bliver udstyret 
med dankortterminal og 
kasseapparat, som er nemt 
at betjene. 
Ellers gælder det bare om at 
have lyst til at gøre en ind-

sats for at holde liv i Lund-
by og kunne lide at tale med 
mennesker. 
De unge fra STU, ungdoms-
uddannelsen i Gl. Lundby, 
er en oplevelse for sig selv. 
Det er søde og velopdragne 
unge mennesker, som glæ-
der sig meget til at give en 
hånd med i butikken. 
Hvis du har lyst til at være 
med på holdet, så send en 
mail til Peter Sten Hansen, 
sten@post7.tele.dk eller 
ring eller sms til 6130 1004. 
Du må meget gerne fortæl-
le, hvornår du kunne tænke 
dig at tage en vagt! 
I øvrigt ønsker vi at ud-
smykke forretningen med 
gamle købmandsting. Er du 
i besiddelse af noget sådant, 
eller ved du, hvor det er at 
skaffe, så ring til Nils Glud 
på 4011 9840. 

STU inviterer frivillige 
på gløgg og æbleskiver 
I forbindelse med den nye 
butik og café i Lundby, 
Snaphanen Café & Butik, 
har vi hørt så meget om 
Ungdomsuddannelsen STU 
i Gl. Lundby. 
Vi har hørt, at caféen og 
butikken skal være praktik-
sted for de unge i ungdoms-
uddannelsen i Gl. Lundby. 
Men hvem er de egentlig? 
Skolen, de ansatte og ele-
verne? 
Hvis du har meldt dig som 
frivillig i Snaphanen Butik 
& Café - eller blot overve-
jer at gøre det - så får du nu 
alle tiders chance for at 
lære de unge mennesker og 
deres lærere at kende. 
STU inviterer nemlig frivil-
lige og interesserede frivil-
lige til gløgg og æbleskiver 
i den gamle præstegård, 
Bavnevej 5 i Gl. Lundby 

tirsdag den 6. december kl. 
19-21. 
Man har mulighed for at se 
uddannelsestilbuddet, møde 
de unge og ansatte og ikke 
mindst høre lidt om de un-
ges dagligdag og opgaver 
under uddannelsen.  
Af hensyn til forberedelsen 
vil vi gerne have en tilmel-
ding senest fredag d. 2. 
december på telf. 5576 
9988.  

Kærlig hilsen 
Karin Lærke 

Forstander, STU 

Alle frivillige, interessere-
de og andre, der måtte 
have lyst til at give en 
hånd med, mødes lørdag 
den 3. december kl. 10.00 
i Snaphanen Butik for at 
få de sidste varer på plads 
og få instruktion i, hvor-
dan man passer butikken. 
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Træpiller afhentet 
896 kg. svenske 8 mm:                 1925,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 6 mm: 2025,- 
990 kg. German pellets 6/8 mm: 2175,- 
832 kg. svenske 6 mm:                 1825,- 
832 kg svenske træpiller afh.  1695,- 

Briketter afhentet 
960 kg. danske:                           1975,- 

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

tørt bøge-, aske- og egebrænde på lager 
Ring og hør, hvad vi kan tilbyde! 

Jule-
skinke 

Tirsdag den 6. dec. 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby 

 

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby byder på let-

røget, sukkersaltet, kogt 
skinke med grønlangkål og 

brunekartofler.  
Til dessert:  

Ris a la  
mande  

kaffe og te. 
Menu-pris:  

voksne: 65,- kr. 
børn:     35,- kr. 

Juleøl, vand og vin til meget  
rimelige priser! 

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

senest søndag den 4. dec.  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Borgerforeningen Lundby 
inviterer igen i år til lysfest 
i Lundby. 
Vi glæder os til alle de 
mange, der kommer og 
nyder det flotte syn, når 300 
lys tændes på Trekanten og 
på Lundby Hovedgade. 
Kom og vær med til at fejre 
julen og besøg de handlen-
de, der har et lille trakte-
ment. 
Det sker onsdag den 14. 
december fra kl. 16-18. 
Lysene er i år sponseret af 
Vordingborg Bank. 
 
 

Mange julehilsner fra  
Borgerforeningen Lundby 

Lysfest i 
Lundby 

Glæd dig til verdens 
bedste glögg på 
Lundby Apotek. 

Nye åbningstider Hos Hanna 
Modebutikken Hos Hanna, 
Lundby Hovedgade 93 i 
Lundby, har fået nye åb-
ningstider.  
Fremover kan du handle i 
butikken torsdage og freda-
ge fra kl. 14 til 18 og lørda-
ge fra kl. 10 til 14.   
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Hvis der er noget, der kan 
trække lokalområdets mænd af 
huse en ganske normal onsdag 
aften midt i november, så er 
det whiskeysmagning. Det kan 
købmand Kenneth Nielsen, 
SuperSpar i Blangslev skrive 
under på.  
50 mænd og tre kvinder var 
mødt op til prøvesmagning af 

irsk Jameson-whiskey. De var 
velkomstdrink, fem smagsprø-
ver af Jamesons bedste whi-
skey og et spændende foredrag 
om fremstilling af whiskey. 
Bagefter serverede købmanden 
middag, fremstillet af varer fra 
butikken. Efter den gyldne 
aften holdt fruerne i kø for at 
køre deres mænd hjem igen.    

Whiskeyaften  
for mænd 

Inden man får lov til at 
smage den gyldne whiskey, 
skal man først betragte, 
hvad der er i glasset. Der-
næst skal man hælde glas-
set, dreje indholdet rundt, 
rette glasset op igen og 
betragte ”gardinerne”, 
dråbernes vej mod bunden. 
Så skal man føre glasset 
hen forbi næsen, og deref-
ter snuse let i glasset. Nu 
får man lov til at komme et 
par dråber på tungen. Næ-
ste skridt er at fylde tungen 
ud med whiskey, og først da 
må man synke. 
Samme procedure gentages 
med et par dråber vand i 
whiskeyen.  
Fem gange med fem for-
skellige og fantastiske 
smagsoplevelser.  

Købmand Kenneth 
Nielsen strålede 
om kap med den 
gyldne drik i de 
265 glas, der var 
linet op på to lang-
borde i butikken i 
Blangslev. 

