
4750  Avisen 
9. årgang nr. 124 

Syv Sogne 

 28. april 2012 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

Snaphønen Ann Jönsson fra Skåne 
er indstillet til en fornem pris. 

Nær ven af Lundby  
indstillet til flot pris 
Den skånske snaphøne Ann Jönsson, 
som har besøgt Lundby flere gange, 
er blevet indstillet til prisen Årets 
Gønge i sin hjemkommune i Skåne. 
Blandt andet for sin bog Snappho-
nor, som vi bringer en anmeldelse 
af. 
                      Læs side 14 og 16-17 

Kulsoen blev Årets Svend 
Birgit Rasmussen var rørt, stolt og 
meget overrasket, da hun på Borger-
foreningen Lundbys generalforsam-
ling fik udmærkelsen Årets Svend. 
                                        Læs side 6 

I cirkus for kun 60 kr. 
3. juni kan du og din familie igen opleve det charmerende Cirkus Baldoni i 
Køng for kun 60 kroner pr. næse. Det er igen i år borgerforeningerne i Lundby 
og Køng, der sørger for topunderholdning til næsten ingen penge.   Læs side 9 

Nye navne 
til skoler 
Om to år er det 50 år siden, Svend Gønge-skolen i Lundby åbne-
de og dermed fik sit navn. Men allerede i år, kan det ske, at sko-
len skal have et andet navn. 
Vordingborg Kommune har nemlig besluttet, at en navnekonkur-
rence skal afgøre, hvad skolerne skal hedde fra næste skoleår.  
De evt. navneændringer berører blandt andet Svend Gønge-
skolen i Lundby, Bårse Skole, Abildhøjskolen og Klosternakke-
skolen i Præstø.                                                           Læs mere side 10 
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Dette blad udkommer 
lørdag den 28. april 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 21. maj 2012  
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 26. maj 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 

Johannes og hjertestarte-
ren er til for at redde liv. 
Johannes Jensen, autome-
kaniker i Køng med nye 
flotte lokaler med moder-
ne værksted og showroom 
ud til Næstvedvejen, har 
stillet sig til rådighed for 
at redde liv i lokalområ-
det. Den ser godt nok 
ikke ud af meget, den lille 
hjertestarter, som den 
hænger diskret der på 
væggen, lige til højre for 
døren mellem værkstedet 
og receptionen, men så-
dan én er effektiv, hvis 
uheldet er ude. 
Ved hjertestop er tiden 

det altafgørende; derfor 
gælder det om at have 
hjertestarteren tæt på, og 
derfor stillede vi os til 
rådighed, siger Johannes. 
Men hvad gør man, hvis 
man får et hjertestop uden 
for Johannes’s åbnings-
tid? 
Så ringer man bare til 
vores værkstedsnummer  
5576 9348. Det er videre-
stillet til mig, eller en af 
mine mekanikere, Bjarne, 
som også bor i nærheden, 
og så kommer én af os 
straks og lukker op. 
- Uanset hvad klokken er? 
- Uanset hvad klokken er. 

Det gælder menneskeliv, 
siger Johannes. 
I 4750Avisens udgivel-
sesområde findes der også 
hjertestartere i Svinø For-
samlingshus, på Svend 
Gønge-skolen i Lundby,  i 
Golfklubben og i Hallen i 
Mogenstrup, på Gen-
brugspladsen på Bøgesø-
vej, på Centervej Syd 1A 
i Tappernøje. I Præstø er 
der tre, på Svend Gønges 
Torv 9 (kiosken), Indu-
strivej 9 og Værkstedsvej 
4. I Allerslev er hjerte-
starteren i AUIFs klub-
hus, Enghavevej 2. I 
Sværdborg sogn er der 
ingen hjertestarter.  
Gå selv ind på 
www.hjertestarter.dk, 
og se, hvor der er en hjer-
testarter. Du kan også 
downloade en app til din 
smartphone, som henviser 
til nærmeste hjertestarter. 

De redder liv 

Johannes Jensen, Auto-
mester i Køng, og hjerte-
starteren, som han er 
parat til at give adgang 
til døgnet rundt. Den 
hænger i forkontoret 
mellem værksted og 
showroom. 
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Blangslev Blangslev 

 

 

8,95 
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Med egen slagterafdeling 

19,95 

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. april til søndag den 6. maj 2012, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

20,- 

   39,95 

12,00 
Max 6 liter pr. kunde pr. 
dag, herefter er prisen 
4,95 pr. stk.  Gælder 
tirs. og ons. 1. og 2. maj  

Let- eller minimælk 
First Price 

 
 

3 x 1 liter 

10,95 
10,- 

25,50 

Frisk smørrebrød hver dag 
Kom og vælg dine favoritter: 
 

Håndmadder 
FRIT VALG 
PR. STK. 

 
Højt belagt  
smørrebrød 
FRIT VALG 
PR. STK. 
 
 
 
 

Du kan også bestille dine favoritter, så de er 
klar til afhentning, når du kommer. 

50,- 
DISCOUNT 

Vi kalder det GUL PRIS  
Nu endnu flere varer på gul pris!  

Det er nemt at finde en billig dagligvare på hylden i 
EUROSPAR. Gå efter GUL PRIS. Så får du faste lave 

priser på dagligvarer, hver dag, året rundt. Og du finder 
flere end 650 dagligvarer. 

Fantastiske søndagstilbud: 
Gælder kun søndag den 29.-4. 

 

 
 

400g.                         3 poser  
Max. 6 ps. pr. kunde 

 
 

 
 

24x25 cl flere varianter  
+ pant                     pr. ks  
Max. 3 kasser pr. kunde 
 

30 x 33 cl.           pr. ks.  
+ pant max 3 ks pr. kunde 

Mandel eller chokolade 
3 stk. pr. pakke.  
                       Tag 2 pk. for 
Max. 6 pk. pr. kunde.  

59,95 

6 stk. 

HALV PRIS! 

15,- 

Danæg 
str. m/l     9 stk.  
Gælder 30/4 til 6/5 
 

Hvedeknoppper 
 

Dagens ret  
Har du ikke lige tid 
og lyst til at lave af-
tensmaden?  
Så laver vi den for dig! Alle ugens da-
ge har vi dagens ret fra kl. 16.00 til 
ca. 18.45. Det er gode gammeldags 
retter, som vor mor lavede dem.  
Du skal være velkommen til at forud-
bestille. Flere bruger dem til møder 
og sammenkomster, hvor de skal ha-
ve det lidt godt  
28. apr.: Kalvesteg med tyttebær, sovs og 
              kartofler  
29. apr.: Højrebsfilet med flødekartofler og 
              mixed salat  
30. apr.: ½ stegt kylling med sovs og  
              kartofler  
1. maj:   Mørbrad à la creme med  kartofler  
2. maj:   Hakkebøf med bløde løg,  sovs og 
              kartofler  
3. maj:   Kokkens gryde med  mørbrad og 
              cocktailpølser  
4. maj:   Flæskesteg med rødkål, sovs og  
              kartofler  
5. maj:  Oksesteg med gelé, sovs og  
              kartofler  
6. maj:  Entre Côte med bagt kartoffel  
             og bearnaisesovs  

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

Gælder 
1/5 til 4/5 

Lørdag, 
søndag og 
mandag 
28/4-30/4 

Stort udplantningsmarked  
fredag 4/5 og lørdag 5/5 
Et besøg værd! 
 

Phalenopsis orkidé 
 Flere farver  
 
 
 
 
 
                                                      
 

63,- 
Eurospar har åbent alle dage 

8-19 
- også søndag! 

Weekendpris 

Cafe Royal kaffe  

Frem sodavand 

Spar pilsner 

Big ispinde Brøndum 
snaps 70 cl. 
+ pant        pr. flaske 
Max. 3 fl. pr. kunde 

79,95 
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Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

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

Svend Gønges 
Venner  

indkalder hermed til  

Ekstraordinær  
general-

forsamling 
 

mandag d. 21.5 kl.19.00  
i Køng Forsamlingshus. 

 

Dagsorden:  
Valg af dirigent 

Valg til bestyrelse 
Evt. 

 

Med venlig hilsen 
                      

Thomas Søren Madsen 
formand 

Bygaden 21, Køng,  
4750 Lundby,  
tlf. 5356 0309   

Svenske Karoliner til Gøngemarked i Lundby 
Hvis noget har manglet ved 
de foregående fire gønge-
markeder i Lundby, så har 
det været svenske soldater, 
der kunne gøre den koleri-
ske Kaptajn Mannheimer 
(Mogens Baagø) selskab. 
Sidste år fik vi selv udstyret 
to svenske soldater 
(Karoliner, som de kaldes), 
men i år bliver Mannheimer 
glad. For en trup på 10 
svenske Karolinere har be-
budet, at de vil deltage i 
Gøngemarked 2012 i Lund-
by, både lørdag og søndag 
den 18.-19. august fra kl. 10
-17. 
De svenske Karoliner vil 
både eksercere og vise den 
angrebsteknik, som de be-
nyttede sig af, dengang Sve-

rige under Carl X Gustav 
blev en stormagt i Europa. 
Og så medbringer de også 

en kanon.  
Så der bliver virkelig noget 
nyt at opleve på årets Gøn-

gemarked i Lundby-Parken 
i Lundby i weekenden den 
18.-19. august 2012. 

