
4750  Avisen 
9. årgang nr. 121 

Syv Sogne 

 28. januar 2012 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

Næstveds første Eurospar er åbnet i 
Blangslev. Det er Superspar i 
Blangslev, der er blevet opgraderet 
til Eurospar.          Læs mere side 8 

Slå katten af tønden i Tappernøje 
Fastelavn står for døren, og du kan komme med børn eller børnebørn til faste-
lavnsfest flere steder. Blandt andet i Tappernøje Forsamlingshus.  Læs side 17 

Få et godt grin 
i Bio Bernhard 

Blangslev Superspar  
er blevet til Eurospar 

Præstø Amatørscene er klar med 
årets lattergaranterede forestilling i 
Bio Bernhard. Noget i klemme, 
hedder årets revy.         Læs side 4 

Bombeenhed tilkaldt 
til nytårs-kanonslag 
To tanter, eller ”tumper”, som de 
selv kalder sig, i Lundby tilkaldte 
efter nytår politiets bombe-enhed til 
et kanonslag.                Læs side 23 

Nej til både 
biogas og 
vindmøller? 
Er Lundby Lokalområde ved at 
udvikle sig til et område, der er 
fjendtligt stemt over for enhver 
form for alternativ energi? 
Det spørger Lundby Lokalråd 
om, efter at en gruppe borgere i 

Kostræde Banker og Køng har 
samlet underskrifter ind mod et 
evt. biogasanlæg og efter de 
mange protester mod kæmpe-
vindmøller. 21. februar er der 
dialogmøde om sagen. Side 13 
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Dette blad udkommer 
lørdag den 28. januar 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 20. februar 2012  
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  

lørdag den 25. februar 2012. 

 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 

Fællesspisning med  
gule ærter og zumba 
Tirsdag den 7 februar kl. 
18 er der fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. 
Pigerne i køkkenet har 
denne gang valgt en god 
gammel  middagsret, 
nemlig gule ærter, som 
vor mor lavede dem, med 
medisterpølse og kogt 
flæsk, rugbrød, sennep og 
som altid kaffe og småka-
ger bagefter. 
I pausen efter hovedretten 
vil Marie Jylov vise. 
hvordan vi alle kan beva-
re og vedligeholde vores 
smukke kroppe ved at 
dyrke Zumba på forskelli-
ge niveauer. 
Prisen for menuen denne 
aften er for 
Voksne            kr. 65,00 
Børn                kr. 35,00 
Som sædvanligt kan der 
købes øl, vand og vin. 

Tilmelding kan ske på 
Medborgerhusets telefon 
5133 3771 eller på mail  
til winbi@forum.dk. Sid-
ste frist for tilmelding er 
søndag den 5. februar. 

Denne aften vil der desu-
den være mulighed for at 
forny sit kontingent i 
Støtteforeningen for 
2012. Skulle der blandt 
deltagerne i fællesspisnin-
gen være nogle, som ikke 
er medlem og måtte ønske 
at blive medlem af Støtte-
foreningen, er der også 
mulighed for det denne 
aften. 
Støtteforeningens  formål 
er at yde støtte til at vedli-
geholde og drive Medbor-
gerhuset Lundby.  

Marie Jylov kommer til fællesspisningen i Medbor-
gerhuset Lundby og demonstrerer zumba. 
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Blangslev Blangslev 
Åbningsfesten fortsætter hos din købmand 

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

 

 

8,95 

               Rejer  
               150 g.  
                         pr. ps. 
 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 

                                                  

Eurospar  
har åbent alle dage 

OGSÅ  
SØNDAG 

8-19 

Menu Dagens ret, 63,- kr. pr. portion 
Sælges alle ugens dage ml. 16 og 19. 
30. jan: Oksekød med kartofler og  
             peberrodssovs  
31. jan:  Nakkefilet med grøntsager, sovs og 
             kartofler  
 1. feb:   Stegt flæsk med persillesovs  
 2. feb:   Kokkens gryde med mørbrad og  
             cocktailpølser 
 3. feb:   Kalkunbryst med pommes rösti og 
             paprikasovs 
 4. feb:   Entrecôte med bagt kartoffel og  
             bearnaisesovs  
 5. feb:   Flæskesteg med rødkål, sovs og  
             kartofler 
 6. feb:   Koteletter med tomatflødesovs og 
             ris 
 7. feb:   Revelsben med rødkål, sovs og 
              kartofler  
 8. feb:   Krebinetter med stuvede ærter og  
              gulerødder  
 9. feb:   ½ stegt kylling med sovs og  
              kartofler  
10. feb:   Skinkeschnitzel med ærter, sovs 
              og kartofler 
11. feb:   Herregårdsbøf med bagt kartoffel  
              og bearnaisesovs  
12. feb:   Mørbradbøf med bløde løg, sovs 
              og kartofler  

   
 
 
 

Quaker havrefras 
375 g            pr. pakke 

 

Nu hedder vi Eurospar! 

DISCOUNT 
Vi kalder det GUL PRIS  

Nu endnu flere varer på gul pris!  
Det er nemt at finde en billig dagligvare på hyl-
den i EUROSPAR. Gå efter GUL PRIS. Så får du 
faste lave priser på dagligvarer, hver dag, året 
rundt. Og du finder flere end 600 dagligvarer. 

10,- 

10,- 10,- 

10,- 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 
Eurospar 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 30. jan. til søndag den 5. febr. 2012, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

Danpo Kyllinge over-/underlår   
                                     
pr. pose 
800 g.  
 
 
 

10,- 
 

Max 6 pk. pr. kunde pr. dag 
herefter er prisen 27,95 pr. pk. 

 10,- 
Max 5 fl. pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 21,95 pr. fl.  

450 ml. 

Kærgården Steg & Bag 
flydende margarine 

 
 
 

50,- 
Steff pølser  
Flere varianter  375-490 g. 

3 pakker  

Hatting brød 
350-625 g.   
pr. pose 

Lambi Toiletpapir/køkkenruller 
3-6 rl.              pr. pk.  

 
   
                                  

Spar op til 13,95 

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

Max 5 pk. pr. kunde 
pr. dag. Herefter er 
prisen 26,95 pr. pk.  