Først skal man betragte whiskeyens farve.  Der skal snuses, før der må drikkes! 
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Collet fortæller Lundbygaards historie  
Det er lykkedes Foreningen 
Svend Gønge at få godsejer, 
kammerherre og hofjæger-
mester Bernt Johan Collet 
til at komme og fortælle om 
sit gods Lundbygaard.  
Foredraget holdes onsdag 
den 18. januar kl. 19.00 i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby.  
Vi skal høre om Lundby-
gaards historie, helt tilbage 
fra middelalderen og til i 
dag. Med vægt på 1600-
tallet (Svend Poulsens peri-
ode), opførelsen af den nye 
bygning i 1700-tallet og i 
dag! 
Dertil vil Bernt Johan Collet 
fortælle om Svend Gønge 
som guerillasoldat og bonde 
og befolkningens ufattelige 
lidelser under svenskekrige-
ne. 

Vi skal også høre om fami-
liefejder og fredsslutning 
ved familien Collets overta-
gelse af Lundbygaard i be-
gyndelsen af 1800-tallet. 
Og så fortæller Collet om 
slagsmålet i begyndelse af 
1900-tallet mellem Natio-
nalmuseet og Holger Collets 
Museum.  Striden gjaldt 
klenodierne fra bl.a. Magle-
mosekulturen i Køng Mo-
ser.  
Og endelig vil godsejeren 
fortælle om etableringen af 
Europas største samlede 
juletræsproduktion på 
Lundbygård. 
Bernt Johan Collet er For-
eningen Svend Gønges før-
ste ambassadør.  
Der er gratis adgang til fore-
draget, og alle er velkomne. 
Kaffe/te: 25 kr. 

Info: 
 
Onsdag den 18. januar  
kl. 19.00 i  
Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4,  
4750 Lundby 
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På cat-walk i Lundby 
Medborgerhuset Lundbys 
store sal var omdannet til 
modeopvisning tirsdag den 
15. november. Lokale skøn-
heder indtog cat-walken, 
som var lavet gennem hele 
salen og fremviste flotte 
kreationer fra butik Hos 
Hanna i Lundby. 
Interessen for modeopvis-
ningen var kolossal. Samtli-
ge pladser på begge sider af 
cat-walken var besat, og 
tilskuerne blev vidne til en 
uforglemmelig oplevelse, da 
piger i alle aldre og størrel-
ser fremviste de smarte 
dragter fra Boutique Hos 
Hanna, Lundby Hovedgade 
93 i Lundby. 

Mette viser en varm striktrøje over en underkjole. 

Winni Birch med et smart sæt, der fås i mange stør-
relser.  Hanne med en dejlig tunika samt tørklæde.  

Mia har en strikkjole 
på og tørklæde.  

F
ot

os
: J

oh
nn

y 
B

irc
h 

og
 P

et
er

 M
ac

ke
pr

an
g 

Hanne Trine Winnie Mette Winni 



4750Avisen, nr. 119, 26. november 2011 

 

11 

Søndag den 27. november,  
1. søndag i advent fra kl. 
10.00-16.00, holder vi det 
årlige julemarked på Køng 
Museum. Med spændende 
kunsthåndværk, juledekora-
tioner og adventskranse. 
Der vil være salg af papir-
flet, strikkede huer, filtede 
nisser, patchwork, smarte 
kasketter, smykker og farve-
rige puder i Kaffe Fassett 
stoffer og hør, julepynt og 
smukke håndlavede post-
kort. 
Julebordet 2011 bliver dæk-
ket af indretningsarkitekt 
fru Dorthe Wassard fra Ma-
rienlyst Gods. 
Bordet bliver pyntet efter 
familiens egne traditioner 
med duge, porcelæn, glas 
og julepynt, som det vil stå 
dækket juleaften 2011 på 
Marienlyst.. 
Marienlyst gods ligger 

udenfor Vordingborg mod 
Nyråd. Et  smukt rokokoslot 
bygget i 1800. 
Ombygget  i 1874 efter en 
brand. Godset har været i 
familien Wassards eje siden 
1810. 
Der vil hele dagen være 
mulighed for at købe kaffe, 
øl /vand, småkager, gløgg 
og æbleskiver. 
Museet er åbent hver week-
end indtil den 18. december 
fra kl. 12.00 – 16.00. 

Venlig hilsen 
Støtteforeningen  

for Køng Museum 
Hanne Jørgensen 

Køng Museum 
holder julemarked 

Så er gøngeroserne her 
Ved Gøngemarkederne i 
2010 og 2011 blev der solgt  
gøngeroser til levering i 
efteråret 2011. 
Roserne er nu kommet og 
kan afhentes, så de forhå-
bentlig kan nå at komme i 
jorden inden frosten binder. 
Roserne kan afhentes hos  
Carsten Bruun,  
Lundby Torpvej 41,  

4750 Lundby  
Det er bedst først at træffe 
aftale om afhentning på  
tlf.  4083 9593 
PS. Husk kvitteringen, der 
blev udleveret ved købet ! 
 

Med venlig hilsen 
Foreningen Svend Gønge 

Jens Hallqvist,  
rosenkavaler 

Søndag den 4. december er 
der julemærkemarch fra 
Køng Museum. 
”Støt børnene på de danske 
Julemærkehjem”. Det er en 
god sag at gå for! 
Du kan gå 5 eller 10 km 
med start mellem kl. 9.00 – 
11.00, og du skal bare være 
i mål inden 13.30. Tilmel-
ding kan kun ske på start-
stedet. Et startkort koster 15 
kr. Et startkort med diplom 
25 kr., og et startkort med 
medalje 55 kr. 
Yderligere oplysninger om 
Julemærkemarchen fra 
Køng Museum kan fås på 
4141 1596, Jørgen T. Han-
sen. 
Museet er åbent hver week-
end kl. 12–16 fra 27. no-
vember til og med 18. de-

cember 2011, hvorefter der 
er lukket indtil midt i marts. 
Vi åbner gerne for særar-
rangementer.   

