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Syv Sogne 

 26. maj 2012 

 

Helt gratis! 
Tag mig! 

På abetur med dagplejen 
En dejlig dag, kalder dagplejerne i Lundby deres udflugt til Knuthenborg Sa-
faripark. Et af højdepunkterne var turen i abebussen.                             Side 6 

Merko i Lundby har ikke tænkt sig 
at give op. Nu har Bo Weber klaret 
sig i 10 måneder uden bank, og sku-
den er ved at blive rettet op. Og nu 
udvider han åbningstiden! S. 14-15 

Merko i Lundby 
udvider åbningstiden 

Nu kommer  
kæmpe-
møllerne 
Nu kommer kæmpe-vindmøllerne i Køng Mose. To interessenter har 
henvendt sig til kommunen, og det kan ikke gå hurtigt nok!        Side 7 

Ann Jönsson blev 
Årets Gønge i Skåne 
Med kun tre stemmers margin blev 
en god ven af Lundby, Ann Jöns-
son, Glimåkra, valgt som Årets 
Gønge i Östra Göinge Kommun i 
Skåne.                           Læs side 6 

Lundby-maler i USA 
En håndfuld af Lundby-maleren 
Ove Haases malerier kan ses på 
Home Gallery i Salt Lake City i 
USA.                           Læs side 18 
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Nyheder og annoncer 
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4750@lundbyweb.dk 
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Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 
Oplag: 3.200 eks. 

4750Avisen kan afhentes i førende 
supermarkeder på Sydsjælland.  

Dette blad udkommer 
lørdag den 26. maj 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 25. juni 2012  
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 30. juni 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 

Hvem kan få stof 
i 4750Avisen? 
Forleden ringede en mand 
fra Lov til mig og spurg-
te, hvorfor der ikke var 
noget redaktionelt stof fra 
Lov i 4750Avisen. 
- Der er en masse stof fra 
de syv sogne, men ikke 
fra Lov, hvor avisen også 
udkommer. 
Jeg forklarede manden, at 
det er helt op til lokalom-
råderne selv at sende stof 
til 4750Avisen. 
Da 4750Avisen begyndte 
at udkomme i 2004, kom 
den kun ud i postnummer 
4750 Lundby. Da vi året 
efter dannede Syv Sogne 
Samarbejdet, kom den ud 
i alle syv sogne, Beldrin-
ge, Bårse, Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Ud-
by. Men det varede ikke 
længe før også Hammer 
og Lov kom med, og si-
den er udgivelsesområdet 
udvidet, så avisen nu også 
kan fås i Tappernøje, Brø-
derup, Snesere, Mogen-
strup og Præstø. 
Og hvem kan så få stof i 
avisen?  
Det kan alle i udgivelses-

området. Alle erhvervs-
drivende og private kan 
annoncere og sende artik-
ler og fotos til bladet for 
deres arrangementer og 
synspunkter.  
Ideen med bladet er, at 
det skal være talerør for 
de lokale aktiviteter i ud-
givelsesområdet. 
Du sender blot en mail til 
4750Avisen: 
4750@lundbyweb.dk, 
eller ringer eller sms’er til 
6130 1004. 
Hvis du har annonce-
budget for din aktivitet, 
og det kan man jo vælge 
at have i mange tilfælde, 
vil vi bede om, at man 
sætter en lille eller stor 
annonce i 4750Avisen, 
for uden annoncer kan vi 
ikke udkomme! 
Det er opbakningen fra 
lokalområdets annoncø-
rer, vi har overlevet af i 
nu snart ni år.  
Men også historier om 
lokale aktiviteter har inte-
resse. F.eks. er vi glade 
for, at dagplejerne i Lund-
by i dette nummer fortæl-