Hakket oksekød                         
500 g  8-12 pct. fedt 

 
 

15,- 

Gælder 
torsdag-
fredag  
i uge 5 

Max. 5 pakker pr. kunde pr. 
dag, herefter 27,95 pr. pk. 
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Startskuddet har for længst 
lydt: Præstø Amatørscene er  
i fuld gang med prøverne på 
det næste stykke -”Noget i 
klemme”.  
- Jeg har lidt af en forkær-
lighed for forfatteren Ray 
Cooneys tekster. Han forstår 
at skrive i et let sprog med 
en masse forviklinger i hi-
storien og det hele er kædet 
sammen med en fantastisk 
humor, som passer godt til 
amatørscenen. Derfor har 
jeg igen valgt en farce skre-
vet af Cooney og oversat af 
Ann Mariager, fortæller 
Ingelise Fromberg, der som 
altid er instruktør. 
- Ofte har jeg set professio-
nelle opføre de stykker, som 
vi kaster os over, men denne 
gang er det noget nyt. Jeg 
har ikke haft fornøjelsen af 
at se de kendte klovne rundt 
i denne farce, og på den 
måde får vi en ny udfor-
dring, for vi kan ikke holde 
det op mod noget andet, 

fortsætter Ingelise From-
berg. Som altid er der en del 
forarbejde inden prøverne 
går i gang, og selv om der er 
blevet læst en god stak ma-

nuskripter, har det hele ti-
den været dette, man vendte 
tilbage til 
- Hvis man ikke fanger ko-
mikken i historien forholds-
vis hurtigt, når man læser et 
manuskript igennem, så skal 
man ikke opføre stykket. 
Den første gang jeg læste 
stykket, grinede jeg så me-
get, at tårerne trillede ned ad 
kinderne, og så var det kom-
mende stykke fundet. 
Stykket kræver lidt nytænk-
ning angående sceneopbyg-
ningen og ind-og udgange-
ne, men det skal nok lykkes 
at få en god forestilling på 
benene. Lige nu venter det 
tunge arbejde med at lære 
stykkets mange replikker – 
og den præcise timing skal 
indøves, så alt klapper på 
rette tid og sted. 
De bærende kræfter er lagt i 
hænderne på Ole Nielsen og 
Claus Sørensen, og det spe-
cielle samspil de viste sidste 
gang, skal nok komme i 
aktion igen. Anker Rasmus-
sen har fået en gennemgåen-
de rolle, men ikke på den 
måde, man normalt ser en 
gennemgående rolle. Lars 

Jensen skal udfordre sin 
maskuline og aggressive 
side, mens Bendt Nielsen 
skal spille en kontrolleret 
type. Den snu tjenerrolle er 
lagt i hænderne på Bo Grin-
der Pedersen, og der kan 
man nok lure et par fiduser 
af undervejs. Der medvirker 
kun 4 kvinder på scenen, og 
Anna Lise Nielsen har fået 
fornøjelsen af en rolle, som 
hun nok skal blive husket 
for, mens Karina Fromberg, 
Birthe Højmarksgaard og 
Stina Nielsen stiller sig an 
på hver deres måde! 
Kort fortalt om stykket: 
Hele forestillingen foregår 
på Hotel D’Angleterre i 
suite 548. Ministeren har en 
affære med en skrivedame. 
Det der skulle blive en hed 
elskovsnat udvikler sig hur-
tigt til en hed affære – men 
ikke af den normale slags! 
Ministeren må tilkalde 
hjælp i form af sin mandeli-
ge ministersekretær, og in-
den længe er der spundet et 
kæmpe net af løgne og for-
viklinger. Letpåklædte piger 
og en mand i badehåndklæ-
de er blot en af tingene, der 
sætter pulsen i vejret, lige-
som vinduet, balkonen og 
skabet i suiten spiller en 
central rolle. Amatørscenen 
lover, at der er grinegaranti! 
 
Fakta: 
Premiere:   
Onsdag den 29. februar  
kl. 19.30 
Forestilling:  
Torsdag den 1. marts 
kl. 19.30 
Forestilling:   
Fredag den 2. marts 
kl. 19.30 
Forestilling:   
Lørdag den 3. marts 
kl. 16.00 
 
Billetsalget begynder  
den 1. februar  
Billetter kan bestilles på 
tlf. 5599 1125 

I Præstø har de ”Noget i klemme” 
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TILBUD! 
Kun i uge 5: 
2 paller lyse briketter à 960 kg. 

eller  
2 bure bøg eller ask à 2,1 stabl. rm. 

incl. moms og levering:  

3495,- KUN 

Ombetræk din gamle sofa 
i Køng Husflidsskole 

Hver mandag fra 19-22. Ledige pladser! 

Åbent værksted 
Hver torsdag fra 13-16 i lige uger 

Fotogruppen  
under Kafé Køng flytter til Husflidsskolen. Fortællegrup-
pen flytter formentlig med. Mulighed for at arrangere IT-

kurser og netcafé. 

Generalforsamling  
Køng Husflidsforening holder ordinær generalforsamling 

onsdag den 7. marts kl. 19.00 i  
Køng Husflidsskole, Højbro 15, 4750 Lundby 

www.koenghusflid.dk 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Årsmøde i Støtteforeningen for Medborgerhuset 
Den aktive Støtteforening 
for Medborgerhuset Lundby 
holder sin årlige generalfor-
samling torsdag den 1. 
marts kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset Lundby. 
Støtteforeningen har til for-

mål ved aktiviteter at bakke 
op om Medborgerhuset 
Lundby, således at det fol-
keejede Medborgerhus kan 
være samlingspunkt for 
lokalområdet. 
Støtteforeningen har holdt 

en lang stribe arrangemen-
ter, bedst kendt er nok de 
månedlige fællesspisninger 
i Medborgerhuset. Men 
derudover har man holdt 
jule– og loppemarked og op 
til flere kunstudstillinger. 

Hvis du endnu ikke er ble-
vet medlem af Støttefor-
eningen for Medborgerhuset 
Lundby, kan du melde dig 
ind ved fællesspisningen 
tirsdag den 7. februar kl. 18 
i Medborgerhuset Lundby. 
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Spar forfremmet til Eurospar  

Kunderne strømmede til for at være med ved indvielsen af 
den nye Eurospar i Blangslev. I et fortelt til indgangspar-
tiet serverede butikken morgenbrød og kaffe til gæsterne. 

Der var stil over Næstved-borgmester Carsten Rasmus-
sen, da han klippede snoren til den nye Eurospar i 
Blangslev. 