De svenske Karoliner, som i øvrigt kommer fra Skåne, viser på årets Gøngemarked i 
Lundby, den angrebsteknik, som de svenske soldater benyttede sig af. 

Lundbys gønger optrådte for 120 spejdere 
Gønger og andet godtfolk 
fra de årlige gøngemarke-
der i Lundby, optrådte 
lørdag den 14. april ved et 
spejderstævne i Bakkebøl-
le ved Vordingborg. 
Det var spejderne i Vor-
dingborg, både de blå og 
grønne, der afholdt en 

forlejr for årets landsstæv-
ne, som havde bedt gøn-
gerne fra Lundby om at 
komme og fortælle om 
deres berømte bysbarn, 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen. 
Omkring 20 af de udklæd-
te fra gøngemarkederne 

var med, og de opførte et 
show, hvor Chr. IV fortal-
te om sin ven Gøngehøv-
dingen. I fortællingen var 
indlagt små skuespil. På 
billedet her til højre ses 
Jens Beck som Kapellan 
Tange og Mogens Baagø 
som Mannheimer. 
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Snaphanen Café skal  
gøres klar til åbning 

Derfor efterlyser vi frivillige, der vil give en hånd 
med til let praktisk arbejde: 

30. april kl. 10.00: Spartledag 
1. maj kl. 10.00: Slibe– og grundedag 

3. maj kl. 10.00: Store maledag 
Det foregår Lundby Hovedgade 95. 

Meld dig til én eller flere af dagene. Ring 4011 9840! 
Med venlig hilsen  

Projektledelsen Snaphanen Café & Butik 

Birgit Rasmussen blev Årets Svend 2012. Med udnævnelsen 
følger en medalje med Svend Poulsens våbenskjold med in-
skription på bagsiden. Kulsoen modtog medaljen af Nils Glud, 
formand for Borgerforeningen Lundby. 

Kulsoen blev udnævnt 
til Årets Svend 2012 
Kulsoen på de årlige Gønge-
markeder i Lundby, Birgit 
Rasmussen, Køng, blev Årets 
Svend 2012. Det skete på ge-
neralforsamlingen i Borgerfor-
eningen Lundby 28. marts. 
Birgit Rasmussen fik udmær-
kelsen, fordi hun i sit arbejde i 
Foreningen Svend Gønge, 
ikke mindst som organisator af 
sygruppen, der laver de flotte 
dragter til gøngemarkederne, 
har ydet en fantastisk indsats, 
som har været med til at kaste 
glans over Lundby.  
Samtidigt er hun som Kulsoen 
i de årlige gøngemarkeder en 
af de mest fremtrædende skik-

kelser på markedet.  
Det fremhævede formand for 
Borgerforeningen Lundby, 
Nils Glud, da han overrakte 
Birgit Rasmussen en medalje, 
som er Svend Poulsens segl, 
hvor der på bagsiden er skre-
vet: Årets Svend 2012 Birgit 
Rasmussen. 
Birgit Rasmussen var meget 
overrasket og rørt over, at hun 
blev udnævnt til Årets Svend. 
- Jeg synes, der er mange an-
dre, der har fortjent den. Men 
jeg må da sige, at jeg er meget 
glad og stolt over at have fået 
prisen, sagde hun. 
 

På generalforsamlingen i 
Borgerforeningen Lund-
by onsdag den 28. marts 
blev der valgt to nye 
medlemmer ind i besty-
relsen. De nye er Gert 
Saaek og Peter Macke-
prang, som afløser Lars 
Andersen og Thilde 
Bergkvist, som ikke øn-
skede genvalg.  
Bestyrelsen består nu af 
Nils Glud, formand, 
Konny Baagø, næstfor-
mand, Steen Nielsen, 
kasserer, Ingegerd Riis, 
sekretær, Margit Ander-
sen, Carsten Bruun, Gert 
Saaek og Peter Macke-

prang. Mogens Baagø er 
suppleant. 
I sin beretning til gene-
ralforsamlingen fortalte 
formanden om de mange 
aktiviteter, der har været 
i Lundby i det forgangne 
år. Blandt andet skrider 
planerne med indretnin-
gen af det nye grønne 
område ved Ibsvej godt 
frem, og renoveringen af 
Lundby Hovedgade vil 
på grund af forsinkelser i 
Banedanmarks arbejde 
med den nye jernbane-
tunnel, først blive gen-
nemført i efteråret 2012 
og i 2013. 

To nye i bestyrelsen 
i borgerforeningen 

Gert Saaek. 

Peter Mackeprang. 



4750Avisen, nr. 124, 28. april 2012 

 

7 

Legeværelse 
på 39 kvm 
Super- 
garderobe 

       

 
 
 
 

      Mariehønen 

 

 

 

 

 

Vi har en ledig plads 1. maj 2012 
Vi hedder Tanja og Ryan Jørgensen, vi er gift og har været sammen 
siden 1992, vi har 4 børn sammen, vi har været kommunale store dagple-
jere, men mener at vi kan tilbyde et roligere miljø som private børnepas-
sere. Vi er et alternativ til den kommunale dagpleje med kommunalt 
tilskud og tilsyn. Slut med gæstedagpleje, vi tilbyder plads ved sygdom, 
så børnene kan blive i deres trygge og vante miljø. 
 

I får mere info på www.mariehone.dk. I er også meget 
velkomne til at ringe og høre nærmere på 5628 2016 eller 

4233 3763. Vi glæder os og ser frem til at høre fra jer  
Mvh. Tanja og Ryan, Mariehønen.  

Velkommen 
Tanja og Ryans private 

Bondegårds‐børnepasning 

Det må kaldes service! 
Rigtigt mange er taknem-
melige for det store arbejde, 
som Støtteforeningen for 
Medborgerhuset Lundby 
udfører ved de månedlige 
fællesspisninger. Men ved 
fællesspisningen den 3. 
april overgik Støtteforenin-
gen sig selv. 
Da arrangørerne af fælles-
spisningen hørte, at en af de 
trofaste deltagere i fælles-

spisningen ikke kunne 
komme, fordi vedkommen-
de havde aftenvagt i Snap-
hanen Butik, så pakkede 
Winni Birch en ”madkurv” 
og leverede aftenens ret i 
Snaphanen, incl. tallerken, 
bestik og servietter. 
Det må kaldes service! 
Fra den frivillige butiksvagt 
forlyder det, at maden 
smagte dejligt! 

Foreningen Svend Gønges 
effektive sekretær Jens 
Beck udgiver jævnligt ny-
hedsbreve fra foreningen, 
Seneste Nyt, eller slet og 
ret SN, hedder de. 
Der er efterhånden kommet 
55 elektroniske nyhedsbre-
ve og 12 særudgivelser, og 
de kan nu alle sammen ses 
på nettet.  
På internetportalen 
www.syvsogne.dk kan man 

under menupunktet Svend 
Gønge finde Foreningen 
Svend Gønge, og her er et 
link, hvor der står Nyheds-
breve. 
Her er der så links til samt-
lige nyhedsbreve fra for-
eningen. Ønsker du nyheds-
brevene tilsendt med mail, 
skal du blot bede Jens Beck 
om et gratis medlemskab. 
Mail: svendgoengepoulsen 
@gmail.com. 

Nyhedsbreve på nettet 

Tirsdag den 8. maj kl. 18 
er der igen fællesspisning 
i Medborgerhuset Lund-
by. Denne gang har piger-
ne valgt at lave en menu, 
som består af forloren 
mørbradgryde med kartof-
felmos.  
Til dessert er der fløde-
rand med blandede frugter 
eller citronfromage samt 
kaffe. 
Prisen for denne menu er: 
Voksne             kr. 70,00 
Børn                 kr. 40,00 
Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser. 
Tilmelding kan ske ved at 
ringe på Medborgerhusets 
telefon 5133 3771 eller på 
mailadressen :  
Winbi@forum.dk 
Sidste frist for tilmelding 
er søndag den 6. maj, men 
vi gør ven-
ligst opmærksom på, at vi 

desværre kun kan være ca. 
60 gæster, så vi har måttet 
indføre,”først til mølle”- 
princippet. 
Tirsdag den 12. juni 2012 
afsluttes første halv-
års sæson med fællesspis-
ning med Thai-buffet, og 
her er det igen lykkedes 
pigerne at få Sara Larsen 
til at lave de mange lækre 
forskellige thairetter. Af 
erfaring ved vi, at denne 
aften kommer der rigtigt 
mange tilmeldinger, så 
ønsker I at deltage, så 
tilmeld jer allerede nu. Vi 
skal  straks fortælle, at 
prisen til Thaiaftenen er 
100,- for voksne og 50,- 
kr. for børn pr. kuvert på 
grund af dyrere råvarer! 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen  

for Medborgerhuset  

Mørbrad med mos i maj og thai i juni 

Tirsdag den 
12. juni dæk-
ker Sara Lar-
sen op til det 

helt store thai-
bord, og 8. maj 

står den på 
lækker mør-

bradgryde med 
kartoffelmos. 
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Livlig debat i Lundby Lokalråd 

Her er bestyrelsen for Lundby Lokalråd efter generalforsamlingen mandag den 23. april: Steen Nielsen og Nils Glud, 
Lundby, Birthe Jonasen og Jens Larsen, Køng, Orla Andersen og Peter Christensen, Svinø og Steen Caspersen og 
Ejvind Hansen, Sværdborg. Udby Sogn har to ledige pladser i bestyrelsen. 