ler om deres dejlige dag. 
Det må I også gerne gøre 
i resten af udgivelsesom-
rådet! 
Avisen kan afhentes sid-
ste lørdag i måneden føl-
gende steder: 
Merko i Lundby 
Snaphanen i Lundby 
Medborgerhuset Lundby 
Lundby Bibliotek 
Majas Festlokaler, Gl. 
Lundby 
Spar i Sallerup 
Spar i Køng, 
Land & Fritid, Bårse 
Bårse Bageren 
Dagli’Brugen, Bårse 
Kræmmerhallerne Lov 
SuperBrugsen i Mogen-
strup  
Eurospar i Blangslev 
Fakta i Brøderup 
Spar i Snesere 
Merko i Tappernøje 
SuperBest i Præstø 
Café Mocc@ i Præstø 
Café Sweet & Coffee i 
Præstø 
Skjold Burne i Præstø 
Bio Bernhard i Præstø 
Rema 1000 i Præstø 
Præstø Bibliotek. 
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Blangslev Blangslev 

 

5,- 

Vi har to års fødselsdag! 

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 28. maj til søndag den 3. juni 2012, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

10,- 

   10,- 

12,00 
Max 6 liter pr. kunde pr. 
dag, herefter er prisen 
4,95 pr. stk.  Gælder 
tirs. og ons. i uge 22  

3 x 1 liter 
Let- eller minimælk 
First Price 

 
 

10,95 
12,- 

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. 

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. 

12,- 

10,- 

Dagens ret  
Har du ikke lige tid 
og lyst til selv  
at lave aftensmaden?  
28. maj.: Flæskesteg med rødkål, sovs og  
               kartofler 
29. maj.: Skinkeschnitzel med ærter, sovs og 
               kartofler 
30. maj: Forloren hare med gelé, sovs og  
               kartofler  
31. maj:  Kokkens gryde med  mørbrad og 
               cocktailpølser  
1. juni:   Mørbradbøf med bløde løg, sovs og 
              kartofler  
2. juni:   Herregårdsbøf med pommes frites 
              og bearnaisesovs  
3. juni:   Oksesteg med gele, sovs og  
              kartofler  
4. juni:   Svinekam stegt som vildt med sovs 
              og kartofler  
5. juni:   Mørbrad à la creme med kartofler 
6. juni:   Stegt flæsk med persillesovs  
7. juni:   Glaseret Skinke med stuvet  
              sommerkål  
8. juni:   Engelsk Bøf med bløde løg, sovs og  
              kartofler  
9. juni:   Flæskesteg med rødkål, sovs og  
              kartofler  
10. juni: Højrebsfilet med flødekartofler og  
              mixed salat  
 -Få 450 kr. i 

rabat, HVER 
GANG du 
bestiller 
fyringsolie!  

63,- 

Kom og fejr os med masser af gode tilbud! 

Eurospar har åbent alle dage 

8-19 
også i pinsen! 

Danske 
tomater kl. 1 
                        10 stk.  

Tilbuddet gælder 
fra lørdag den 26. 
maj til mandag 
den 28. maj. 

               Flinitex  
               skyllemiddel 
                   Pr. fl. 
                   1 liter 

Dolmio 
pastasauce 
320 gram          pr. glas 

Tilbuddet gælder  
torsdag og fredag i 
uge 22. 

Iceberg salat 
           Tyskland 
                   Klasse 1 
      
   Pr. stk.   Fødselsdags-

Dagmartærte 

12,95 

Friskbagt 
fra vores 
bake-off! 
Pr. stk. Malaco familieposer 

fl. var. pr. ps. 
Formfranskbrød 
Fra bakeoff - pr. stk. 
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Det blev på generalforsam-
lingen den 19. april beslut-
tet, at Bårse Husholdnings-
forening fortsætter. Det 
havde været oppe og vende, 
om foreningen skulle lukke, 
men der var bred enighed 
om, at 66 års historie ikke 
bare skal løbe ud i sandet. 
På generalforsamlingen 
blev Birthe Højmarksgaard 
og Karina Fromberg valgt 
ind i bestyrelsen, da Anneli-
se Jensen og Lene Kirk ikke 
ønskede genvalg.  
Ved det første bestyrelses-
møde i husholdningsfor-
eningen konstituerede be-
styrelsen sig på ny, da for-
mand Henriette Kirk ønske-
de at være almindeligt be-
styrelsesmedlem. Karina 
Fromberg blev i stedet ud-
peget om ny formand. 
Det første projekt den ny-