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 

Julemærkemarch  
fra Køng Museum 

 

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 
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En gruppe lokale beboere 
fra Kostræde Banker og 
Køng mener, at der er be-
hov for information om det 
planlagte biogasanlæg ved 
Køng, Kostræde Banker og 
Dybsø Fjord.  Derfor har vi 
lavet en skrivelse baseret på 
tilgængeligt materiale , der 
er uddelt til alle husstande i 
området. Efterfølgende har 
gruppen været rundt og tale 
med borgerne for at give  
mulighed for at udtrykke 
holdninger til projektet via 
dialog og  en underskrifts-
indsamling.  
Indsatsen viser tydeligt, at 
der mangler lokal opbak-
ning til biogasanlæggets 
placering. Borgergruppen 
vil snarest præsentere  im-
plicerede parter for resulta-
terne.  
 
Biogasanlæg ved Kostræ-
de Banker og Køng? 
Kender du konsekvenserne? 
Et biogasanlæg, der årligt 
skal kunne behandle mindst 
300.000 tons gylle og andet 
organisk affald, er planlagt 
til at skulle placeres mellem 
Kostræde Banker, Køng og 
Dybsø Fjord.  
Et industrianlæg med denne 
kapacitet kan have en række 
miljømæssige, trafikale og 
også økonomiske konse-
kvenser for beboerne i be-
byggelserne i både Køng og 

Kostræde Banker. 
Udover at berøre beboerne i 
de godt 500 husstande er 
den planlagte placering me-
get tæt på det sårbare og 
fredede naturområde og helt 
særlige fugleliv ved Dybsø 
Fjord. Anlægget ved Ko-
stræde Banker, Køng og 
Køng Å vil ifølge projekt-
ansøgningen formentlig 
fylde et sted mellem 20.000 
og 50.000 kvadratmeter, og 
tankene vil være op til 20 
meter høje (skorstenshøjden 
kan være helt op til 40 me-
ter).  
For at være rentabelt og 
udnytte kapaciteten optimalt 
er anlægget dimensioneret, 
så stort set al gylle fra Vor-
dingborg Kommune kan 
behandles her. Det betyder, 
at mindst 10.000 vogntog 
om året skal ind i området 
ad den i forvejen stærkt 
belastede Næstved/Vording-
borg landevej eller gennem 
Lundby – og samme antal 
vogntog skal naturligvis ud 
igen. Det estimeres til et 
vogntog hvert 6. minut i 
arbejdstiden på skolevejen 
mellem Kostræde Banker 
og Svend Gønge-skolen. En 
skolevej uden cykelsti det 
meste af vejen, og som i 
øvrigt uden den yderligere 
trafik til og fra et industrian-
læg, betegnes som så trafik-
farlig, at den udløser bus-

kort fra Kostræde Banker. 
Med den forøgede trafik-
mængde vil man selvfølge-
lig også opleve en væsentlig 
forurening fra de mange, 
store vogntog ind og ud ad 
området.  
De mulige lugtgener ved et 
biogasanlæg baseret på gyl-
le kan naturligvis ikke angi-
ves præcist, men der må 
som minimum forventes 
gyllelugt ved udluftning af 
tankene.  
Alt i alt må boligejere i om-
rådet forvente, at et industri-
anlæg på denne placering 
vil få signifikant negativ 
indflydelse på huspriserne, 
både på grund af anlægget 
størrelse og karakter, den 
væsentligt forøgede trafik-
mængde og forurening, og 
ikke mindst på grund af de 
mulige lugtgener.  
Der vil kun være meget 
begrænsede gevinster for 
området. Til sammenligning 
beskæftiger Lemvig Biogas 
fire administrative personer 
og fem chauffører. Energi-
en, der skal produceres på 
anlægget ved Kostræde 
Banker / Køng, vil blive 
distribueret ud via det gene-
relle naturgassystem og vil 
altså ikke umiddelbart med-
føre besparelser for beboere 
i Køng og Kostræde Ban-
ker.  
Underskriftsindsamling og 

dialog med lokale husstande 
viser med al tydelighed, at 
der ikke er lokal opbakning 
til placeringen. Et anlæg 
med disse konsekvenser bør 
ikke placeres i et naturom-
råde, der er så uegnet til 
industri. I stedet bør der 
kigges på en placering i et 
af de langt mere velegnede 
industriområder i Vording-
borg eller Næstved. 

Venlig hilsen 
En gruppe lokale borgere 

fra Kostræde Banker og 
Køng. 

Ivan Ingemansen, Liljevæn-
get 4, ivan@ingemansen.dk 

Hans Petersen, Dybsø 
Fjordbanke 23, petersen-

hans@mail.dk 
Wilhelm Bernsdorf, Nat-

skyggevej 9, wil-
helmb@ofir.dk 

Jørn Frederiksen, Bellisvej 
16,  j.frederiksen@live.dk 
Tue Mørk, Liljevænget 3, 

tuemork@gmail.com 
Kim Poder, Følfodvej 3, 
K.poder@waoomail.dk 

Dorthe & Daniel Irvold, 
Dybsø Fjordbanke 21, dor-

the@irvold.dk 
Jes Jelsmark, Dueurtvej 8, 

jelsmark@mail.dk 
Birgit & Henrik Jensen, 

Kviemarken 37, jen-
sen99@dlgmail.dk  

Søren Magnussen, Højbro 
1, sbjhalv-

fjerds@hotmail.com 

Borgere fra Kostræde Banker  
savner information om biogasanlæg 

Så har vi igen holdt en sjov 
og aktiv gymnastikdag. 
Alle vores redskaber kom 
på gulvet, så man virkelig 
kunne få lov at prøve det 
hele af. 
Alle var velkomne til at 
komme på dagen og det var 
der især mange børnefamili-
er som benyttede sig af. 
Dagen er et tilbud for at 

finde ud af, om det lige 
præcis er gymnastik man vil 
gå til i den kommende sæ-
son. K.E.S, Kloakrotten, 
Lundby og Nybolig Vor-
dingborg var med til at gøre 
dagen lidt sjovere, både for 
de deltagene, men især for 
gymnastikforeningen som 
takker for deres sponsorater 
til dagen. 

Det var dejligt at hilse på 
alle de kommende gymna-
ster inden sæsonens start. 
Efter den meget energifyld-
te dag glæder vi os til, at 
afholde store gymnastikdag 
igen til næste år. 
 