Købmand Kenneth Nielsen, Eurospar i Blangslev, bød 
velkommen til de mange kunder, som var kommet for at 
overvære åbningen af den ”nye” butik. 

Eurospar i Blangslev skal vi 
nu vænne os til at kalde 
den. Søndag den 22. januar 
skiftede Superspar i 
Blangslev navn til Euro-
spar, og det er en udmær-
kelse, butikken har fået, 
som den eneste i Næstved 
Kommune. 
Flere tilbud, flere varenum-
re og et bredere og mere 
spændende udvalg af vin, 
kød, frugt & grønt, bager-
brød og alle mulige andre 
dagligvarer. Dertil kommer 
et flot udvalg af blomster, 
en salatbar, og en masse 
lækkerier fra delikatessen, 
når frokosten eller aftens-
maden lige skal klares i en 
fart.  
Det er hvad kunderne kan 
se frem til, efter at Super-
spar i Blangslev nu må kal-
de sig Eurospar. 
Ved åbningen af butikken 
med den nye status, var det 
Næstveds borgmester Car-
sten Rasmussen, der kl. 10 
klippede snoren til den nye 
Eurospar. Han henviste til 
de generelt dårlige tider og 
konstaterede, at tingene 
altså kunne lade sig gøre, 

når de rigtige folk gør de 
rigtige ting. 
Der var stuvende fyldt med 
kunder i teltslusen, hvor 
købmand Kenneth Nielsen 
bød på kaffe og morgen-
brød. Og til damerne var 
der en flot buket blomster. 
Kenneth Nielsen og hans 
kompagnon Lars Andersen 
har haft Spar i Blangslev 
siden juni 2010. 

Hornmusik skal der også til, når en Superspar forfremmes til Eurospar. Alle sejl var sat 
til, da Superspar i Blangslev skiftede navn til Eurospar søndag den 22. januar.  
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Snaphanen i Lundby får  
flere og flere kunder 

Elinstallatør J C Jensen var 
ikke sen til at tilbyde fir-
maets assistance med op-
sætning af lamper ved bu-
tikken, som oplyser det 
store Snaphanen-skilt. 
Ove, elektriker hos J C 
Jensen, også bosat i områ-

det, kørte forbi en dag og 
klarede lyset.  
Det gav liv foran butikken 
fredag den 2 december. 
Dagen før åbningen den 3. 
og dagen hvor alle varerne 
blev hentet fra Merko. Der 
var studerende og lærere 

fra STU Sydsjælland og 
der var mange hjælpere og 
frivillige mødt op, alt 
imens Ove stod på stigen 
foran butikken og satte 
strøm til vores lamper. 
Skiltet er i øvrigt doneret 
af PR-skilte i Lundby. 

Tak til lokale håndværkere 

Den 3. februar er det to måneder siden, 
Snaphanen Butik åbnede på Lundby Ho-
vedgade 95 i Lundby. Butikken drives 
med støtte fra Socialministeriet og 
”købmændene” i butikken er alle frivillige 
eller praktikanter fra ungdomsuddannelsen 
STU Sydsjælland i Gl. Lundby. Og antal-
let af kunder stiger næsten dag for dag. 
Rikke er i praktik i butikken alle hverdage 
fra13-17, og hun er glad for at være der. 
- Det er spændende! Man lærer meget og 
møder en masse mennesker. 
Lene Adrian er en af de godt 20 frivillige, 
som driver butikken alle ugens dage fra 13
-21. For hende er det sociale vigtigt. 
- Man møder mange mennesker, og folk 
har altid tid til en sludder. Det er hygge-
ligt! I butikken kan man købe en kop kaffe 
for en 5’er, og der er altid kaffe på kanden 
ved det runde bord i butikken. 

Rikke og Lene Adrian havde vagten, da 
4750Avisen kiggede forbi.  

Gule 
ærter 
Tirsdag den 7. feb. 

kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, Lundby 
 

Støtteforeningen for Medborger-
huset Lundby byder på gule ærter, 
som vor mor lavede dem, med 
medisterpølse og kogt flæsk, rug-
brød, sennep og som altid kaffe og 
småkager bagefter. 
I pausen efter hovedretten vil Ma-
rie Jylov vise. hvordan vi alle kan 
bevare og vedligeholde vores 
smukke kroppe ved at dyrke  

Zumba 
på forskellige niveauer. 

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 5. febr.  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby 

Flere varer  
i Snaphanen  
Snaphanen Butik, Lundby Ho-
vedgade 95 i Lundby, får hele 
tiden udvidet sit varesortiment. 
Udover de almindelige kiosk– 
og dagligvarer som kolonialva-
rer af enhver slags, tobak, øl, 
vin, vand, ugeblade, aviser og 
slik, kan man nu også købe 
bøger med lokal tilknytning. 
F.eks. kan bogen ”Folk i Lund-
by”, udgivet af Lundby Sogne-
arkiv, købes i butikken forme-
dels 100,- kroner. Den efter-
spurgte ”Her er Lundby” om 
Lundbys huse har butikken 
fået en enkelt eksemplar af, og 
det sælges for 150 kroner. 
Dertil har butikken en brugt-
bogskasse, hvor kunder afleve-
rer de bøger, som de ikke læn-
gere ønsker at have hjemme, 
og de sælges for 5,- kr. stk. 
Man kan virkelig gøre et fund. 
Flere varegrupper er på vej i 
Snaphanen Butik. 
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Lundby Lokalråd inviterer til 

DIALOGMØDE  
med vores politikere 

Tirsdag den 21. februar kl. 19-22 
i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, Lundby 

 
 
 
 
 
 
 

Aftens hovedemner er:  

Alternativ energi og bosætning 
 
Vi lever i en verden, hvor fossile brændstoffer er ved at blive en knap ressource og skal overveje, hvad der er af 
muligheder for alternative energityper.  
Ønsker vi indflydelse i vores område, er det allerede nu vi skal høre vores politikere, i hvilken retning de ønsker 
at gå. Denne aften kan DU vejlede politikerne i den retning, der er bedst for vores lokalområde. 
 
Ønsker vi et område i udvikling, hvor boliger ikke ligner faldefærdige rønner, uden butikslukninger eller andet 
forfald, skal vi øge bosætningen i vores område. Lad os høre hvad vores politikere vil gøre for at udvikle vores 
lokalområde, og ikke mindst kan DU fortælle vores politikere, hvad der er godt for udviklingen af vores lokal-
område. 
 