sammensatte bestyrelse 
skulle have tjek på, var 
Husholdningsforeningens 
program for 2012/2013. 
Karina Fromberg fortæller, 
at dette hurtigt faldt på 
plads, da de forskellige be-
styrelsesmedlemmer havde 
medbragt flere idéer. 
Husholdningsforeningens 
program bliver omdelt i 
Bårse sammen med det 
kommende Bårse Blad. 
Endvidere er Bårse Hus-
holdningsforening kommet 
på facebook! Man går ind 
via sin egen facebook-
profil, i søgefeltet skriver 
man  ”Bårse Husholdnings-
forening”. Tryk ind som 
medlem. Herefter vil man 
løbende kunne se diverse 
info fra foreningen. 
Bestyrelsen løfter dog alle-
rede nu sløret for det første 

arrangement, der er ”Jeppe 
på Bjerget”, som opføres af 
teatergruppen Talent-1 i 
Gallerie Dragehøj, Kalke-
rupvej 15, Fensmark, 4684 
Holmegaard. Bestyrelsen 
har reserveret en stak billet-
ter til torsdag den 28. juni 
kl. 18.30. Tilmeldning fore-
går efter ”først-til-mølle 

pricippet”. Tilmelding til 
Karina Fromberg på tlf. 
2812 5670 senest den 8. 
juni. 
Kontingent fortsætter uæn-
dret til kr. 125. Såfremt man 
som ikke-medlem ønsker at 
deltage i et arrangement, så 
er indgangsbilletten dyrere 
end for medlemmer. 
Er man ikke medlem i dag, 
kan man kontakte Karina 
Fromberg på tlf. 2812 5670 
eller maile til baarsehus-
holdning@gmail.com eller 
Berit Larsen på tlf. 5599 
0319/2042 2839 og få udle-
veret foreningens program 
og herefter melde sig ind. 
Bestyrelsen vil gerne takke 
Annelise Jensen og Lene 
Kirk for det kæmpearbejde, 
de har lagt i Bårse Hushold-
ningsforening; især Anneli-
se Jensens indsat om for-
mand kan ikke påskønnes 
nok! 
Vel mødt til den kommende 
sæsons arrangementer, siger 
den nye formand. 

Bårse Husholdningsforening fortsætter 

Karina Fromberg, ny for-
mand for Bårse Hushold-
ningsforening. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

På billedet her ser 
du den første strøm-
pe til Christian IV, 
og starten på den 
næste! Når strøm-
perne her er helt 
færdige, er jeg klar 
til at fortsætte med 
strømper til andre, 
som gerne vil have 
behagelige, hjem-
mestrikkede strøm-
per på, når vi holder Gøngemarked eller er ude andre 
steder for at repræsentere Foreningen Svend Gønge.  
Hvis du er interesseret i at få et par strømper selv, så ring 
til mig på tlf. 2671 8350 eller skriv en mail:  
jyttehammer@gmail.com. Du betaler selv for garn og 
andet materiale. Du bestemmer farve og evt. også møn-
ster og garntype. Christian IV’s strømper er strikket i 
Mayflower strømpegarn, men andre typer kan også væl-
ges. Hvis der er noget garn i familien, som gerne skal 
bruges, er det også OK. Blot det er strømpegarn. Andre 
garntyper bliver for hurtigt slidt. 
Jeg strikker på almindelig maner, kan ikke nålebinding. 

 

Jytte Høj Hammer 

Hjemmestrikkede strømper  
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Tirsdag den 15. maj var fire 
dagplejere fra Lundby og 12 
børn på tur til Knuthenborg 
Safaripark i børnehavebus-
sen. Vi startede fra bibliote-
ket kl. 9.00, og så gik turen 
ellers sydpå. Ved 10-tiden 
var vi fremme, og børnene 

var meget spændte. 
Vi fik set rigtigt mange dyr, 
og en tur til abeskoven var 
bare super. Vi blev kørt 
rundt med en traktor og fik 
lov til at fodre aberne! Jo, 
det var stort. Tigrene fik 
også besøg. Da kl. var 

13,30, var det tid til at finde 
Lundby. En dejlig dag, hav-
de vi, og nogle trætte børn.  