 

Med venlig hilsen 
ISG-gymnastikforening 

Den store gymnastikdag 
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For knap et halvt år siden,  
den 14. juni 2011, blev der 
afholdt et orienterende bor-
germøde på Lundby Efter-
skole om mulighederne for 
et biogasanlæg i Lundby/
Køng-området. De delta-
gende borgere gav den gang 
sin støtte til, at initiativgrup-
pen kunne arbejde videre 
med projektoplægget for at 
finde svar på de spørgsmål, 
som endnu ikke kunne be-
svares.  
Hvad er der egentligt sket 
siden da?  
På borgermødet blev der 
præsenteret et idéoplæg, 
med et biogasanlæg på max. 
300.000 tons i Lundby/
Køng. Det er et udkast, og 
altså ikke endeligt besluttet. 
Det vil sige, at hverken stør-
relse, udformning eller pla-
cering er vedtaget.  
 
Siden borgermødet i juni 
har både initiativgruppen, 
interesserede landmænd og 
borgere arbejdet på at frem-
skaffe de oplysninger, der er 
nødvendige for at sikre, at 
et eventuelt anlæg bliver så 
hensigtsmæssigt på alle 
fronter som overhovedet 

muligt. Der er ingen, der 
ønsker et anlæg, som ikke 
er optimalt projekteret, og 
som derfor ikke giver god 
mening for lokalområdets 
borgere på en lang række 
væsentlige punkter.  
Det betyder, at der bliver 
kigget grundigt på drift, 
råvaretilførsel, økonomi og 
nabo-hensyn, da de er, og 
hele tiden har været, nogle 
af initiativgruppens højst 
prioriterede fokusområder.  
 
Et af formålene med et mu-
ligt anlæg i Lundby/Køng-
området er blandt andet at 
tilbyde vedvarende og CO2 
neutral energi til en konkur-
rencedygtig pris til borgerne 
i området. Det kan være en 
fordel, da priserne på fossilt 
brændsel er stærkt stigende. 
Desuden peger den nationa-
le klimastrategi på, at der 
landet over skal opføres 
flere biogasanlæg, og der-
med også på Sjælland. Vor-
dingborg kommune er en af 
de sjællandske kommuner, 
der har en høj gylleproduk-
tion og derfor en oplagt 
kommune at placere et eller 
flere biogasanlæg i.  

En af fordelene ved biogas 
er, at det er med til at mind-
ske den lokale grundvands-
forurening, når landmænd 
spreder gylle på markerne. 
De næringsstoffer der findes 
i den afgassede gylle bliver 
nemlig optaget og udnyttet 
bedre, og det mindsker ud-
vaskning af næringsstoffer 
til grundvandet. Problemer 
med lugt bliver også min-
dre, fordi afgasset gylle 
lugter mindre stramt af am-
moniak og derfor ikke giver 
så gennemtrængende en lugt 
ved spredningen på marker-
ne.  
Biogas er samtidig en effek-
tiv løsning, der er med til at 
reducere udslip af drivhus-
gas. Methan og lattergas, 
som begge er væsentlige 
drivhusgasser, opsamles og 
udnyttes i biogasprocessen.  
 
Energiklyngecenter Sjæl-
land, specialister fra RUC 
og Vordingborg kommune 
drøfter i fællesskab de man-
ge relevante data. I de kom-
mende måneder, bliver der 
gennemført konkrete analy-
ser af fordele og ulemper 
ved en placering af et bio-

gasanlæg i Lundby/Køng 
eller i andre relevante områ-
der af Vordingborg kommu-
ne. Undersøgelserne fokuse-
rer både på fordele ved an-
læggene og potentielle ge-
ner i form af støj, lugt og 
trafik.  
Hvis undersøgelserne viser, 
at Lundby/Køng-området er 
velegnet til etablering af et 
biogasanlæg, bliver næste 
skridt endnu et borgermøde 
til foråret, hvor både fordele 
og ulemper bliver gennem-
gået og drøftet.  
Kommunen, landmændene, 
de øvrige samarbejdspartne-
re samt beboerforeningerne 
i Lundby og Køng ønsker at 
forberede næste borgermø-
det bedst muligt. Derfor vil 
vi gerne opfordre alle lokale 
borgere til at sende kom-
mentarer på forhånd til 
ahh@energiklyngecenter.dk 
om de mulige udfordringer, 
I mener, der skal belyses. Så 
vi sikre, at beslutnings-
grundlaget for en placering 
af et evt. biogasanlæg bliver 
bedst muligt.  

Med venlig hilsen 
Anne Holl Hansen 

Energiklynge Sjælland 

Biogas i Lundby-Køng – hvad sker der?  



4750Avisen, nr. 119, 26. november 2011 

 

14 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

4750Avisen udkommer  
således: 

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

2012: 
Nr. 121: 28. januar 

Deadline: mandag den 23. janaur kl. 10! 
Nr. 122: 25. februar 

Deadline: mandag den 20. februar kl. 10! 
Nr. 123: 31. marts 

Deadline: mandag den 26. marts kl. 10! 
 

Send din annonce til: 
 

4750@lundbyweb.dk 

Bog om snaphøner 
Sangeren, sangskriveren, 
healeren og historikeren 
Ann Jönsson fra Glimåkra i 
Skåne, kan nu også skrive 
forfatter på sit visitkort. 
Ann Jönsson har flere gan-
ge optrådt i Lundby med 
sine sange og fortællinger 
om sine forfædre og især 
formødre, der snaphaner. 
Og nu har hun skrevet en 
bog om snaphaneres kvin-
der, Snapphonor, heltinder i 
livets tjeneste har hun kaldt 
den. 
Hendes bog om snaphaner-
nes kvinder er blevet en 
bestseller i Gøngelandet i 
Skåne. Første oplag er revet 
væk, og nu er andet oplag 
kommet, og så synes Ann 
Jönsson, at hendes venner i 
Danmark også skal have en 
chance for at læse bogen. 
I forordet til bogen skriver 
Ann Jönsson: 
Som Gøngekvinde med rød-
der på landet langt tilbage i 

tiden ligger det mig meget 
på hjerte med denne bog at 
forsøge at levendegøre mi-
ne formødres livsvilkår i 
1600-tallets Gøngeland. 
Hovedpersonerne i bogen 
er snaphønerne, kvinderne 
på landet og deres indre og 
ydre liv.  
Vores historie er halv. Den 
er skrevet af mænd og den 
handler mest om mænd. Jeg 
savnede den andre halvdel 
og fandt gennem min inte-
resse for naturmedicin en 
spændende vej ind i kvin-
dens historie. Her mødte 
jeg den kloge kone, læge-
kvinden, gydjen og jorde-
moderen. Jeg mødte også 
heksen, vølven, præstinden 
og gudinden. En gemt og 
glemt historie, fyldt med 
kvindekraft og klogskab. 
Bogen, som er på svensk,  
er på 275 sider og kan kø-
bes i Snaphanen Butik i 
Lundby for 195 kroner. 