Der var kun mødt en halv 
snes borgere udover besty-
relsen til generalforsamlin-
gen i Lundby Lokalråd i 
Køng Forsamlingshus man-
dag den 23. april. Alligevel 
blev debatten til formand 
Steen Nielsens beretning 
særdeles livlig, og det sør-
gede især tidligere bestyrel-
sesmedlem i lokalrådet Jes 
Jelsmark fra Kostræde Ban-
ker for. 
Han stillede en sand haglby-
ge af kritiske spørgsmål til 
bestyrelsen for lokalrådet, 
både om offentliggørelse af 
dagsordener og referater og 
om påståede ubesvarede 
henvendelser til lokalrådet. 
Han var f.eks. meget util-
freds med, at de omkring 

500 borgere, der havde pro-
testeret mod at placere et 
biogasanlæg ved Dybsø 
Fjord, ikke havde fået et 
svar fra Lundby Lokalråds 
bestyrelse, da man havde 
spurgt til lokalrådets hold-
ning. 
Formand Steen Nielsen og 
de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer fortalte, at de skam 
havde svaret, men de kunne 
ikke fortælle, hvilken hold-
ning bestyrelsen har til 
spørgsmålet. Sekretær Bir-
the Jonasen sagde det, så 
det ikke kunne misforstås. 
- Årsagen til, at bestyrelsen 
ikke har taget officiel stil-
ling er, at vi er rygende 
uenige, sagde hun. 
Derfor sørger bestyrelsen 

for, at der indkaldes til bor-
germøder, når borgerne skal 
høres. - Det vil også ske, 
når eller hvis der kommer 
planer for opførelse af vind-
møller eller biogasanlæg i 
vores område, sagde Steen 
Nielsen, der også understre-
gede, at det er bestyrelsens 
rolle at formidle holdninger 
fra borgerne til kommunen 
og omvendt. 
På trods af bestyrelsens 
forklaring var Jes Jelsmark 
og tre andre borgere fra 
Kostræde Banker ikke til-
fredse. Det gav sig udslag i, 
at de stemte imod beretnin-
gen, som dog blev vedtaget 
med samtlige øvrige møde-
deltageres stemmer. 
Ved valget til bestyrelse 

blev Nils Glud, Lundby, 
Jens Larsen, Køng, Orla 
Andersen, Svinø og Steen 
Caspersen, Sværdborg gen-
valgt. Nyvalgt fra Sværd-
borg blev Ejvind Hansen for 
et år.  
Der var ikke mødt borgere 
fra Udby sogn, så sognets to 
pladser står fortsat ledige. 
Hvis borgere i Udby Sogn 
ønsker at repræsentere sog-
nets interesser i Lundby 
Lokalråd, kan de henvende 
sig til formand Steen Niel-
sen:  
ibsvej43@nielsen.mail.dk. 
 
Efter generalforsamlingen 
holdt fhv. overlærer og 
fremtrædende amatørarkæo-
log Axel Johansson et 
spændende lysbilledfore-
drag om bosætning i Lund-
by Lokalområde helt tilbage 
fra seneste istids ophør for 
11.700 år siden. 

Formand for Lundby Lokal-
råd, Steen Nielsen, Lundby, 
aflægger beretning på ge-
neralforsamlingen mandag 
den 23. april. I øvrigt ses 
lokalrådets sekretær Birthe 
Jonasen, Køng, aftenens 
dirigent Jens Hallqvist, og 
lokalrådets kasserer Orla 
Andersen, Svinø. 

Ingen cykelsti fra Køng til Lundby før 2024-28 
Det bliver tidligst i perioden 
2024-28, at forældre i 
Køng, Kostræde og Svinø 
kan sende deres skolebørn 

sikkert af sted på cykel til 
skole i Lundby. Steen Niel-
sen fortalte i sin beretning, 
at kommunen ikke vil lave 

de manglende stumper cy-
kelsti mellem Køng og 
Lundby før. 
Derimod er en cykelsti mel-

lem Bårse og Lundby blevet 
prioriteret til at skulle etab-
leres allerede i 2012-16. 
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Kristi himmelfarts-
vandring 

Vi håber på godt vejr og indbyder til Kristi  
himmelfarts-vandring mellem kirkerne  

i Svinø og Køng  

torsdag den 17. maj 
Program:  

Kl. 8.45 afg. med bus fra Køng Præstegård til Svinø 
Kl. 9.00 : Morgensang i Svinø Kirke, hvorefter vi 

sætter kursen mod Køng Kirke (ca. 7km). 
Kl. 11.30: Gudstjeneste i Køng Kirke 

Kl. 12.30: Frokost i Præstegården 
  

                                      Tilmelding af hensyn til bus- 
                                       kørsel og frokost til  
                                       Provst Mette Magnusson,  
                                       tlf. 5576 9109. 
                                       Selv om man ikke går med, er  
                                       man velkommen til at deltage  
                                       i gudstjenesten og den efter- 
                                       følgende frokost i Præste- 
                                       gården i Køng. 

Kom i cirkus  
for kun 60 kr. 
Igen i år kan du og din 
familie komme i cirkus for 
kun 60 kroner pr. næse.  
Det er borgerforeningerne i 
Lundby og Køng, der igen 
i år arrangerer to billige 
cirkusforestillinger med det 
populære Cirkus Baldoni. 
Årets forestillinger finder 
sted på det grønne område 
bag Køng Museum søndag 
den 3. juni kl. 13.00 og 
16.30.  
Der plejer at være meget 
stor rift om billetterne, så 
det er nok en god idé at 
købe dine billetter i forsalg. 
Billetter kan købes hos 

Spar i Køng, Spar i Salle-
rup, Merko i Lundby, 
Lundby Apotek og Snapha-
nen Butik i Lundby. 
Årets forestilling byder på 
et herligt nummer med 
kæmpestore Sct. Bern-
hardshunde, fodjonglør, 
der vender op og ned på 
det hele, en linedanserinde, 
der laver salto på den 
stramme line, imponerende 
luftnumre, et fortryllende 
maske- og tøjskiftenum-
mer, et spændende hånd-
standsnummer, fantastiske 
akrobater, masser af klov-
nerier og meget mere. 

Stormøde for Lundbys gønger 
Tirsdag den 15. maj kl. 
19.00 er der stormøde for 
alle de aktive, der ønsker at 
deltage i Årets Gøngemar-
ked på den ene eller den 
anden måde. På mødet vil 

der blive orienteret om de 
seneste nyheder og opga-
ver blive tilrettelagt. Alle 
er velkomne i Medborger-
huset Lundby på Banevej 
4, 4750 Lundby. 

Ny i Snaphanebestyrelse 
På et møde for de frivillige i 
Snaphanen Butik har de fri-
villige valgt Frede Nielsen, 
Snaphanevej i Lundby, som 
deres repræsentant i besty-
relsen for Snaphanen Café & 
Butik. 
Frede Nielsen er sammen 
med sin kone Birthe blandt 
de meget flittige frivillige, 
der driver Snaphanen Butik 

på Lundby Hovedgade 95. 
Der er i alt omkring 20 fri-
villige, og dertil arbejder en 
lille halv snes praktikanter 
fra ungdomsuddannelsen 
STU-Sydsjælland i den lille 
butik. 
Bestyrelsen består udover 
Frede Nielsen af Nils Glud, 
Konny Baagø, Karin Lærke, 
Bo Weber og Peter Sten. 
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Skal Svend Gønge-skolen 
have nyt navn? Det spørgs-
mål stiller den nye skolele-
der på Svend Gønge-skolen 
i Lundby Torben Folke 
Månsson i en skrivelse til 
"alle med tilknytning til 
Svend Gønge og Bårse sko-
le". 
Spørgsmålet stilles, fordi 
Svend Gønge-skolen og 
Bårse Skole med den nye 
skolestruktur i Vordingborg 
Kommune nedlægges som 
selvstændige skoler den 31. 
juli 2012. Den 1. august 
2012 opstår en ny skole 
med undervisning i Lundby 
og Bårse. 
Og så er det altså ikke givet, 
at den nye skole skal hedde 
det samme som en af de 
gamle. 
- Den nye skole vil blive 
drevet som en skole med 
undervisning på to matrikler 
og et skoledistrikt. I den 
forbindelse skal vi overveje, 
hvilket navn skolen skal 