Mange hilsener  
Berit, Ruth,  

Helle og Hanne 
Og så en lille én til smile-
hullet:  
Helle er ved biblioteket, og 
hendes børn er i Helles bil, 
hvor dørene er åbne, og jeg 

står med mine børn.  
Vi venter på bussen, og da 
børnene er ved at blive lidt 
utålmodige, synger jeg en 
sang for dem. Efter 1. vers 
af ”Hjulene på bussen” si-
ger Elias, som sidder i Hel-
les bil:  
"Luk lige døren!"  
Der røg den X-factor-drøm! 
Hi-hi!                       Hanne 

En dejlig dag  
i Dyttenborg 
Knurrepark 

Ann Jönsson blev Årets Göing 
Ann Jönsson, god ven af 
Lundby, er blevet valgt som 
Årets Gønge 2012 i sin 
hjemkommune Östra Göin-
ge Kommun i Skåne. I en 
afstemning på kommunens 
hjemmeside og i avisen Allt 
om Göinge fik Ann Jönsson 
136 stemmer. Nr. to med 
133 stemmer blev Andreas 
Martinsson fra Knislinge. 

Der blev i alt afgivet 573 
stemmer. 
- Hvor dejligt! Alle gode 
gange tre. Jeg bliver helt 
våd i øjnene, sagde årets 
gønge, da borgmester Patric 
Åberg ringede den glade 
nyhed til Ann Jönsson.  
Ann Jönsson er to gange 
tidligere blevet nomineret 
uden at vinde. 

Ann Jönsson driver virk-
somheden Naturhälsan i 
Gamlarp og er forfatter til 
bogen Snapphonor, som 
kan købes i Snaphanen Bu-
tik, Lundby Hovedgade 95 i 
Lundby. 
Ann Jönsson blev fejret ved 
en stor fest i Östra Göinge 
den 10. maj. Festen var 
arrangeret af kommunen. 

Ann Jönsson, Årets Göing 
2012. 

Pensionist eller efterlønner søges til  

Varekørsel 
Snaphanen Butik i Lundby overvejer at tilbyde borgere i lokal-
området udbringning af varer. Derfor søger vi en frivillig med 
egen bil til varekørsel.  Det er ulønnet frivilligt arbejde,  men 

du får kørepenge. Pt. 2,20 kr. pr. km. 
Henvendelse: Peter Sten, tlf. 6130 1004 

Snaphanen Café & Butik, Lundby 
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Kæmpevindmøller på vej 
To interessenter har nu lagt 
billet ind på at opføre kæm-
pe-vindmøller i Køng Mose. 
Den ene, WindPRO, vil 
opføre fem kæmpevindmøl-
ler, den anden, European 
Energy, vil opføre otte. An-
søgningerne blev fremlagt 
på mødet i klima- og energi-
udvalget i Vordingborg 
Kommune mandag den 30. 
april. 
Af sagsfremstillingen frem-
går, at der i det ene projekt 
indgår fem møller, i det 
andet indgår otte. Endvidere 
har den ene af ansøgerne 
meddelt, at de arbejder på at 
få aftaler om nedtagning af 
andre møller, både inden for 
- og uden for området.  
"Forvaltningen kan på det 
foreliggende grundlag ikke 
tage stilling til, hvilket pro-
jekt der vil være det bedste 
at igangsætte planlægning 
for, men under hensyn til 
kommende ændringer i af-
regningsprisen for el, pro-
duceret med vindenergi 
(ændringer, der træder i 
kraft pr. 1. juli 2014) er det 
vigtigt, at planlægningsar-
bejdet igangsættes hurtigt", 
skriver forvaltningen, som 
fortsætter: 
- Forvaltningen vil derfor 
hurtigst muligt bede om 
flere oplysninger vedr. de to 
mulige projekter, og på bag-
grund heraf samarbejde 
videre med ansøgeren for 
det bedste projekt, vurderet 
ud fra potentiel energipro-