Kom til festlig åbning af  

Snaphanen Butik 
Lundby Hovedgade 95, st. th. 

Lørdag den 3. december 
kl. 13.00 

Borgmester Henrik Holmer kommer og foretager den 
officielle åbning af butikken, som drives som et projekt, 

finansieret af Socialministeriet. 
 

Kom og få en sandwich og et glas øl, vand eller vin. 
 

I Snaphanen Butik kan du købe de dagligvarer, som man 
normalt kan købe i en kiosk. 

Åbningstider: Alle ugens dage fra 13-21. 
Kunne du tænke dig at være frivillig i butikken f. eks. 
fire timer om ugen, så ring/sms 6130 1004 eller send  

en mail til sten@post7.tele.dk. 
 

Med venlig hilsen 

Snaphanen Café & Butik 
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Politikere, hvad er de for 
nogle? 
De er valgt til at varetage 
vores ønsker og mål for at 
bo, i det område som de er 
valgt i, i dette tilfælde Vor-
dingborg Kommune, valgt i 
og af os, os almindelige 
borgere i den pågældende 
kommune. 
Når de så er valgt, skal de 
sørge for at skabe et efter-
mægle som de kan blive 
husket på, men er en skole-
lukning noget godt at have 
med i CV’et. 

Nu skal der spares, ja fint 
nok men der spares de for-
kerte steder, skolelukninger 
det er noget der virkelig kan 
give plusser på bundlinjen 
her og nu, men hvad på sigt 
når der skal penge, gennem 
skatten, ind på kommunens 
kontoer, når der efterhånden 
ikke er nogle til at betale, 
fordi dem som havde en 
tanke om at komme lidt 
væk fra byen (læs hoved-
stadsområdet) og ud på lan-
det og bo, de så finder ud af 
at der ingen skole er, ingen 

handel, ingen mennesker, 
bliver det så der hvor de vil 
bosætte sig og dermed give 
mulighed for indtægter til 
kommunen, jeg tror det 
ikke. 
Prøv, politikere, at lukke en 
af de større skoler i områ-
det, nej vel det ville jo være 
politisk selvmord, det tør I 
jo ikke, I vil jo være kendt 
for det gode for igen at sikre 
en plads i byrådet og der 
betyder Bårse Skole jo ikke 
noget for jer da det er en 
lille skole. 

De pågældende børn, der 
fortsat skal gå på Bårse 
Skole, bliver måske også et 
aktiv for kommunen og 
derfor på sigt forhindrer I, 
politikere, hvis I lukker 
skolen, at handlen kan fun-
gere og også dermed give 
indtægter til kommunen. 
Tænk jer om en ekstra 
gang! 
 

Køreskolen Bårse  
v/ Jens Højbjerg Jakobsen 

Præstegårdsvej 8 Bårse 
4720 Præstø 

Lukker I 
Bårse 
Skole? 

Opfordring til politikerne:  
- Tænk jer om en ekstra gang, 
inden I lukker Bårse Skole! 
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Kunstmaler Jørgen Tang Holbek, Gl. Lundby, har denne kommentar til vindmølledebatten. 

Politiet havde 21. november  
trafikkontrol i fire timer på 
Neblevej ved Præstø, hvor 
man højst må køre 60 km/t. 
22 af 437 kørte for stærkt, to 

kørte så hurtigt, at de risike-
rer et klip i kørekortet.  
Den højeste hastighed blev 
målt til 89 km/t. 

22 taget i hastighedskontrol 
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Lundby Apotek 
Lundby Hovedgade 92 
tlf. 5576 7105 
Åbningstider: 
man-fredag: 9.30-17 
lørdag: 9.30-12 

Jul på apoteket 

Kom ind og se vores fine julebord med 
masser af  lækkerier, samt en masse inspira-

tion til værtinde- og julegaver  

Dansk Kennel Klub tilbyder 
nu indendørs hundetræning 
i stort ridehus på 20x60 
meter, på Nebel Rideskole, 
Grumløsevej 56, 4750 
Lundby.  
Vi går i gang i januar 2012. 
En sådan hundetræning har 
vi lavet i flere år i Næstved, 
og med stor succes, så nu 
skal alle omkring Lundby 
også skal have dette tilbud. 
Vi har kunnet se, at selv om 
folk melder sig til vintertræ-
ning udendørs, så skal det 
ikke sne ret meget, før folk 
ikke kommer.  
Det problem har vi ikke, når 
det forgår i en hal. 
Så er der alle de hvalpe, der 
før har skullet vente op til 
seks måneder. før de kunne 
komme til træning, da man 
normalt kun starter hold op 
to gange om året. De vil 
også få det nemmere nu, da 

der jo bliver født hvalpe 
hele året, så er det også na-
turlig at man kan træne hele 
året. 
Vi vil til opstarten tilbyde 
træning til alle hvalpe og 
unghunde. Skulle tilslutnin-
gen være meget stor, så har 
vi fået lov til at leje ridehu-
set over to dage, og så vil 
Per Kaarup træne om tirsda-
gen og Pernille Larsen om 
onsdagen.  
Pernille Larsen skal i no-
vember op til afslutnings-
prøve, så hun også selv må 
tage hold. Pernille er født 
og opvokset i Vordingborg, 
og gennem hendes kend-
skab til lokalområdet er det 
lykkes at finde et ridehus. 
Dansk Kennel Klub Vor-
dingborg træner på Gam-
melsøvej 21, en trænings-
plads på ca. 3000 kvm.,  
som er hegnet ind. Vi har 

stillet den til rådighed for 
alle borgere i Vordingborg-
området, når vi ikke bruger 
den. 
På pladsen er der et lysan-
læg, skurvogn, samt borde 

og bænke så man kan kom-
me til at sidde ned.  
Vi er tre DKK-trænere på 
pladsen og har haft proble-
mer med at følge med, 
så derfor har vi taget en 
elev, som snart bliver ud-
lært. 
Vores trænings metoder er 
de sidste nye inden for hun-
de verden, da vi hele tiden 
bliver opdateret fra Dansk 
Kennel Klub.  
Vi tager alle hundetyper, 
også kamphunde. Disse skal 
dog have mundkurv på i 
henhold til loven. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Per Kaarup 

Tlf.. 5048 4959 
Dansk Kennel Klub 

Kreds 10 
www.hundehold.dk 

Indendørs hundetræning i Grumløse 

Det er ikke altid lige sjovt at 
skulle træne udendørs om 
vinteren. 