have, skriver Torben Folke 
Månsson. 
Det er ikke udelukket, at det 

nuværende navn Svend 
Gønge-skolen kan blive 
navnet på den nye skole. I 
hvert fald skriver den nye 
skoleleder: 
- Skoler har ofte taget navn 
efter den by, hvori den lig-
ger eller efter det område, 
der omgiver den, men sådan 
er det det ikke med Svend 
Gønge-skolen. Her har sko-
len taget navn efter en histo-
risk person, der deltog i en 
af krigene mod svenskerne 
og som tak for indsatsen fik 
Lundbygård. Personen hed 
Svend Poulsen, men blev 
kaldt Gøngehøvdingen. 
Svend Poulsen fik Lundby-
gård i 1661.  
- I forbindelse med vores 
overvejelser kunne det være 
interessant at overveje den-
ne historiske person, der var 
bosat og siden (…) begravet 
godt og vel halvvejs mellem 
skolens afdelinger. 
Torben Folke Månsson om 
forslag til skolens navn se-

nest den 1. maj 2012 kl. 
12.00. 
Blandt de indkomne forslag 
vil der blive trukket lod om 
en gevinst. Vinderen vil få 
direkte besked og bliver 
offentliggjort på skolens 
intranet samt Svend Gønge-
skolens hjemmeside. 
Hvis du som borger i skole-
distriktet - i praksis Syv 
Sogne-området (Svinø, 
Køng, Lundby, Sværdborg, 
Udby, Bårse og Beldringe 
sogne) - ønsker at komme 
med forslag til den nye sko-
les navn  - og det kan altså 
være, at skolen fortsat skal 
hedde Svend Gønge-skolen 
- så send dit forslag med 
mail til:  
svendskoleadm@ 
vordingborg.dk.  
Og altså senest på tirsdag 
den 1. maj kl. 12.  
Du skal huske at skrive dit 
forslag til navn, dit eget 
navn og adresse og evt. be-
mærkninger til forslaget. 

Hvad skal skolen hedde? 

Torben Folke Månsson: - I 
forbindelse med vores over-
vejelser kunne det være 
interessant at overveje 
Svend Gønge, der boede 
halvvejs mellem skolens 
afdelinger.  

Den kommende skole i Præstø skal også have nyt navn 
Også den kommende skole i 
Præstø skal have et nyt 
navn.  
De to nuværende skoler 
Abildhøjskolen og Kloster-
nakkeskolen sammenlægges 
efter sommerferien, og så 
skal også den skole have et 
navn.  
Skoleleder i den nye Præstø
-skole, tidligere skoleleder 
på Svend Gønge-skolen i 
Lundby, Helle Justesen, 

skriver: 
Den 1. august 2012 åbner 
den nye skole i Præstø; den 
skal have et navn.  
Til den kommende skole er 
dannet et fusionsråd med 
repræsentanter fra de to 
nuværende skolebestyrelser 
samt skolelederen. Det bli-
ver dette fusionsråd der 
indstiller det endelige navn -
, eller en prioriteret liste 
med navneforslag -, til Vor-

dingborg Kommunes Børne
- unge- og familieudvalg 
som træffer den endelige 
beslutning. 
Jeres navneforslag afleveres 
til sekretærerne på de nuvæ-
rende to skoler. 
Mailadressen til Abildhøj-
skolen er:  
abildhojskolen@ 
vordingborg.dk, og til Klo-
sternakkeskolen er mail-
adressen:  

klosternakkeskolen@ 
vordingborg.dk. 

Husk at stemme inden på 
tirsdag kl. 12! 

De nye skolenavne godken-
des af Børne, Unge, og Fa-
milieudvalget tirsdag den 
29. maj. 

Kommentar af  
Peter Sten Hansen 
Formand for  
Foreningen Svend Gønge 
 
Jeg er en af dem, der har 
sendt et forslag til Svend 
Gønge-skolens ”nye” navn. 

Og jeg har foreslået, at den 
fortsat skal hedde Svend 
Gønge-skolen. I snart 50 år 
har skolen båret navnet på 
den folkehelt, der har sat 
sine spor i hele vores områ-
de, inklusive Bårse-
Beldringe. Befolkningen har 

taget navnet til sig, ikke 
bare på skolen, men i stort 
set alle de foreninger, der er 
i området, f.eks. Idrætsfor-
eningen Svend Gønge. Nav-
net var med til at overvinde 
den jalousi, der var en gang, 
og det bør vi ikke lave om 

på. Som skolens nye leder, 
Torben Folke Månsson så 
rigtigt påpeger, så boede 
Svend Poulsen (næsten) på 
halvvejen mellem Bårse og 
Svend Gønge-skolen. 
Jeg vil opfordre alle til at 
stemme om navnet! 

Den skal fortsat hedde Svend Gønge-skolen 
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Hvornår har du 
sidst haft en annonce  

i 4750Avisen? 
 

En annonce i 4750-
Avisen bliver læst!  

4750@lundbyweb.dk 

Lejlighed udlejes 
Hyggelig 2 ½ værelses lejlighed, beliggende cen-
tralt i Lundby, udlejes. Lejligheden indeholder 2 

stuer, lille værelse og køkken + bad.  
Ledig fra 1. maj. 

For fremvisning kontakt. 
Tlf. 2231 6946 eller 4673 3837 

Der er nu indstillet en ny 
præst til at efterfølge Sussie 
Nielsen, der gik på pension 
i november 2011.  
Sussie Nielsen fungerede de 
sidste 2 år af sin embedspe-
riode i en stilling som en 
slags provstipræst og havde 
sit virke i flere forskellige af 
provstiets sogne.  Det skal 
den nye præst også have.  
Da der endnu ikke forelig-
ger en officiel udnævnelse, 
kan jeg endnu ikke røbe 
navnet på den nye præst, 
men jeg kan fortælle, at det 
er en ung, nyuddannet kvin-
delig teolog, der først skal 
ordineres, dvs. præstevies, 
før hun kan tiltræde stillin-
gen.  
Vi forventer, at vores nye 
præst vil blive ordineret i 
Roskilde Domkirke søndag 
den 13. maj, og jeg regner 
med at kunne indsætte hen-
de i Køng Kirke ved guds-

tjenesten den efterfølgende 
søndag den 20. maj kl. 
10,30 samt i Svinø Kirke 2. 
pinsedag, den 28. maj kl. 
10,30.  
Der vil ikke finde egentlig 
indsættelse sted i de andre 
kirker, som hun skal virke i, 
idet hendes forankring skal 
være i Køng-Svinø pastorat, 
hvor hun skal fungere som 
sognepræst, når jeg er fra-
værende, enten på ferie eller 
i funktion som provst andre 
steder i provstiet eller til 
møder osv. 
De andre kirker, hun skal 
virke i, bliver dels Præstø 
og Skibinge, hvor hun skal 
holde en gudstjeneste om 
måneden, dels bliver det på 
Møn, hvor hun skal indgå i 
samarbejde med sognepræ-
sterne i Stege-Nyord og 
Fanefjord-Bogø.  
Endelig vil en del af denne 
præstestilling også varetage 

den kirkelige betjening af 
det psykiatriske hospital 
Oringe. 
Det er, som det kan læses 
ud af ovenstående, lidt af en 
blækspruttestilling men 
tillige en stilling, der byder 
på god oplæring og spæn-
dende udfordringer for en 
nyuddannet præst, og hun er 
ventet med længsel, idet vi 
har manglet en præst i dette 
embede i det halve år, der er 
gået, siden Sussie Nielsen 
gik på pension. 
Jeg glæder mig til at kunne 
åbenbare hendes navn, når 
en formel udnævnelse har 
fundet sted og håber, at 
mange mennesker vil møde 
op og tage godt imod hende, 
når hun begynder i sit em-
bede her i Stege-
Vordingborg Provsti. 
  

Venlig hilsen 
Mette Magnusson 

Ny præst i Køng-Svinø 

Tag med  
til marked  
i Lönsboda 
Tag med til Lundbys skån-
ske venskabsby Lönsbodas 
Gøngemarked den 27.-29. 
juli! Opfordringen kommer 
fra Foreningen Svend Gøn-
ge, som koordinerer en tur 
til 1600-talsmarkedet ved 
den skønne Hjärtasjö lige 
uden for Lönsboda. Marke-
det varer to dage, fredag og 
lørdag, med fest lørdag 
aften. Vi arrangerer over-
natning efter folks behov, 
og da vi påregner at køre i 
private biler, bliver det en 
billig tur. Nærmere oplys-
ninger og tilmelding til 
sten@post7.tele.dk. 