duktion, lokalt ejerskab, 
samt antallet af møller, der 
nedtages i forbindelse med 
projektet. 
Den indstilling tilsluttede 
klima- og miljøudvalget sig. 
Af bilagene til mødet frem-
går det, at European Ener-
gys projekt med otte vind-
møller umiddelbart ser ud 
til at leve op til flest af de 
krav, som kommunen læg-
ger vægt på. Der er otte 
møller, som producerer me-
re end fem, og så fremgår 

det, at der er lokalt ejerskab. 
Ansøger Andreas von Ro-
sen fra European Energy i 
Lyngby skriver: 
"Jeg var til møde med de 13 
lodsejere i Køng Mose i går. 
Mødet forløb meget fint og 
alle er interesseret i at kom-
me i gang med et projekt. 
Jeg regner med at have en 
aftale på plads med lods-
ejerne inden påske." 
European Energy arbejder 
efter en tidsplan, hvor møl-
lerne bliver bygget og op-

stillet allerede i juni-
december næste år, og de 
skal igangsættes senest 1. 
januar 2014, så man kan 
opnå den maksimale afreg-
ningspris. 
På samtlige borgermøder i 
Lundby Lokalområde har 
der været massiv modstand 
mod planerne om kæmpe-
vindmøller i Køng Mose og 
mellem Lundbygård og Gl. 
Lundby.  
Ifølge tidplanen fra Euro-
pean Energy vil der blive to 
offentlige høringsperioder, 
én på fire uger her i sommer 
(fra 19. juni, når sommerfe-
rien begynder) og én til 
årsskiftet (fra 1. januar) på 
otte uger. 
Man kalkulerer med endelig 
politisk godkendelse den 1. 
marts 2013. 
Den anden ansøger, Wind-
PRO, repræsenteres af Kon-
sulentfirmaet Henning 
Graabæk, Skælskør. Her 
ansøges om opstilling af 
fem møller på hver 135 
meters højde til vingespids. 
Der skal være 270 meter 
mellem møllerne og nærme-
ste nabo er 540 meter væk. 
På generalforsamlingen i 
Lundby Lokalråd den 23. 
april lovede lokalrådets 
bestyrelse at indkalde til 
borgermøde, så snart der 
forelå konkrete planer om at 
opføre kæmpevindmøller i 
Lundby Lokalområde. 

Her er området, gråt skraveret, hvor op til otte kæmpe-
vindmøller nu skal opsættes i en gevaldig fart for at møl-
leejerne kan få maksimalt tilskud. 

Køng 
Lundby 

Sværdborg 

Sallerup 

Kastelev Klarskov 

Over 
Vindinge 

Lokalrådsbestyrelse har ikke taget stilling 
- Bestyrelsen i Lundby Lo-
kalråd vil ikke tage stilling  
til kæmpe-vindmøller i vo-
res lokalområde. Bestyrel-
sen er ikke valgt til at tage 
beslutninger for eller imod 
en sag; det ligger i kommu-
nalbestyrelsens regi. Lokal-
rådets bestyrelse skal for-

midle kontakten mellem 
borgerne og kommunalbe-
styrelsen og omvendt, siger 
formand for Lundby Lokal-
råd Steen Nielsen.  
I bestyrelsen er  nogle for 
og andre imod de store 
vindmøller, oplyser Steen 
Nielsen og fortsætter: 

- Lokalrådets bestyrelse vil 
sikre en størst mulig infor-
mation, hvilket vil ske via 
4750Avisen og 
www.syvsogne.dk. Det må 
forventes, at nogle informa-
tioner skal hurtigt ud, og til 
dette formål anvendes 
www.syvsogne.dk.   