Følgende politikere er inviteret og tilknyttet vores lokalområde: 
Ivan Tolborg (V), Brit Skovgaard (V), Carsten Rasmussen (A), Karin O. Jørgensen (F), Yvette Espersen (O) og 
Carsten Olsen (A). 
 
Aftens program: 
19.00-19.10: Velkomst og praktiske bemærkninger ved lokalrådsformanden 
19.10-20.15: Alternativ energi; Hvis vi ikke skal have biogasanlæg og vindmøller, hvad så? 
20.15-20.30: Pause 
20.30-21.00: Bosætningspolitik og initiativer for bosætning i vores lokalområde 
21.00-21.30: Spørgsmål til politikerne 
21.30-21.45: Sammenfatning af debatten om alternativ energi og bosætning 
Cirka 21.45: Tak for i aften 
 

Vel mødt! Alle er velkomne! 

Lundby Lokalråd 
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Havørn på vej med en pind til reden med (foto: Finn 
Jensen)  

Se havørne på Avnø  
på Ørnens dag  
Søndag den 19. februar 
inviterer Dansk Ornito-
logisk Forenings Careta-
kergrupper for områder-
ne Karrebæk, Dybsø og 
Avnø fjorde til Ørnens 
dag på Avnø Naturcenter 
kl. 10:00 til 14:00. Orni-
tologer vil være placeret 
flere steder i området 
med deres teleskoper, så 
man kan se ørnene på 
nærmere hold. 
 I Avnø Naturcenter kan 
man orientere sig om, 
hvordan det går med 
fuglelivet i fjordområdet. 
Der vil være lidt varmt 

at drikke og mulighed 
for at komme i tørvejr, 
og så vil vi vise en film 
om fuglene i ”Det grøn-
ne forsamlingshus”. 
Sidste år blev der set 74 
ørne på Ørnens dag i 
hele landet. Avnø havde 
dog rekorden med 22 
ørne. Det er selvfølgelig 
mest de danske fugle 
man ser, men også ørne 
fra Sydsverige og Nord-
tyskland trækker hertil, 
når de søer, de ellers 
opholder sig ved, fryser 
til. 

Ivan Ingemansen 

Svend Gønges Venner indkalder til  

Generalforsamling  
torsdag den 23.feb. kl.19.00 

i Køng Forsamlingshus. 
Dagsorden jævnfør vedtægterne. 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før generalforsamlingen. 

Vel mødt! 
med venlig hilsen 

Thomas S. Madsen, formand 
Bygaden 21, Køng, 4750 Lundby, tlf. 536 0309  

Hvornår har du 
sidst haft en annonce  

i 4750Avisen? 
 

En annonce i 4750-
Avisen bliver læst!  

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

Hvis man følger folkestem-
ningen i Lundby Lokalom-
råde, så bliver det ikke her, 
vi kommer til at gå foran 
med alternativ energi. 
Der har været omfattende 
protester mod planerne om 
at placere kæmpevindmøller 
i Køng Mose og ved Lund-
bygård. Og tankerne om at 
forsyne Lundby og Køng 
med biogas er blevet mødt 
med 470 protestunderskrif-
ter fra borgere i Kostræde 
Banker og Køng. 
Nu bliver der mulighed for 
at debattere planerne med 
kommunalpolitikerne. 
En gang om året kan alle 
borgere mødes med deres 
politikere.  
Lundby lokalråd har fået 
udskiftet politikerne i dia-
logudvalget fra sidste år, så 
i år kommer Ivan Tolborg 
(V), Brit Skovgaard (V), 
Carsten Rasmussen (A), 
Karin O. Jørgensen (F), 
Yvette Espersen (O) og 
Carsten Olsen (A).  
I år er temaerne alternativ 
energi og bosætning, men 
som sædvanligt vil der til 
sidst være mulighed for, at 
du kan stille lige dit spørgs-
mål. Ordstyrer er Peter Sten 
Hansen. 
Alle ved, at olie, gas og kul 

er på vej ud af energiplan-
lægningen. Derfor er der i 
vores område gode kræfter, 
der arbejder med alternative 
energikilder. Kommunen er 
i gang med at placere kæm-
pevindmøller op til 250 m 
højde i vores område. Det er 
der rigtig mange, der er 
imod. Specielt fordi der er 
en stor ukendt faktor som 
lavfrekvent støj. Derudover 
kommer der sol og skygge 
refleksioner, støj, udseende 
og meget mere.  
Sideløbende arbejdes der på 
at få et biogasanlæg til at 
forsyne Lundby og Køng 
sogne med alternativ energi. 
Her er der indsamlet 470 
protestunderskrifter, idet 
man frygter, at anlægget 

bliver for stort og vil øde-
lægge det kystnære miljø, 
samt at de mange tunge 
lastbiler, der skal køre gylle 
til Køng vil blive en belast-
ning.  
Så det kan være at gylle og 
lort blæses væk sammen 
med vindmøllerne. 
Det må være et ultimativt 
krav, at der offentliggøres 

en VVM-redegørelse 
(vurdering af virkninger på 
miljøet) for begge projekter. 
Men hvis vi siger nej til 
vindmøller og biogas, hvad 
vil vi så? Plante en mark til 
med solfangere, bygge et 
atomkraftværk? Ja, der kan 
være mange ideer, men 
hvad mener du?  
Jeg er sikker på at de fleste 
af os ønsker udvikling i 
vores lokalområde. Hvor-
dan får vi det? Flere ar-
bejdsplader ved udnyttelse 
af tomme landbrugsbygnin-
ger og hjemmearbejdsplad-
ser kunne være en mulig-
hed. Vi kan også satse på 
pendlerne, så lad der kom-
me gang i hussalget. Kan vi 
som almindelige borgere 
være med til at fremme sal-
get af ejendomme? Kom 
med dine ideer. Det kan 
være, at din idé, er de be-
rømte ”vises sten”. 
 
Info: 
Dialogmødet afholdes  
tirsdag den 21. februar 
kl. 19.00 i  
Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4,  
4750 Lundby. 
 

Lundby Lokalråd 
Steen Nielsen, formand 

Vil vi ikke have alternativ energi? 

Store vindmøller: - Nej tak! 

Moderne biogasanlæg: 
- Nej tak! 