Send dit foto, din 
historie eller din an-
nonce med mail til 
4750Avisen. Dead-
line for næste num-
mer er mandag den 
21. maj kl. 10.00. 
Send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk 
eller sms 6130 1004. 
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Igen i år starter sæsonen for 
salg fra bagagerum og trai-
lere tirsdag den 1. maj kl. 
17-20 på P-pladsen v. Over 
Vindinge Forsamlingshus. 
På generalforsamlingen den 
5. marts blev et par nye 
medlemmer valgt ind, så 
bestyrelsen igen er fuldtal-
lig. Hermed gives der mu-
lighed for at hanke op i de 
forskellige frivillige tiltag, 
som er nødvendige for at 
det gode, gamle forsam-
lingshus kan fortsætte som 
nøglehus samt som forenin-
gernes mødested. Da 
Sværdborg Sogns Beboer-
forening desværre måtte 
nedlægges i foråret, blev det 
aftalt, at forsamlingshuset 
vil forsøge at fortsætte i den 
gode ånd og rent praktisk 
vil sørge for,  at juletræsfe-
sten fortsætter som traditi-
on. 

Det er 4. år med bagage-
rumssalget, som står helt i 
vejrgudernes vold, hvilket 
satte sit præg på sæson 
2011. Alle er velkomne til 
at stille op! Når man an-
kommer (uden tilmelding) 
bliver man bedt om at give 
et mindre bidrag til arrangø-
ren,25 kr. for biler og 50 kr. 
for trailere. Der er salg af 
kaffe m.m. fra huset. Vel 
mødt hver den 1. tirsdag i 
sommerhalvåret.  
 
Hilsen  
Bestyrelsen 
 
Steen Caspersen, John Søn-
dergård, Alex Schmidt Han-
sen, Michael Petersen, Jytte 
Sidor, Benny Vinholt, Chri-
stian Wulff, Jesper Grøn-
kjær, Marianne Kristiansen 
og Bente Ruberg.  

Så begynder sæsonen for salg 
fra bagagerum og trailere 

Hvor tit kan man danse tan-
go her ude på landet? 
Ja, dette spørgsmål kan man 
med rette stille sig, når der 
torsdag den 3. maj gives 
mulighed for eventet: 
”Landlig tango nær Vor-
dingborg”, som tangoin-
struktør og DJ Bärbel Rück-
er har valgt at omtale det på 
sin hjemmeside Tanzbar.  
Over Vindinge forsamlings-
hus lukker torsdag den 3. 
maj kl. 19 dørene op for den 
argentinske tango. Bärbel 
vil starte med instruktion og 
opvisning i den store sal, 
hvor man kan vælge at del-
tage på gulvet (husk sko 
med glatte såler) eller slå 
sig ned som tilskuer på sto-
lerækkerne. Næste halvdel 
af aftenens program byder 
på milonga, hvor alle kan 
danse løs. Man kan satse på 
at finde en dansepartner til 
arrangementet. Det er ikke 

et krav at møde op som par. 
Huset serverer diverse for-
friskninger til sædvanlig 
rimelig pris. Entre 85 kr., 
dog kan øvede dansere nø-
jes med 65 kr. hvis de først 
ankommer kl. 21 til milon-
ga.   
”Førhen dansede folk jo alt 
det, de kunne komme til, 
der har til tider været op 
imod 500 mennesker for-
samlet til bal på de blanke 
gulve her”, fortæller for-
mand Steen Caspersen, 
Over Vindinge Forsam-
lingshus.  
I dag lejes huset ud som 
nøglehus og oplever en ud-
mærket søgning af private 
fester, som dog kun er mu-
lig, fordi en stor frivillig 
bestyrelse bakker op om 
vedligeholdelsen.  
Områdets foreninger kan 
leje sig ind til mere favorab-
le vilkår, ligesom der arran-

geres suppestuer og jule-
marked i vinterhalvåret og 
bagagerumsloppemarkeder i 

sommerperioden. Læg ve-
jen forbi på Tinghøjvej 8 til 
en aften i tangoens tegn! 

Landlig tango nær Vordingborg 

To af de lokale fra Sværdborg Sogn har kastet sig ud i en 
vild Milonga. Sådan er vi her ude på landet. 
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En nær ven af Lundby, for-
fatter, sanger, musiker, 
sangskriver, historiker, 
kvindeforkæmper, helse-
kostekspert, livsstilsekspert, 
kort sagt den kloge kone 
Ann Jönsson fra Glimåkra i 
Östra Göinge Kommun er 
blevet nomineret til at få 
udmærkelsen Årets Göing i 
år.  
Prisen uddeles til en person, 
som har kastet glans over 
Östra Göinge Kommun eller 
som i det stille har virket for 
fællesskabet. 
Nomineringen af Ann Jöns-
son er begrundet således: 
"Ann driver företaget Na-
turhälsan i Gamlarp och är 
författarinnan bakom boken 
"Snapphonor". En av nomi-
neringarna: "Hon är en otro-
lig kvinna som har hjärtat 
på rätta stället! En kvinna 
som ger av sig själv och 
som värnar om sin hem-
bygd. Den kunskap som hon 
besitter om sin hembygd är 
guld värd. Det är en skatt. 
Det är även behjärtansvärt 
att få ta del av hur hon vär-

nar om miljön" 
Ann Jönssons bog Snapho-
nor kan - formentlig som 
det eneste sted i Danmark - 
købes i Snaphanen Butik, 
Lundby Hovedgade 95  i 
Lundby. Åbent alle dage 13

-21! 
Ann Jönsson har besøgt 
Lundby ved flere lejlighe-
der, ligesom mange fra 
Lundby og omegn har mødt 
Ann Jönsson i hendes skøn-
ne skovejendom i Gamlarp 

uden for Glimåkra.  
Ann Jönsson var første gang 
i Lundby i 2008, hvor hun 
sang og fortalte om göinger 
og snapphaner og snaphøns. 
Og i 2010 var hun hovedat-
traktionen ved den store 400
-års fødselsdagsfest for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen på Svend Gønge-
skolen i Lundby. 
Formand for Foreningen 
Svend Gønge, Peter Sten 
Hansen, Lundby, opfordrer 
alle til at stemme på Ann 
Jönsson som Årets Göing! 
Det kan se ved at bruge 
dette link: http://
www.ostragoinge.se/
Hallare/Nyheter/Rosta-pa-
Arets-Going-2012/  
Alle kan stemme, også bor-
gere uden for Östra Göinge 
Kommun! 
Der kan stemmes frem til 6. 
maj! 
 
 
 
Læs også Jytte Høi Hamers 
anmeldelse af Ann Jönssons 
bog Snapphonor side 16-17. 

Nær ven af Lundby nomineret til fornem pris 

Ann Jönsson ved mindestenen for Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen, da hun besøgte Lundby i 2008. Nu er hun  nomi-
neret til at blive Årets Gønge i sin hjemkommune i Skåne. 

En flot skærtorsdag i Husflidsskolen  
Skærtorsdag den 5. april 
blev en flot dag i Køng 
Husflidsskole! Da holdt vi 
vores årlige forårsudstilling. 

Og i år blev den et tilløbs-
stykke  uden lige. 
Omkring 120 mennesker 
lagde vejen forbi, nysgerri-

ge efter at se det nye hus og 
de udstillede genstande.  
De så de ombetrukne møb-
ler, fletværk og mange for-
skellige borde.  
En kiste var en behagelig 
siddeplads.  
Populært var også de store 
blomsteropsatser, et bistade 
og specialfremstillede vin-
duer. Drejearbejderne blev 
vendt og drejet.  
En af deltagerne var Inga 
Bjørn, som senere på dagen 
åbnede sin udstilling  på 
Køng Museum. 
Der blev talt meget om hu-
set og de mange muligheder 
for aktiviteter, det giver.  
Stor tak til alle sponsorer. 
Se mere på hjemmesiden: 
www.koenghusflid.dk. 

Køng Husflidsforening 

Et flot skakbord. 

Smukt betrukne møbler. 

Alskens fletværk. 
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Køng Husflidsforening af-
holder trædrejekursus lør-
dag den 22. og søndag den 
23. september, begge dage 
fra 9 til 16. Kurset koster 
500,00 kr. for medlemmer. 
Materialer er ikke medreg-
net i kursusprisen 
Tilmelding til Orla Morten-
sen på denne mailadresse: 
orlamortensen@stofanet.dk 
Telefon: 5537 2604 eller 
4022 2243. 
Og så afholdes der pileflet-
kursus lørdag den 1. og søn-
dag 2. september samt samt 
lørdag den 29. og søndag 
den 30. september, alle dage 
kl. 9-16. 
Kurset koster 500,00 kr. for 

en weekend. Materialer 
betales efter forbrug. 
Pilefletter Else Lund, vil 
indvi os i den ædle kunst. 
Hvis du I har lyst til at del-
tage, så vil Winie meget 
gerne høre fra jer, gerne 
snart! Det vil være rart at 
vide på forhånd, om begge 
kurser kan blive fyldt op, 
eller der kun er brug for den 
ene weekend.Winie 
Jaaouanes mail:   
winiejaaouane@gmail.com 
Telefon: 5576 5180 el. 4158 
3424. Begge kurser afholdes 
i Køng Husflidsskole, Høj-
bro 15, 4750 Lundby. 