6 A på Svend Gønge-
skolen fik en kogebog 
- Årh se! Det er min ko, 
der er på bagsiden!, lød det 
første begejstrede udbrud. - 
- Ja, og min tegning af 
asparges er også med, lød 
et ekko fra den anden ende 
af klassen. Begejstringen i 
klasselokalet var ikke til at 
tage fejl af.  
6 A på Svend Gønge-
skolen i Lundby har delta-
get i en temauge om årsti-
dens lokale råvarer i pro-

jektet ”Børnene smager på 
Møn & Sydsjælland”.  
Klassen fik besøg af en 
professionel kok, som hav-
de opskrifter med. Sammen 
lavede de mange spænden-
de og forskellige retter af 
de råvarer, som klassen 
havde lært om i ugens løb. 
Og det er de opskrifter, 
som nu udgives i kogebo-
gen ”Børnenes Kogebog 
for Møn & Sydsjælland”.  
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Årets julegave til  
hende, der har alt 

Den eksklusive fotobog ”Sydsjælland - i Gønge-
høvdingens fodspor er simpelthen julegaven til 
dem, der har alt. 
På over 150 sider portrætteres det Sydsjælland, 
som Gøngehøvdingen Svend Poulsen og hans 
gønger/snaphaner opererede i under svenskekri-
gen i 1658 til 1659. Bogen er spækket med lækre 
billeder af Sydsjælland året rundt, taget af den 
fremragende skånske naturfotograf Magnus Au-
gustsson. 
Bogen kan købes i førende boghandler på Syd-
sjælland. Den kan også bestilles direkte hos For-
eningens Svend Gønge. Send en e-mail til Gunnar 
Stobbe: gunnarstobbe@gmail.dk eller ring: 5596 
5210 eller 6131 8220. 

Pris: 300 kr. 

Toraco er gået konkurs 
Finmekanik-virksomheden 
Toraco i Gl. Lundby er gået 
konkurs.  
Virksomheden har haft til 
huse i den gamle Lundby 
Skole siden 1956. 
Ifølge Statstidende har Skif-
teretten i Nykøbing Falster 
har den 19. september 2011 
erklæret Toraco Finmekanik 
ApS konkurs.  
Samtidig er selskabet Eco-
metal Holding ApS, der i 
2008, overtog Toraco Fin-
mekanik blevet erklæret 
konkurs. 
Også selskabet Waltrich 
2010 A/S er ved samme 
lejlighed blevet begæret 
konkurs. 
Toraco Finmekanik overtog 
alle aktiviteter, varelager og 
maskinpark fra Waltrich i 
Bårse, da den hidtidige ejer 
Hanne Lilja afgik ved døden 
i begyndelsen af 2010. 

Toraco Finmekanik blev 
grundlagt i 1956 af TO RA-
ske COmpagnoner. Den ene, 
Finn Christiansen, blev efter 
kort tid eneejer, og i 1984 
overtog hans søn, Uffe Moe, 
virksomheden.  
I 2008 var det altså Ecome-
tal Holding med islændingen 
Gunnar Hinz i spidsen, der 
opkøbte selskabet. 
Lundby-virksomheden spe-
cialiserede sig i produktion 
af finmekaniske komponen-
ter, som blandt andet blev 
afsat til medicalindustrien, 
dental-industrien, elektro-
nikindustrien samt til produ-
center af hydraulik og natur-
gas. 
I seneste regnskabsår 
(2009/2010) havde Toraco 
Finmekanik en samlet brut-
tofortjeneste på 4,0 mio. kr. 
og et underskud før skat på 
0,7 mio. kr.  
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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 

Vinterdæk! 
Har du ikke skiftet endnu? 

Skynd dig at  
ringe og få et godt tilbud! 

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Tirsdag den 6. december 
kl.18 afslutter Støttefor-
eningen årets fællesspis-
ninger i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby, med en rigtig de-
cember-menu, nemlig: 
Letrøget, sukkersaltet, kogt 
juleskinke med grønlang-
kål og brunekartofler. Til 
dessert: ris a la mande, 
kaffe og te. 
Pris for ovennævnte menu: 
Voksne                kr. 65,00 
Børn                    kr. 35,00 
Der kan købes juleøl, vand 
og vin til rimelige priser. 
Tilmelding senest søndag 
den 4. december til win-
bi@forum.dk eller på tlf. 
eller sms:  5133 3771.  
Samtidig vil Støtteforenin-
gen benytte lejligheden til 
at takke alle, som på en 
eller anden måde har støttet 
Medborgerhuset Lundby 

og ønske alle en god jul og 
et godt nytår og på gensyn 
i 2012. 