Free style- 
gudstjenste 
Hvordan mon en gudstjene-
ste ville blive, hvis f.eks. 
konfirmanderne fik lov til at 
bestemme. 
Ja, det kan du faktisk opleve 
onsdag den 8. februar kl. 17 
i Lundby Kirke. Da har årets 
konfirmander fået lov til at 
tilrettelægge aftenens guds-
tjeneste. Kom og oplev, 
hvad de lægger vægt på, og 
hvordan man både får fortalt 
Guds ord på en ungdoms-
venlig måde. 
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Fra mandag den 9. januar 
har du haft mulighed for at 
ombetrække din stol eller 
sofa i Husflidsskolen i 
Køng.. 
Saddelmager og møbelpol-
ster Flemming Thailade 
underviser hver mandag 

aften kl. 19.00-22.00 
Det bliver  i alt 30 timer fra 
januar frem til foråret- 
Der er plads til flere kursi-
ster. Vi glæder os meget til 
at se dig!  
Kurset koster for hele perio-
den 675,00 kr. 

Nye bygninger, flotte rum 
og nye muligheder for ud-
foldelse. 
Sådan fremstår Køng Hus-
flidsforenings skole i dag. 
Et møbelpolstringshold er 
netop begyndt, der er stadig 
plads til et par mere med en 
skammel eller stol, der er 
blevet lidt træt i betrækket. 
En flot symaskine og andre 
ting skal være med til at 
gøre arbejdet perfekt; eller i 
hvert fald lettere end hånd-
syning.  
Der skal dog også bruges 
håndsyning, når der polstres 
møbler, det slipper man 
ikke uden om. 
Det er med stor glæde og 
stolthed, at vi nu kan opfyl-
de et længe næret ønske om 
at holde ”Åbent værksted”. 
Da lokalerne er større og 
meget indbydende, giver 
det en god mulighed for 
mange fremstillinger i små-
tingsafdelingen. Dette kan 
lade sig gøre, fordi nogle 
frivillige ildsjæle bruger 
deres tid til at vejlede og 
hjælpe torsdag eftermiddag 
fra kl. 13.00–16.00 i lige 

uger. 
Det er så flot og dejligt med 
så megen brug af disse 
skønne lokaler. 
Mon ikke det også kan bli-
ve til mere? 
Jo, det kan det!  
Fra februar 2012 flytter 
Fotogruppen under Kafé 
Køng til Husflidsskolens 
lokaler. 
I første omgang er det Foto-
gruppen samt evt. en 
”Fortællegruppe”, der i 
billeder og ord kan være 
med til at fortælle Køng 
Sogns historie m.v. 
Der vil også blive mulighed 
for at arrangere IT-kurser 
og netcafé.     
 

Winie Jaaouane,  
Bodil Mortensen  

og Frantz Hansen 
Køng Husflidsforening af-
holder ordinær generalfor-
samling onsdag den 7. 

marts 2012 kl. 19.001 i 
Husflidsskolen, Højbro 15, 
4750 Lundby. 

Husflidsskolen i Køng ud-
vider med et nyt aktivitets-
tilbud. 
Fra nu af kan du komme til 
Åbent Værksted i Husflids-
skolen torsdag fra kl. 13.00-
16.00, i lige uger.   
Åbent Værksted er for folk, 
der ikke har mulighed for 
at deltage i Husflidsforenin-
gens aftentilbud. 

Vi er glade for at kunne 
give dette tilbud. 
Du kan komme og reparere 
mindre husflidsopgaver. 
Se mere på hjemmesiden: 
www.koenghusflid.dk. 

Nyt liv i den gamle sofa 

Nu kan du komme   
i husflidsskole  
om eftermiddagen 

Husflidsskolen  
op af sofaen 

Generalforsamling  
i Husflidsforeningen 
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Omtale i 4750Avisen gav pote 
 

Artiklen i 4750Avisen nr. 119, som virkelig gav pote for Dansk Ken-
nelklub på Sydsjælland. Formand Per Kaarup blev bestormet af inte-
resserede hundeejere! 

For Dansk Kennelklub, Kreds 10, Sydsjæl-
land, gav det virkelig pote at få en omtale i 
4750Avisen af den hundetræning, som klub-
ben har på programmet her i vinter og til 
foråret. 
- Vi har fået omtale mange steder, uden re-
sultater, men da 4750Avisen var udkommet, 
skal jeg da lige love for, at der skete noget, 
siger Per Kaarup til 4750Avisen. 
- Vi blev simpelt hen bestormet af interesse-
rede, som ville med på kurserne. 
Vi måtte oprette ekstra kurser, og til sidst var 
der så mange tilmeldte, at vi måtte sige stop 
og skrive dem på venteliste. Jeg har aldrig 
oplevet noget lignende, siger en glad kennel-
klubformand, som fremover vil bruge 
4750Avisen, også når klubben skal annonce-
re. 
Skulle du have fået lyst til at bruge 4750Avi-
sen, enten til dine nyheder fra lokalområdet, 
din forening, eller til en annonce, som er 
forudsætningen for, at 4750Avisen fortsat 
kan udkomme, så skriv trygt til 
4750@lundbyweb.dk eller ring 6130 1004 og 
hør, hvad vi kan gøre for hinanden. 
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Op mod 150 
hørte Collet  
Det hører absolut til sjæl-
denhederne, at samtlige 
stole i Medborgerhuset 
Lundby er taget i brug til et 
arrangement. 
Det skete onsdag den 18. 
januar, da godsejer Bernt 
Johan Collet holdt foredrag 
i Medborgerhuset om sin 
gård Lundbygårds historie. 
Det var Foreningen Svend 
Gønge, som Bernt Johan 

Collet er ambassadør for, 
endda den første, der havde 
arrangeret aftenen med Col-
let. 
Folk sad over alt, selv på 
scenen, for at følge med. 
Collet fortalte levende om 
gårdens historie helt tilbage 
i middelalderen, om perio-
den, da Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen ejede går-
den, og frem til i dag, hvor 

gården står for Nordeuropas 
største juletræsproduktion. 
Ind imellem blev der også 
tid til at fortælle om familie-
fejder og andet spændende. 
Det var en fantastisk aften, 

og formand for Foreningen 
Svend Gønge siger Bent 
Johan Collet mange tak, 
fordi han ville stille op til 
den i alle måder vellykkede 
aften. 