Mvh. 
Køng Husflidsforening 

Nu er der igen en autorise-
ret zoologisk konservator på 
Sydsjælland. Det er den 55-
årige Ruud Barbier fra 
Lundby, som har fået sin 
autorisation efter at være 
uddannet som naturhistorisk 
konservator på Kunstakade-
miets Konservatorskole i 
København.  
"Foruden den konventionel-
le udstopning med kemika-
lier, bruger jeg også fryse-
tørring som konserverings-
teknik og har desuden erfa-
ring med garvning af skind 
og kopiering af stenalder-
redskaber." siger konserva-
toren som allerede har en 
bachelorgrad og arbejder i 
øjeblikket på sin kandidat-
del. 
Da der findes mange jægere 

her på egnen, forventer han 
at lave en del jagttrofæer og 
opsatser, men også hvis folk 
finder et flot dødt dyr, står 
hans værksted åben for 
modtagelse. Også restaure-
ring af ældre udstopninger 
er noget han vil kunne tage 
sig af. 
Da taxidermi er et fag som 
er meget reguleret, ifølge 
Washington-konventionen 
og CITES-bestemmelserne, 
er autorisationen en uund-
værlig del af virksomheden 
og han er derfor meget glad 
for, at han fik sin autorisati-
on kort før jul.  
"Det er en drøm, jeg har 
haft siden jeg var 16-17 år 
gammel, som nu er gået i 
opfyldelse", siger Ruud og 
tilføjer, at han har udstoppet 

dyr siden han var 14.  
"Det var dog behæftet med 
mange begrænsninger, da 
udstopning uden autorisati-
on i princippet er strafbart, 
med undtagelse af nogle få 
arter, mest jagtvildt”. 
Værkstedet, som er belig-
gende på Lundby Hovedga-
de, kan besøges af alle.  
"Da jeg stadig er i gang med 
min uddannelse er jeg des-
værre ikke dagligt til stede, 
så det er nødvendigt, lige at 
lave en aftale per telefon 
først." 
Har du et dyr som skal ud-
stoppes, er det derfor vigtigt 
at pakke det ind og fryse det 
ned, hurtigst muligt (helst 
indenfor 15-20 timer efter 
døden, men gerne hurtige-
re).  

Firmaet 'DANAKONS - 
Den Flyvende Hollænder' er 
medlem af Dansk  
Zoologisk Konservatorfor-
ening,  har telefonnummer 
4078 2002 og meget snart 
også en hjemmeside på 
www.danakons.dk. 

Ruud Barbier udstopper fugle: 

Drengedrøm 
blev opfyldt 

Kurser i trædrejning og  
pileflet i husflidsskolen 

Ruud Barbier. 

Café Yrsa 
 

10 års jubilæum  
6. juli kl. 18.00 

Musik &  
ta’ selv-bord 

Kr. 100,- 
Tilmelding senest 1. juli 

 

Bar & Billard & Dart 

Sygruppe efterlyser  
strikkegarn og strikkekoner 
Sygruppen under Forenin-
gen Svend Gønge efterly-
ser strikkegarn og strikke-
koner. Garnet skal bruges 
til strømper, huer og evt. 
sjaler, og det skal helst 

være i diskrete farver. 
Kan du hjælpe med noget 
af dette, så henvend dig til 
Birgit Rasmussen,  
tlf. 5576 9139 eller  
2912 6508.  
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Husk, at der er  
Gøngemarked i Lund-

by lørdag-søndag  
den 18.-19. august.  

Det foregår i Lundby-
Parken, begge dage 

fra 10-17. 

Ann Jönsson: ”Snapphonor. 
Hjältinnor i livets tjänst”. 
Naturmedicinska Akade-
mins Forlag 2011 - 
www.naturhalsan.se.  
Pris 195 kr.  
Kan købes i Snaphanen 
Butik i Lundby. 
 
Af Jytte Høj Hammer 
 
Ann Jönsson, som mange 
her på egnen har set og hørt 
til bl.a. Gøngefesten i 2011 
og på ture til Lönsboda, bor 
selv i Skåne midt i det om-
råde, som gøngerne kom fra 
og hvor snaphanerne holdt 
til. Hun bor i nærheden af 
Glimåkra og har kendskab 
til slægt og aner tilbage i 
1600-tallet blandt snapha-
nerne og deres kvinder, ja 
faktisk endnu længere tilba-
ge. 
Ann Jönsson har skrevet 
bogen ”Snapphonor. Hjäl-
tinnor i livets tjänst”. I bo-
gens forord fortæller hun, at 
hun har valgt at skrive om 
snaphanernes kvinder – og 
kalder dem snapphonor 
(snaphunner). Et klogt og 
smukt valg. For også i Skå-
ne glimrer kvindernes histo-
rie med sit fravær. Den 
skrevne historie i historie-
bøgerne, og i mange skøn-
litterære værker, er sejrher-
rernes historie og mænde-
nes historie.  
Ann Jönsson tager udgangs-
punkt i de kvinder, hun har 
fået kendskab til gennem 
egen slægtsforskning. Og 
hun har bygget bogen op 
omkring disse kvinder og 
de faktiske historiske 
kendsgerninger. Bogen er 

skrevet som en roman. Og 
hvilken roman! 
Jeg lånte bogen i påsken for 
at have noget at læse i på en 
flyrejse. Jeg har været næ-
sten åndeløs af spænding 
undervejs i min læsning, og 
har næsten ikke kunnet læg-
ge den fra mig, før jeg kom 
til sidste side! 
Der er mange personer un-
dervejs i bogen. Mange 
kvinder og nogle mænd. 
Den gennemgående figur er 
Hanne. Hanne er enlig og 
enke og bor for sig selv ude 
i skoven. Hun er klog på 
naturmedicin, fødsler, kvin-
der og mænd, pleje og om-
sorg, og hun anses af omgi-
velserne for at være en heks 
og en troldkvinde. Hanne 
får ofte forvarsler om ting, 
der kommer til at ske, og 
hun er en seende kvinde og 
det vi i dag kalder clairvoi-
ant. Hun er klog og hun er 
stærk.  
Undervejs i bogen får vi 
indblik i de andre kvinders 
liv, og de er så levende og 
stærkt beskrevet, at der nær-
mest kørte en ”indre film” i 
mit hoved, mens jeg læste. 
Vi får indblik i kvindelivet, 
som det tog sig ud på snap-
hanetiden i Skåne. Snapp-
honorna er meget alene om 
hverdagens trængsler; deres 
mænd er ofte ude i skoven 
og i kamp og trakasserier 
med de svenske soldater og 
i sidste ende – den svenske 
konge. Kvinderne hjælper 
og støtter hinanden og mø-
des af og til ved fuldmåne 
med Hanne i hendes hus, 
hvor hun har en stue, der 
bliver brugt til at tørre hør i, 

og desuden til både skade-
stue og fødestue. Mændene 
bryder sig bestemt ikke om 
disse møder , og nogle af 
kvinderne får tæsk af deres 
mænd, fordi de tager til 
fuldmånemøder med hinan-
den.  
Vi oplever krigen på nært 
hold: svenske soldaters hær-
gen og plyndring, brandstif-
telse, voldtægter af kvinder, 
brutale mord på mænd. Vi 
oplever præstefruens forsøg 
på at opildne sin 2. præste-

mand til at fare voldsomme-
re frem mod Hanne og an-
dre ”ugudelige” mennesker 
og hendes egen indre kamp 
mod sin egen skygge. Vi 
oplever fordømmelse, slad-
der, svig og undertrykkelse. 
Og vi oplever kærligheden, 
når den er smukkest og 
mest ren, trods omgivelser-
nes afstandtagen og både  
 

Heltinder i livets tjeneste 
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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. 124: 28.april 

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

Deadline: mandag den 21. maj kl. 10! 
Nr. 126: 30. juni  

Deadline: mandag den 25. juni kl. 10! 
 

Send din annonce til: 
 

4750@lundbyweb.dk 

Snaphanen Butik 
Lundby Hovedgade 95, Lundby 

Åbent alle dage 13-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snaphanen fører Hjem-Is’s produkter, samt luk-
sus-isen fra Møn-Is! 
Stort udvalg i slik! Spangsbergs  
lækre flødeboller, iskolde øl  
og vand, mælk, brød, færdig- 
retter, vin, kaffe og meget andet. 

 
Snaphanen fører gaveartikler fra Solsikken og 
Rumligt/AG-Avanti. Kom og se det store udvalg 
af gaveartikler i Snaphanen Butik! 