Støtteforeningen for 
Medborgerhuset i Lundby  

Julemenu til fælles-
spisning i Lundby 

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, service, uden-

dørs 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 
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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 

At lære Uffe at kende var 
ikke svært.  
På en af de daglige gåture 
med hunden, Lasse, stoppe-
de han og råbte ind over 
hækken:  
- Hallo, sikke mange blom-
mer, der er på træet, de er 
gode, jeg plejer at få nogle 
stykker.  
Nu må vi se, når de mod-
ner.  
Men kan du fortælle, hvor 
der er gymnastik her i om-
rådet? 
Nej, men du kan gå til Hus-
flid om tirsdagen”. Sådan 
blev det.  
Med stor glæde opfordrede 
Uffe alle til at deltage i 
arbejdet, kom og vær med. 
Igennem årene er de fleste 
møbler i Uffes hjem frem-
stillet i Husflidsskolen. 
Da der blev bedt om hjælp 
til lørdagenes børnehold 
trådte Uffe også til. Det 
blev en dejlig tid. Uffe for-
talte med glæde og stolthed 

om de skønne børn, der var 
arbejdsomme og høflige, 
de hilste goddag og farvel 
med faste håndtryk. 
Medlemskaber er gennem 
årene kommet til og blevet 
fornyet ved at Uffe gik og 
kørte rundt til alle. De se-
nere år var jeg medhjælp 
og oplevede den varme 
velkomst, Uffe fik. 
Ligesådan var det, når Uffe 
indsamlede sponsorgaver 
til Husflidsforeningens 
udstillinger. Smil og glæde 
over at modtage en aktiv 
person. 
Uffes billedforedrag om en 
Islandstur var det første, 
siden kom andre til med 
deres ture. 
Uffe var på besøg i Hus-
flidsskolen få dage før han 
blev sengeliggende. Han 
beundrede tilbygningen og 
alle de nye flotte ting og 
talte meget om en af hans 
kæpheste: Kan vi ikke åbne 
skolen noget mere; få ud-

nyttet mulighederne i disse 
bygninger. 
Jo, sådan bliver det. Fra 
næste år bliver der ”Åbent 
værksted.” 
Til Husflidsskolens rejse-
gilde den 30. juni 2011 
mødte Uffe op og glædede 
sig over tilbygningen og 
hyggede sig i selskab med 
de fremmødte. 
Uffe var altid den hjælp-
somme mand, der trådte til, 
når der var brug for det. På 
tirsdagsholdet gav han altid 
sine medkursister en hjæl-
pende hånd. 
Uffe var med i Husflidsfor-
eningens bestyrelse gen-
nem en lang årrække. Her 
gav han sin mening til ken-
de på sin lune måde.  
Uffe var en ivrig deltager i 
Køng Markederne i Hus-
flidsskolens arbejdende 
stand. Her hyggede han sig 
med at tale med folk om 
Husflidsskolens fortræffe-
ligheder. 

Uffe har gennem årene 
præsenteret Køng Husflids-
skole på en fin og givtig 
måde. 
 
Vi vil savne Uffe meget. 
 
Æret være hans minde. 
 

På Husflidsforeningens  
vegne 

Winie Jaaouane og  
Orla Mortensen 

Mindeord om Uffe Kock, Kostræde 
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Det sker i decemberDet sker i december 
November 
Lø 26 4750Avisen nr. 119 
kan afhentes i dit lokale su-
permarked 
16.00: Juletræet tændes i Køng 
Sø 27 10-16: Julemarked på 
Køng Museum 
Ma 28 
Ti 29 18.30: Banko i Tapper-
nøje 
19.00: Julebanko i Ryttersko-
len i Gl. Lundby - ved kirken. 
 

December 
Lø 3 10.00: Frivillige mødes i 
Snaphanen Butik, Lundby 
Hovedgade 95 
13.00: Snaphanen Butik, Lund-
by Hovedgade 95, åbner 
Sø 4 9.00: Julemærkemarch fra 
Køng Museum  
10.00: Vandretur fra Køng 
Museum. 

Ma 5 
Ti 6 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby 
18.30: Banko i Tappernøje 
19-21: Åbent hos hos STU i 
Gl. Lundby, Bavnevej 5. 
Lø 10 
Sø 11 14.00: Juletræsfest i 
Tappernøje Forsamlingshus 
Ma 12 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen nr. 120 
Ti 13 18.30: Banko i Tapper-
nøje 
On 14  
To 15 
Fr 16 
Lø 17 4750Avisen udkommer 
Sø 18 
Ma 19 
Ti 20 18.30: Banko i Tapper-
nøje 
To 22 
Fr 23 
Lø 24 Juleaften 

Vandreholdet deltager i 
årets julemærkemarch den 
4. december kl. 10 
 med start fra Køng Muse-
um, Bygaden 27, 
Resten af december holder 
vi juleferie.  
Men allerede lørdag, den 7. 
januar er vi på fødderne 
igen. 

Vi vandrer fra Lundbypar-
ken, Lundbyvej i Lundby 
kl. 14.00. 
Vi ønsker alle en rigtig god 
jul og et godt nytår med tak 
for året der svandt. 

Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420 

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

Vandrerne holder  
juleferie i december 

Juletræet i Køng tændes 
lørdag den 26. november 
kl.16.00. Det plejer at være 
1. søndag i advent, men det 
kan desværre ikke lade sig 
gøre mere.  
Efter at juletræet er tændt, 

serverer Køng Borgerfor-
ening gratis gløgg og æble-
skiver og sodavand til bør-
nene. 
 

Mange hilsener  
Køng Borgerforening 

Juletræet tændes i Køng 

Støt op om Merko! 
Jeg vil godt som kunde op-
fordre alle til at støtte op 
om Merko i Lundby?  
Vi kan jo ikke undvære dén 
butik, og det er vel netop 
nu, vi skal hænge på. Selv 
om vareudvalget er lidt 

"østeuropæisk", så må man 
bare skifte mærke eller nø-
jes med det på-hylden-
værende i stedet. 
Vi ses i Merko! 

Med venlig hilsen 
Marianne, Over Vindinge 

De laver film på 
Sværdborg Friskole 
Han hedder Dennis Greve 
Christensen, læreren på 
Sværdborg Friskole, der 
brænder for at gøre film, 
romanskrivning og visuali-
sering til et vægtigt under-
visningskoncept.  
- Det begyndte med et tea-
terstykke  ”Peter Pæn”, som 
7.-8. klasse opførte som en 
parodi på Peter Pan til 
translokationen for 9. klas-
se. Stykket var iført god 
musik og dans til Kate Per-
rys Hot’n’Cold. Eleverne 
lagde simpelthen salen ned! 
Stykket sluttede af med ,at 
alle eleverne sang Pink 
Floyds The Wall, fortæller 
Dennis, og blikket bag bril-
leglassene afslører, at der 
gemmer sig lidt af en gal 
instruktør i den beskedne 
lærerfremtoning.  
Han forklarer, at det var en 
kammerat, der en dag viste 
Dennis en hjemmelavet 
musikvideo. som derefter 
gav inspiration til at lade 7. 
klasse på friskolen udvikle 
et manus til deres egen ud-
gave af Charles Dickens’ 
”Et juleeventyr”. Og filmen 
blev lavet med effekter, 
baggrundsmusik, rulletek-
ster og alt, hvad der hører 
sig til i en rigtig filmpro-
duktion. Kanalchefen for 
Ramasjang så og kommen-
terede filmen.  
- I 2010 lavede 6.-7. klasse 
gyserfilmen ”Ånden i Ska-