Fuldt hus til foredrag 
af Knud Erik Antonsen 
Næsten 50 mennesker hørte 
Knud Erik Antonsen fortæl-
le om sin barndoms by, 
Lundby.  
Ud fra et tegnet kort af 
Lundby fulgte vi drengen 
Knud Erik rundt på de for-
skellige lokaliteter, hvor 
han havde noget at berette. 
Det gjaldt f. eks. sportsplad-
sen nede ved spejderhytten. 
I 50'erne var det byens 
"stadion", men han og andre 
drenge kunne huske, at der 
først skulle jævnes muld-
varpeskud og kokasser, før 
kampen kunne fløjtes i 
gang. Det var ikke så få 
glidende tacklinger, der 
blev udført, når Lundby en 
søndag formiddag spillede 
mod Køng! 
Også fortællingen om Lud-
vigs Bar vakte stort gehør. 
Antonsen havde medbragt 
en båndspiller, og ved hjælp 
af et par numre med bl.a. 
Tommy Steele og Marianne 
Themsen var tonen lagt. 
Ludvigs Bar, Lundby Ho-
vedgade 40,  var byens 
samlingssted for de unge 

mennesker. Ud over at se 
fjernsyn, hvad der var et 
særsyn på den tid, kunne 
man købe en pølse og en 
sodavand, spille billard eller 
blot hænge ud sammen med 
nogle kammerater og lytte 
til tidens toner fra musikau-
tomaten.  
Men at aftenens foredrags-
holder var betjentens søn 
blev ikke forbigået. Med 
smil på læben fortalte flere 
af deltagerne, at de havde 
smertelige erfaringer med 
betjentens højre, og mange 
kunne genkalde sig valget 
mellem et besøg hos foræl-
drene eller netop "den høj-
re".  
Alt i alt en meget gemytlig 
aften, som vækkede slum-
rende minder hos de mange, 
der havde gået i Antonsens 
fodspor rundt i Lundby for 
mere end 50 år siden. 
 

Karen Johansson 
Formand for  

Lundby Sognearkiv 

Foreningen Svend Gønge 
afholder ordinær  

Generalforsamling 
Mandag den 12. marts kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

Efter selve generalforsamlingen, ca. kl. 20, kommer  
Museumschef Keld Møller Hansen, 

 Museerne Vordingborg 
og fortæller om  

Borgcenteret 
som åbner i 2013. 

Alle er velkomne til generalforsamling og foredrag. 
Medlemskab (gratis) kan tegnes ved indgangen. 

Foreningen Svend Gønge 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

4750Avisen udkommer  
således: 

2012: 
Nr. 122: 25. februar 

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

Deadline: mandag den 26. marts kl. 10! 
Nr. 124: 28.april 

Deadline: mandag den 23. april kl. 10! 
Nr. 125: 26. maj 

Deadline: mandag den 21. maj kl. 10! 
 

Send din annonce til: 
 

4750@lundbyweb.dk 

Snaphanen Butik 
Lundby Hovedgade 95, st. th. 

Åbent alle dage 13-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nyt i denne måned:  

Her er Lundby, 150 kr.,  
udgivet af Lundby Sognearkiv 

 

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

 

Bliv frivillig i Snaphanen Butik: 
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 

 
 
                                               

 

Nyt i Snaphanen Butik: 
Ugeblade og aviser 

Superlækre luksus-flødeboller 
Spørg efter det, du mangler, og vi skaffer 

det hurtigst muligt! 

Traditionen tro skal 
der igen i år holdes 
indendørs fastelavns-
fest i Tappernøje For-
samlingshus, dette har 
jo siden vi startede op 
været end voksende 
succes og der er sta-
dig massere af plads 
til flere. 
Ligesom sidste år 
bliver børnene delt 
ind i alderskategorier 
ved tønderne og sidste 
år var der så mange 
små børn under 3 år, 

at de fik deres helt 
egen tønde. 
Dette arrange-
ment løber af Søndag 
den 19. Februar 2012 
kl. 14.00 og det koster 
35,- pr. pers. 
Der vil til børnene 
være godtepose, 1 
juice samt fastelavns-
bolle og til de voksne 
vil der være kaffe/te 
og fastelavnsbolle. 
Så tag endelig bedste-
forældre og familien 
under armen til en 

hyggelig eftermiddag. 
Tilmelding skal ske 
inden den 15. Februar 
på tlf: 5596 5042 eller 

2037 4945. 
 
Fastelavnshilsner  
Katja & Mikael  

samt  
bestyrelsen 
Tappernøje  
Forsamlingshus  

Lammekød sælges 
 

Kig forbi på  
Broskovvej 18  

4733 Tappernøje 
eller ring til:  

4054 1077 / 2282 5706 
 

Fastelavn i Tappernøje Forsamlingshus 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

 

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 
             68 spil hver gang 

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

Årets bestseller 
på Sydsjælland 

Den eksklusive fotobog ”Sydsjælland - i Gønge-
høvdingens fodspor er blevet en bestseller på hele 
Sydsjælland. Men vi har stadig eksemplarer at 
sælge af. 
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 
skånske naturfotograf Magnus Augustsson. 
Bogen kan købes i førende boghandler på Syd-
sjælland samt i Snaphanen Butik i Lundby eller 
bestilles hos Foreningens Svend Gønge. Send en 
e-mail til gunnarstobbe@gmail.dk eller ring: 
5596 5210 eller 6131 8220. 

Pris: 300 kr. 

Renæssancegruppe  
søger flere dansere 
Efter nytår er renæssance-
danse-gruppen i Lundby 
begyndt med en ny omgang 
træning ca. hver anden man-
dag i Medborgerhuset Lund-
by. 
Der er planlagt 12 aftener 
frem til Gøngemarkedet i 
Lundby den 18.-19. august 
2012. 
Det er et ønske fra Forenin-
gen Svend Gønge, at vi kan 
tilbyde opvisninger og gerne 
tjene lidt penge til den 
slunkne foreningskasse. 
Dansene er afpasset de fleste 
deltageres alder på 50+, og 
der er folkelige danse, adeli-
ge danse og danse for mel-
lemgruppen. Vi øver danse 
uden for meget ”spjæt”, og 
man kan komme som par 
eller enkeltvis. 
Vi vil meget gerne have 
flere deltagere, så har du lyst 
til at lære de gamle danse fra 

1600-tallet og have det rig-
tigt hyggeligt og sjovt sam-
men med os andre, så glæder 
vi os til at se dig i Medbor-
gerhuset Lundby mandag 
den 6. februar kl. 19. 
Det er gratis at deltage, men 
medbring selv kaffe eller 
lignende. 
 