 

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 
Lundby Hovedgade 95 - tlf. 3510 2909 

Hjemmeside: www.syvsogne.dk 

                                         
 
 
 
 
                                               

 

Vi har det, du mangler! 
...og har vi det ikke, så skaffer vi det! 

Lammekød sælges 
 

Kig forbi på  
Broskovvej 18  

4733 Tappernøje 
eller ring til:  

4054 1077 / 2282 5706 
 

 
 

 
 
mænds og kvinders foragt 
og angst for sexualiteten.  
Vi oplever kvinder, der af 
nød må udføre mandsarbej-
de og kvinder, der må bruge 
våben. Og vi læser om kvin-
delivet med mange børn og 
tab af børn, sult, fattigdom 
og en evig kamp for at klare 
dagen og vejen. 
Jeg vil ikke gå dybere ind i 
handlingen, den oplevelse 
skal den enkelte læser have 
til gode. Men jeg kan anbe-
fale bogen på det varmeste. 
Den er levende og indleven-
de skrevet. Den beskriver 

det Skåne, som mange dan-
skere kender og holder af, i 
en historisk ramme, som gør 
os klogere på, hvad der ske-
te, da Danmark måtte afstå 
Skåne, Halland og Blekin-
ge. Dens personskildringer 
er vidunderlige og nuance-
rede. Og beskrivelserne af 
dens voldsomme hændelser 
og menneskeskæbner giver 
flere gange undervejs gåse-
hud og et indblik i en grum-
hed og en gru, som også er 
en del af den menneskelige 
natur. Noget. vi måske nær-
mest har glemt i det lille 
smørhul her til lands. men 
som jo stadig finder udtryk 
forskellige steder i verden 
hver eneste dag. 

Bogen er skrevet på svensk, 
så det er nødvendigt at have 
et lille kendskab til svenske 
gloser. Dog oplevede jeg 
undervejs, at selvom nogle 
enkelte ord ikke er en del af 
mit ordforråd, så gjorde det 
ikke noget ved helhedsind-
trykket og helhedsoplevel-
sen. Rigtig god læselyst!! 
 
Ann Jönsson er netop blevet 
nomineret til ”Årets Gö-
ing” (Årets Gønge) i sin 
hjemkommune Östra Göin-
ge Kommun, bl.a. pga. den-
ne bog.  
Jeg har savnet et lille kort 
over området, mens jeg læ-
ste bogen. Men det har Ann 
Jönsson rådet bod på. Hun 

har sendt mig et link til 
Hässleholm, hvor der ligger 
en lille folder om Snappha-
neturen, hvor der til sidst i 
folderen er et kort. Klik ind 
på: http://
www.hassleholm.se/27949. 

Ann Jönsson. 

Vi har Ann Jönssons Snaphonor - 195,- kr. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Vi håber på godt vejr, når 
vi indbyder til Kristi Him-
melfarts-vandring mellem 
Køng og Svinø kirker tors-
dag den 17. maj. 
Vi mødes i Præstegården i 
Køng og kører sammen i 
bus til Svinø Kirke, hvorfra 
vandringen mod Køng Kir-
ke begynder. 
I Køng Kirke holdes guds-
tjeneste. Efter gudstjene-
sten rundes af med frokost 

i Præstegården. 
Tilmelding af hensyn til 
buskørsel og frokost til 
Provst Mette Magnusson – 
tlf. 5576 9109. 
Selv om man ikke går med, 
er man velkommen til at 
deltage i gudstjenesten og 
den efterfølgende frokost i 
Præstegården.  
Kl. 8.45: Afgang med bus 
fra Køng Præstegård til 
Svinø. 
Kl. 9.00: Morgensang i 
Svinø Kirke, hvorefter vi 
sætter kursen mod Køng 
Kirke (ca. 7km). 
Kl. 11,30: Gudstjeneste i 
Køng Kirke 
Kl. 12,30: Frokost i Præ-
stegården 
  

Venlig hilsen 
Mette Magnusson 

Kristi himmelfartsvandring  
fra Svinø til Køng Kirke 

Jørgen B. Jacobsen har åbnet autoværksted i Steffen Lar-
sens lokaler på Trekanten i Lundby. 

Ny mekaniker i Lundby 
Tidligere skrothandler Jør-
gen B. Jacobsen, Køng, har 
åbnet LundbyAuto i Steffen 
Larsens værkstedslokaler på 
Trekanten i Lundby. Faktisk 
har han siden sidste sommer 
i det stille lavet biler på 
værkstedet.  
- Der er grænser for, hvad 

jeg kan overkomme ene 
mand, så derfor ikke de store 
armbevægelser, siger 59-
årige Jørgen Jacobsen.  
Lundby Auto tilbyder syns-
tjek, reparation af bremser, 
olieskift og andre smårepara-
tioner. Der er åbent på værk-
stedet hverdage fra 9-16.30. 
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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 

Sommerdæk 
Det er nu du skal skifte til 

sommerdæk! 
Ring og få en sommerdæktid: 

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

 

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 

Sommerfest i Lohmen 
En gruppe Lundby-borgere 
har tænkt sig at tage til 
sommerfest i Lundbys ven-
skabsby i Tyskland, Loh-
men. 
Turen finder sted i dagene 
fra den 1. juni til den 3. juni 
med to overnatninger på 
Hotel Mecklenburg i Loh-
men. 
Sommerfesten finder sted 
om lørdagen, og søndag vil 
vi arrangere sight seeing i 
det skønne område. 
Sommerfesten i Lohmen er 
en årligt tilbagevendende 
begivenhed, hvor repræsen-

tanter fra Lundby før har 
været med. 
Sommerfesten varer hele 
lørdagen, og der er boder 
med alskens lokalt hånd-
værk og fødevarer samt et 
righoldigt sceneprogram, 
hvor især lokale børn op-
træder. 
Det helt store hit er hane-
gals-konkurrencen lørdag 
formiddag. Her dyster de 
lokale om at få deres hane 
til at gale flest gange.  
Ønsker du at deltage eller 
vide mere, kontakt Peter 
Sten på tlf./sms 6130 1004. 
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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 

Familiemarked på Køng Museum 
Familiemarked med Vete-
ranbiler og Kunsthåndværk 
Køng Museum den 20. maj 
Igen i år afholder Støttefor-
eningen for Køng Museum 
et stort marked for hele fa-
milien i og omkring de hi-
storiske bygninger fra den 

gamle Køng Fabrik, der nu 
er indrettet til museum. Der 
er gratis adgang til det hele 
søndag den 20. maj. 
Det er i år 10 år siden Køng 
Museum havde det første 
veteranbiltræf. Hans Jensen 
fra Næstved har i alle årene 

var en dynamisk koordina-
tor på stævnerne. De senere 
år er et stort stumpemarked 
med reservedele til veteran-
bilerne blevet en del af den 
festlige markedsplads. Pub-
likum vil i år kunne være 
med til at stemme på den 
efter deres mening flotteste 
veteranbil. 
I et stort telt præsenterer et 
større antal kunsthåndvær-
kere fra hele landet deres 
varer. Der vil kunne købes 
al slags kunsthåndværk, 
blandt andet smykker, kera-
mik, papirkunst mm.  I flere 
boder vil der være arbejden-
de værksteder. Inde i muse-
et vil tekstilkunstneren og 
forfatter Mai-Britt Bille 
forestå en broderi-
workshop. 
De senere år har markedet 
budt på sjove gamle lege til 
underholdning for børnene. 
Legene og konkurrencerne 
vil starte kl. 12 og blive 
ledet af en legetante og en 
legeonkel. En anden sjov 
ting for børn vil blive bragt 
af en af udstillerne, som 
kommer blandt andet med 
dyreskeletter. 
Kl. 11 og kl. 13.30 vil mu-
seumsinspektør Berit Chri-
stensen,  Museerne  Vor-
dingborg,  forestå rundvis-
ninger på det gamle fabriks-
anlæg og fortælle om den 
spændende industrihistorie i 

landsbyen Køng, hvor et af 
landets første linnedfabrik-
ker blev anlagt. 
Inde i museet vil der i da-
gens anledning være gratis 
adgang til den imponerende 
udstilling af billedvævnin-
ger af Inge Bjørn, der indta-
ger en unik plads i dansk 
tekstilkunst. Udstillingen er 
allerede besøgt at et stort 
antal gæster. 
Intet marked uden mad og 
drikkevarer. Det vil være 
mulighed for at købe forsy-
ninger hele dagen. Ved fro-
kosttid vil guitaristen Shony 
underholde med dejlig mu-
sik spillet på guitar. Det 
sætter den rette markeds-
stemning. 
Støtteforeningen for Køng 
Museum arbejder på flere 
overraskelser til markedet. 
Kom selv og se den 20. maj. 
Markedet er åbent fra kl. 10 
til 16. Stumpemarkedet åb-
ner dog kl. 9. 
 

KØNG MUSEUM  
Bygaden 27, Køng,  

4750 Lundby 

 

Lej et 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. 