bet” og 9. klasse lavede en 
kombineret teater- og film-
produktion, ”The Daughter 
of Bugsy Malone”.  
I år står den på gyserfilmen 
”Lotte, hvem har du myr-
det?”, som 5.-6. klasse har 
kreeret. Samtidig er 7.-8. 
klasse ved at forberede ac-
tionfilmen ”My name is 
Bond”. Vi har premiere på 
begge film i gymnastiksalen 
på Sværdborg Friskole fre-
dag, den 2. december  kl. 19
-21, afslører Dennis Greve, 
der primært er lærer i ud-
skolingen.  
Udover de nævnte film-
projekter har Dennis og 
eleverne for nylig udgivet 
en historisk kriminalroman: 
”Slangen fra Sheol”, som 
man kan købe på cd-rom 
ved henvendelse til skolen. 
Og endnu en bog er i støbe-
skeen. Det skal være en 
psykologisk thriller med 
titlen: ”Livsfarlig barne-
leg”, som 9. klasse skal 
arbejde med efter nytår.  
Det skorter ikke på idéer fra 
hr. Greve, som privat er 
bosat i Næstved, med i 
hjemmeværnet og lidt af en 
tusindkunstner. Som da han 
i 2010 tegnede en flot jule-
kalender, som solgtes af 
støtteforeningen for frisko-
len.  
Find mere information på 
skolens hjemmeside 
www.svaerdborgfriskole.dk  

www.syvsogne.dk 

Julemærkemarch  
fra Køng Museum 

Søndag den 4. december  
5 eller 10 km med start m. kl. 9 og 11 og i mål inden 13.30. 

Tilmelding kun på startstedet.  
Startkort 15 kr. ‐ m. diplom 25 kr. ‐ m. medalje 55 kr. 

Yderligere oplysninger om Julemærkemarchen fra Køng 
Museum kan fås på 4141 1596 Jørgen T. Hansen. 
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Indiansk spiritualitet  
og shamanisme 

Shamanistisk coaching 
Trommegruppe  

hver 2. tirsdag 18.30-21.30 i Tappernøje 
Pris: 100 kr. pr. gang. 

Tilmelding 2858 2992 eller 
lsc@shamanismensvej.dk 

Støt 4750Avisen 
Send din annonce til 

4750@lundbyweb.dk 

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 også 
have 
4750Avi-
sen i din 
butik, så 
mail, sms 
eller ring  
til avisen: 
4750@ 
lund-
byweb.dk 
6130 1004. 
Brug de 
samme 
kontakt-
muligheder, 
hvis du vil 
annoncere! 

De fire elever, som deltog. er fra venstre Mikkel Chri-
stensen, Per Bach, Lucas Kurek og Karla Barbier  

Flot 20.-plads til skytter  
fra Svend Gønge-skolen 
Årets skoleskydning for 5. 
klasser er overstået. Der 
deltog et hold fra 5A på 
Svend Gønge-skolen. Det 
blev til en fin placering som 
nr. 20 ud af 20 i amtsfina-
len. Der har deltaget mere 

end 70 hold i amtet, hvoraf 
de bedste 20 skulle dyste 
om en finaleplads, hvor kun 
de bedste to hold gik vide-
re. Eleverne har trænet i 
Lundby og omegns Skytte-
forening.  

Efter en succesfuld prøve 
sidste år holder Tappernøje 
Forsamlingshus igen gam-
meldags juletræsfest søndag 
den 11. december kl. 14.00. 
Sidste år samlede vi over 
100 juleglade voksne og 
børn, som fik sig en hygge-
lig eftermiddag sammen 
med julemanden og hans 
hjælper. 
I år skal vi også lege med 
julemanden, mens Johnny 
Hansen slår julemelodierne 
an på keyboardet. 
Prisen er 35,- pr. person.  

Til børnene vil der være 
godtepose, æbleskiver og 
sodavand og til de voksne 
vil der være gløgg og æble-
skiver. 
Tilmelding senest mandag 
den 5. december. 
Håber at se en masse jule-
glade mennesker til en hyg-
gelig eftermiddag. 

 
 Med venlig hilsen  

Katja og Mikael  
samt Bestyrelsen  

Tappernøje  
Forsamlingshus  

Juletræsfest i Tappernøje 

Vi er nogle stykker som 
fast hestehygger og rider 
hver torsdag kl. 15 til 17 og 
lørdag 10 på Lundby Ho-
vedgade 141. 
Vi vil opfordre alle, som 
har lyst til at ride og heste-
hygge til at komme og være 

sammen med os, både dem 
med og dem uden hest.  
Børn under 10 år skal føl-
ges med en voksen de før-
ste par gange. Spørgsmål 
besvares på 5190 6306. 

Hilsen  
Didde og Freja 

Hestehygge og ridning  
i Gammel Lundby 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 28. november 2011 til søndag den 11. december 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Købmand Bo Weber 

Glædelig jul! 
Igen i år præsenterer vi  

KUNDE- 
KALENDER- 
        GAVEN 

Vi trækker lod på bon’erne hver 
dag fra den 1. til den 24. de-
cember. Bliver din bon trukket 
ud, får du bon-beløbet retur! 
Kontokunder, porto– og tipsbon’er er ikke med i konkurrencen! 

Den, der LER sidst, LER bedst!  
2 kg. Lundby-ler      2.90 

Vi gi’r den GAS! 
11 kg. gas            159,95 
Kæmpe-appelsiner 
4 stk.                        9,90 
750 g. clementiner   9,90 
2 liter Jolly Cola (fire varianter) + pant  10,- kr 

- Nu har vi kla-
ret os i tre 
måneder uden 
bank! Tak for 
tålmodigheden! 