Birgit Rasmussen 
Tlf. fastnet: 5576 9139 
Tlf. mobil: 2912 6508 
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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 

Kyndelmisse 
slår sin knude, overmåde hvas og hård. 

Selv om det er en mild vinter, 
skal din bil kunne klare lidt 

af hvert. Du ringer bare! 

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Vil du være sypige? 
Kunne du tænke dig at være 
med til at sy de flotte drag-
ter, vi bruger til Gøngemar-
kederne. 
Sypigerne er allerede gået i 
gang med at forberede årets 
Gøngemarked, som finder 
sted lørdag-søndag den 18.-
19. august.  
Vi mødes hver onsdag kl. 9-
12 i Medborgerhuset Lund-
by, og vi har det rigtigt hyg-
geligt. 

I år har vi særlige opgaver 
på programmet. Blandt an-
det skal vi sy en rigtig flot 
dragt til Frederik den 3., 
som får debut på årets gøn-
gemarked. 
Men der skal også laves 
knapt så fine dragter.  
Hvis du kunne tænke dig at 
give en hånd med til det 
gode formål, så mød op i 
Medborgerhuset, Banevej 4, 
4750 Lundby på mandag! 
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Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Idrætsforeningen Svend Gønge  
indkalder til ordinær  

Generalforsamling  
torsdag den 9. februar kl. 1900  

i Køng Forsamlingshus.  
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

Med venlig hilsen 
Idrætsforeningen Svend Gønge 

 

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, udendørs ter-
rasse og græsplæne, udendørs grill og to petanqueba-

ner. 
Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en 

yderst fordelagtig pris pr. deltager. Ring og hør nærme-
re 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 

Lundby-maler 
udstiller i København 
Kunstmaleren Jørgen Tang 
Holbek, Gl. Lundby, er 
med, når Kunstnersammen-
slutningen Maj ’93 åbner en 
udstilling i Helligåndshuset 
i København. 
Der er fernisering tirsdag 
den 31. januar kl. 16-19, og 
ellers er udstillingen åben 
fra 1. februar til 12. februar, 
hver dag kl. 10-18. 
Kunstnersammenslutningen 
Maj ’93 udgiver hvert år en 
kalender med nogle af med-
lemmernes værker. I 2012-
kalenderen har Jørgen Tang 
Holbek et litografi ”Påske” 
med. 
Samtlige dage i kalenderen 
fortæller, hvilke berømte 
kunstnere, der havde fød-
selsdag netop på den dag. 
Så med kalenderen i hånden 
kan du se, om van Gogh 
eller Rembrandt havde fød-
selsdag samtidigt med dig. 

  

Jørgen Tang Holbeks lito-
grafi ”Påske”. 

Jørgen 
Tang 

Holbek 



4750Avisen, nr. 121, 28. januar 2012 

 

21 



4750Avisen, nr. 121, 28. januar 2012 

 

22 

Det sker i februarDet sker i februar 
Lø 28 4750Avisen nr. 121 
udkommer 
Sø 29 10.00: Start fra P-Plads 
ved kirken i Gl. Lundby, Lund-
by Hovedgade 149B, Lundby 
Ma 30 9-12: Gøngemarkedets 
syhold mødes i Medborgerhu-
set Lundby 
19-22: Ombetræk din gamle 
sofa i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng.  
19-21: Generalforsamling i 
Fjord til Fjord Naturstien i 
Køng Forsamlingshus. 
Ti 31 16.00: Fernisering på 
kunstnersammenslutningen 
Maj 93’s udstilling i Hellig-
åndshuset i København 

Februar 
On 1 9-12: Sypigerne mødes i 
Medborgerhuset Lundby 
To 2 14.00: 60+-andagt og 
ældreeftermiddag i Sværdborg 
Kirke. 
Fr 3 
Lø 4 14.00: Vandretur fra den 
gamle grusgrav i Ugledige 
Sø 5 
Ma 6 9-12: Sypigerne mødes i 
Medborgerhuset Lundby 
19.00: Renæssancedans i Med-
borgerhuset Lundby 
19-22: Ombetræk din gamle 
sofa i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng.  
Ti 7 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby samt 
demonstration af zumba 
On 8 17.00: Free style-
gudstjeneste. Konfirmanderne 
har tilrettelagt en gudstjeneste 
som de synes den skal være. 
To 9 13-16: Åbent værksted i 
Køng Husflidsskole. 
19.00: Generalforsamling i 
Idrætsforeningen Svend Gønge 
i Køng Forsamlingshus 
Fr 10 
Lø 11 
Sø 12 10.00: Vandretur fra 
Rødeledvej ved Aldi, Præstø 

Ma 13 9-12: Sypigerne mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
19-22: Ombetræk din gamle 
sofa i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng.  
Ti 14 
On 15 
To 16 
Lø 18 14.00: Vandretur fra 
Avnø Naturcenter. 
Sø 19 10-14: Ørnens dag på 
Avnø Naturcenter. 
14.00: Fastelavn for familier i 
Sværdborg Kirke. Efter fami-
liegudstjenesten slår vi katten 
af tønden. Alle børn får en 
slikpose. 
14.00: Fastelavnsfest i Tapper-
nøje Forsamlingshus 
Ma 20 9-12: Sypigerne mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
19-22: Ombetræk din gamle 
sofa i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng.  
Ti 21 19.00: Dialogmøde om 
alternativ energi og bosætning 
i Medborgerhuset Lundby. 
Arr.: Lundby Lokalråd. 
19.00: Foredrag om u-
landshjælp ved Åse Jørgensen, 
der fortæller om sine rejser 
med Folkekirkens Nødhjælp i 
Kirgistan. 
On 22 
To 23 13-16: Åbent værksted i 
Køng Husflidsskole. 
Fr 24 
Lø 25 4750Avisen nr. 122  
udkommer 
Sø 26 10.00: Vandretur fra for 
enden af Nordhavnsvej 
(lystbådehavnen i Vording-
borg). 
Ma 27 9-12: Sypigerne mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
19-22: Ombetræk din gamle 
sofa i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng.  
Ti 28 
On 29 19.30: Premiere på 
”Noget i klemme” i Bio Bern-
hard i Præstø. 