Jagtstuen kr. 500,- 
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr. 

 

Priserne er uden rengøring og depositum.  
Med i lejen er adgang til køkken og service. 
Lejer du hele huset, har du adgang til have  

med terrasser og petanquebaner. 
 

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

 

5133 3771 
 

Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

Få meter fra Lundby Station 
Hjemmeside: www.syvsogne.dk 
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Det sker i maj 2012Det sker i maj 2012 
Lø 28 april 4750Avisen nr. 
124  udkommer 
Sø 29 april  
Ma 30 april 9-12: Gøngemar-
kedets syhold mødes i Medbor-
gerhuset Lundby. 
Ti 1 12.00: Sidste frist for at 
stemme på nyt navn til folke-
skolerne i Lundby og Præstø 
17-20: Bagagerumsloppemar-
ked ved Over Vindinge For-
samlingshus 
18.30: Vandring fra Ådalsvej 
(ca. midt på), mellem Gl. 
Lundby og Baarse 
On 2 9-12: Gøngemarkedets 
syhold mødes i Medborgerhu-
set Lundby. 
To 3 19.00: Tango i Over Vin-
dinge Forsamlingshus 
Fr 4 Storebededag 
Lø 5  
Ma 7 9-12: Gøngemarkedets 
syhold mødes i Medborgerhu-
set Lundby. 
19.00: Bestyrelsesmøde i For-
eningen Svend Gønge, i Gøn-
gestuen i Medborgerhuset 
Lundby. 
Ti 8 Vandring fra Oringe, Fær-
gegårdsvej 15, Vordingborg, P. 
pladsen på bakken 1. vej tv 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Menu: 
Forloren mørbradgryde med 
kartoffelmos. 
On 9 19.00: Møde for frivillige 
i Snaphanen Butik i mødeloka-
let på Lundby Bibliotek. 
To 10 18.30: Vandring fra 
kirken i Gl. Lundby. 

Fr 11 9-12: Gøngemarkedets 
syhold mødes i Medborgerhu-
set Lundby. 
Lø 12  
Ma 14 9-12: Gøngemarkedets 
syhold mødes i Medborgerhu-
set Lundby. 
Ti 15 18.30: Vandring fra Pe-
tersværft, P-pladsen for enden 
af Petersværftsvej i Stensby 
19.00: Stormøde for aktive i 
Gøngemarked 2012 
On 16  
To 17 Kristi Himmelfartsdag 
8.45: Kristi Himmelfartsvan-
dring Køng-Svinø-Køng. 
Sø 20  9-16: Familie– og stum-
pemarked v. Køng Museum, 
Bygaden 27, 4750 Lundby 
Ma 21 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 125 
19.00: 9-12: Gøngemarkedets 
syhold mødes i Medborgerhu-
set Lundby. 
19.00: Ekstraordinær general-
forsamling i Svend Gønges 
Venner. I Køng Forsamlings-
hus. 
Ti 22 19.00: Vandring fra kir-
ken i Vester Egesborg, Vor-
dingborg landevej 10 
On 23  
To 24 7.30-9.00: Mød Vor-
dingborgs nye erhvervschef til 
rundstykker og networking, 
Køng Kirkevej 4, 4750 Lundby 
Fr 25 
Lø 26 4750Avisen nr. 125  
udkommer 
Sø 27 Pinsedag 
Ma 28 2. pinsedag 

Vandreholdet fortsætter 
med at trave. I maj måned 
tirsdag aften med start kl. 
19.00. 
Det lysner om aftenen, så 
derfor starter vi en halv 
time tidligere. 
Nye deltagere er meget 
velkomne; vi indretter tem-
poet, så alle kan være med. 
1.maj: Start Ådalsvej (ca. 
midt på), mellem Gl. Lund-
by og Baarse 
8. maj: Start: Oringe, Fær-
gegårdsvej 15, Vording-

borg, P. pladsen på bakken 
1. vej tv 
15. maj: Start: Petersværft, 
P-pladsen for enden af Pe-
tersværftsvej i Stensby 
22. maj: Start: ved kirken i 
Vester Egesborg, Vording-
borg landevej 10 
29. maj Start: P-pladsen på 
Lundbyvej i Køng 
 

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

Hanne Kofoed , 
tlf. 2075 8420. 

Nu begynder  
vandreturene kl. 19 

Vores lokale erhvervsnet-
værk glæder sig til at byde 
Vordingborg Erhvervschef 
Asger Clausen velkommen 
på næste morgenmøde. 
Kom og hør erhvervsvisio-
nerne, lær hvordan din virk-
somhed kan drage nytte af 
de ressourcer, der afsættes 
til mikrovirksomheder og 
hør mere om de faciliteter, 
erhvervslivet har i kommu-
nen. Ikke mindst vil vores 
lokale virksomheder få en 
fantastisk mulighed for 
at skabe synlighed om de 
erhvervsmæssige mulighe-
der og udfordringer, vi har i 
lokalområdet. 
Udover dialogen med Asger 
Clausen bruger erhvervsnet-
værket som altid tid på at 
lære hinanden at kende, vi 
markedsfører de deltagende 
virksomheder, og vi ud-
veksler referencer og ideer 
på tværs af brancher. 
Næste møde:  
Torsdag den 24. maj 

2012 kl. 7.30-9.00. 
Adresse: Køng Kirkevej 4, 
4750 Lundby. 
Husk at der for 20 kr. per 
person bydes på kaffe og 
morgenbrød. 
Program 
- 7S-Erhvervsforum byder 
velkommen, og alle deltage-
re præsenterer sig selv og 
deres virksomhed  
- Dialog med Erhvervschef 
Asger Clausen, Vording-
borg Udviklingsselskab 
- Networking over morgen-
kaffen  
Husk tilmelding på info@ 
7s-erhvervsforum.dk  
snarest. Og husk at give 
invitationen videre til dine 
erhvervskontakter.  
Vi glæder os til at se en 
masse morgenfriske virk-
somheder. 
Med venlig hilsen   
Poul Erik Rønje 
Formand,  
Syv Sogne Erhvervsforum   
www.7s-erhvervsforum.dk 

Mød Vordingborgs 
nye erhvervschef 

Asger Clausen kommer til erhvervsmøde i Syv Sogne. 
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Meningsfyldt fritid: 
 

Bliv frivillig  
i Snaphanen  
Café & Butik  

Ring/sms: 6130 1004 
mail: sten@post7.tele.dk 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

· 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  

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 

7.-8. klasse på Sværdborg Friskole har været på udflugt 
til Danfoss Universe. Ifølge skolebestyrelsesformand 
Anja Valhøj var det en skøn tur, hvor eleverne blandt 
andet kørte parken rundt på Segways.  

Følg også med i alt det lokale på 
www.syvsogne.dk 

Ledige pladser på 
Sværdborg Friskole 
Sværdborg Friskole har en 
stribe ledige pladser, oplyser 
formand for skolebestyrel-
sen Anja Valhøj. 
- Vi har ledige pladser i vo-
res nuværende 0. klasse, 3-4. 
klasse, 5.-6. klasse og 7.-8. 
klasse. samt vores kommen-
de 0. klasse, oplyser Anja 
Valhøj. 
Hvis du ønsker yderligere 
informationer, kan du ringe 
til skoleleder  Mik Erbs på 
tlf. 5534 1800 mellem kl. 
7.00 8:00 eller skrive til 

mik.erbs@ 
svaerdborgfriskole.dk.   

Mør-
brad-
gryde 

Tirsdag den 6. maj 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4, Lundby 

 
Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby byder 
på forloren mørbradgryde 

med kartoffelmos.  
Til dessert er der fløderand 
med blandede frugter eller 
citronfromage samt kaffe. 

 

Menu-pris:  
voksne: 70,- kr. 
børn:    40,- kr. 

Øl, vand og vin til meget  
rimelige priser! 

 

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

senest søndag den 6. maj.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 30. maj 2012 til søndag den 13. maj 2012 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Købmand Bo Weber 

2 agurker                          8,95 
  
1 bakke tomater                 8,95 
  
8 rl.  toilet-papir               10,00 
 

4 rl. køkkenrulle                10,00 
  
"Super" pommes frites  
3 poser                            20,00 
  
1000 g lasagne                 22,00 
  
10 stk.s skrabeæg            16,95 
  
Lipton te pr. pakke            14,95 

2 x 400 g Karat-kaffe         50,00 
 

Prince chokoladekiks          10,00 
  

Pizza-tærtedej pr. pakke     12,00 

- Alle vores kunder 
ønskes en rigtig  

god store-
bededagsferie! 

 
 
Vi er gået  
helt agurk 

NYT i Merko: 
Nu kan du afhente dine pakker i post-
butikken og købe frimærker i hele 
butikkens åbningstid; alle ugens da-
ge fra 9-18. Det er dog fortsat kun 
muligt at sende pakker hverdage fra 
10-17 og lørdag fra 10-12. 