Så er vi gået i gang med 5. 
sæson på vandreholdet, og 
vi nyder stadig naturen, den 
friske luft, motionen, sam-
været og udvekslingen af 
kendskab til de steder, vi 
kommer forbi, så vi bliver 
også lidt klogere ind imel-
lem. 
Den 6. januar mødte 8 van-
drere i regnvejr, den 15. 
januar mødte 14 vandrere i 
solskin. 
Alle er velkomne.  Vi går 
mellem 6 og 10 km. pr. 
gang, men der vil altid være 
mulighed for at afkorte tu-
ren eller dele holdet efter 
behov for hurtigt eller lang-
som gang, så kom blot, og-
så selv om du aldrig har 
været med før. Det er stadig 
gratis og uforpligtende. 
Man kommer, når man kan. 
Om lørdagen begynder vi 
kl. 14.00 og om søndagen 
kl. 10.00. 
Lørdag den 4. februar kl. 
14: ”Den gamle grusgrav” i 
Ugledige vest for Flem-
mings Planteskole, Ugledi-
gevej 48, 4720 Præstø.                                                                                 
Søndag den 12. februar kl. 
10: Rødeledvej, ved Aldi, 
4720 Præstø 

Lørdag den 18. februar kl. 
14: Avnø Naturcenter, Fly-
vervej 40, Avnø 4750 
Lundby.  
Søndag den 26. februar kl. 
10: For enden af Nord-
havnsvej (lystbådehavnen), 
4760 Vordingborg. 
Lørdag den 3. marts kl. 
14: Ved starten af Statene-
vej ad Rosenfeldt Allé, 
4760 Vordingborg 
Søndag den 11. marts kl. 
10: Ved JP Cykler i Kast-
elev, Næstvedvej 288, 4760 
Vordingborg 
Lørdag den 17. marts kl. 
14: Lundbyparken, Lund-
byvej, 4750 Lundby 
Søndag den 25. marts kl. 
10: P-plads i Ambjergsko-
ven, Københavnsvej, 4760 
Vordingborg.  
Lørdag den 31. marts kl. 
14: Ørslev Kirke, Ørslevvej 
134, 4760 Vordingborg 
Efter påske håber vi på, at 
det er forår og lyst nok til at 
gå tirsdag aften igen med 
start kl. 18.30.  

Med venlig hilsen 
Hanne Kofoed,  
tlf. 2075 8420 

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

Vandreture i februar 
og marts 

Vandreholdet er allerede gået i gang med deres femte 
vandresæson, og de bliver ved! 
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Meningsfyldt fritid: 
 

Bliv frivillig  
i Snaphanen Butik  

i Lundby 
Ring/sms: 6130 1004 

mail: sten@post7.tele.dk 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Det er den 2. januar 2012 i 
Lundby. Tumpe 1 ser noget 
mærkeligt i Tumpe 2's for-
have, tager det op og giver 
det til Tumpe 2, der tager 
imod 'tingesten' og ser, at 
det ligner noget måske 
hjemmelavet fyrværkeri? 
Beskrivelse: Et sort rør 20 
cm langt og ca. 3,5 cm i 
diameter.  
Nåda! Lunten, der ligner 
vægen på et stearinlys, er 
sort, og 'numsen' på tinge-
sten ser ud til at være lavet 
af voks eller ler, der er put-
tet ind på forhånd.  
Så mente Tumpe 2, at hun 
godt kunne smide den væk. 
Hun kylede den ca. 5 meter 
hen ad indkørselen, og det 
var så det, troede begge 
Tumper. 
Dagen efter kom Tumpe 1 
hen  til Tumpe 2 og mente, 
at 'tingesten' måske var far-
lig? Og endvidere at vi bur-
de kontakte politiet!  
Lige da hun havde sagt det, 
kørte en politibil forbi. De 
to tumper gik ud til vejen og 
fik viftet politibilen hen til 
sig. To meget venlige be-
tjente beskuede 'tingesten', 
og sagde så:  
- I må ikke røre den, vi til-
kalder bombeeksperterne!  
Derefter hæftede politiet de 

fra tv's krimier så kendte 
rød/hvide plaststrimler ud, 
hele vejen fra fortovet, op 
forbi 'tingesten' og hen til 
garagen.  
Knap en halv time senere 
ankom bombe-enheden. 
Først kom én i en lidt un-
derlig og helt anonym lille 
lastbil og den anden ekspert 
i en privatbil. De rullede 
noget, der lignede et elka-
bel, ud, og Tumpe 2 spurg-
te, om de ikke skulle tage 
'tingesten' med?  
- Nej, lød beskeden venligt, 
den sprænger vi her i din 
indkørsel!   

- Øh, hvad med grus og 
planter?  
Der kommer kun et mindre 
hul, som vi dækker til.  
Nå men, så OK da!  
Eksperterne kom hen bagef-
ter og fortalte, at den 
'tingest' vi havde fundet var 
blevet farligere nu, fordi 
den var blevet så våd! Der 
var vist noget med de kemi-
kalier indeni, som kunne 
eksplodere, når det var vådt 
nok.  
Suk... 
Gå aldrig tilbage til en fu-
ser, hedder det, men, men.... 
Vi har aldrig selv købt fyr-

værkeri! Vi er faktisk bange 
for den slags. Det utrolige 
er, at Tumperne ikke kom 
noget til, men var dumme 
nok til at pille.  
Nu fik vi lært noget om vådt 
fyrværkeri. 
 

Med venlig hilsen 
Tumpe 1 og Tumpe 2 

Lundby Hovedgade  
4750 Lundby 

 
 

Tumpe 1 og Tumpe 2 har 
ønsket at være anonyme, 
men redaktionen er bekendt 
med, hvem de er.  

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

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

Autoreparationer  

Da Tumperne fik lært om fyrværkeri 

Bombeenheden er ved at uskadeliggøre kanonslaget på Lundby Hovedgade i Lundby. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 30. januar 2012 til søndag den 12. februar 2012 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 
    

Man føler 
sig lidt 
inde-
stængt 

   

Ali kaffe 400g                   
                  19,90  
 
Jolly 1 1/2 vand                               
                  12,90  
+ pant 
 
Flæskefars  
pr. ½ kg      14,95 
  
Fadkoteletter  
1/2 kg         24,95 
 

Malaco slikposer    12,90 
  
Dybfossen svinemør-
brad 600-700 g     44,90 
  
Laks                    39,90 
  
5 kg kartofler         9,90 
  
Hvidkål                  
6,90  

Købmand Bo Weber 

 