Bestyrelsen vil sikre, at der 
afholdes et borgermøde, 
men p.t. er det for tidligt at 
sige hvornår. Følg med på 
syvsogne.dk. Et borgermø-
de kan afholdes af bygher-
ren (som på Møn) eller af 
lokalrådet, siger Steen Niel-
sen.  
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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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LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

Åbent: 
Onsdag 16.00-17.30 
Lørdag 10.00-14.00 
 
Lundby Hovedgade 
70 
Lundby 
tlf. 5576 7023 

Snaphanen Café & Butik  
efterlyser håndværkere 
Den folkeejede og –
drevne Snaphanen Café & 
Butik, Lundby Hovedgade 
95 i Lundby efterlyser 
håndværkere, som kunne 
tænke sig at sponsere lidt 
arbejdskraft og materialer, 
så også Snaphanen Café 
hurtigst muligt kan blive 
åbnet. 
Formand for Snaphanen 
Café & Butik Nils Glud 
understreger, at café– og 
butiksprojektet kun drives 
af frivillige, som ofrer 
mange timer på at holde 
liv i Lundby. 
- Jeg kunne da godt fore-
stille mig, at der var lokale 
håndværkere i Lundby og 
omegn, som gerne ville 

give en hånd med, så pro-
jektet kan blive en succes. 
- Vi kan tilbyde reklame 
for de deltagende hånd-
værkere. I caféen bliver 
opsat en storskærm, hvor  
reklamer for de deltagende 
håndværkere vil blive en 
del af underholdningen, 
siger Nils Glud. 
Men hvor langt er man 
med café-projektet? 
- Vi har nu gjort caféen, 
den tidligere kiosk, klar til 
indretning. Der er malet 
overalt, og nu skal vi have 
indrettet handicapvenligt 
kundetoilet og køkken– og 
personalefaciliteter. Og så 
skal vi have lavet caféens 
bar!  

Og dertil skal vi have nog-
le frivillige, som kunne 
tænke sig at være med til 
at servere i caféen, siger 
Nils Glud. 
Hvis man som håndvær-
ker eller forhandler af 
materialer kunne tænke 
sig at være med i projek-
tet, skal man henvende sig 
til Nils Glud på tlf. 4011 
9840 eller pr. mail til 
mgng@anarki.dk. 
Kunne man tænke sig at 
være frivillig i caféen og/
eller butikken, skal man 
henvende sig til Peter 
Sten, tlf. 6130 1004 eller 
mail: sten@post7.tele.dk. 
Her kan også indhentes 
yderligere oplysninger. 

Borgermøde om caféprojektet 
Hvis du går og overve-
jer, om du skulle melde 
dig som frivillig i 
Snaphanen Café og/
eller Butik i Lundby, så 
får du nu mulighed for 
helt uforpligtende at få 
mere at vide samt kom-
me med idéer til, hvad 
Snaphanen Café skal 
tilbyde. 
Borgermødet er for 
alle, der kunne tænke 

sig at være med, uanset 
om man bor i Lundby 
eller længere væk. 
- Alle, der kunne tænke 
sig at være med i fæl-
lesskabet og få et me-
ningsfuldt indhold i sin 
fritid kan komme til 
mødet og høre mere.  
Der er nok også mange, 
der gerne vil høre om 
samarbejdet med ung-
domsuddannelsen STU

-Sydsjælland i Lundby. 
Vi har siden 3. decem-
ber haft praktikanter fra 
ungdomsuddannelsen i 
Snaphanen Butik, og 
jeg kan da godt sige, at 
det har været en ubetin-
get succes. 
Borgermødet holdes 
mandag den 18. juni 
kl. 19.00 i Medborger-
huset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby.  

Vi skal beklage, at 
der ved en teknisk 
fejl på vores trykke-
ri var indsat to 
”gamle” sider i 
4750Avisen nr. 124. 
Dermed manglede 
der også to aktuelle 
sider i avisen. Du 
kan det, der mangle-
de  
        på side 8 og 24 

Gamle sider i 4750Avisen 

Den side manglede sidst. 
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Her er Køng og Svinø 
sognes nye præst 
Her er hun, Køng og Svinø 
sognes nye præst. Hun hed-
der Maren Vibeke Pitter 
Poulsen, og her fortæller 
provst Mette Magnusson 
om baggrunden for ansæt-
telsen af hende: 
- Sussie Nielsen gik på pen-
sion med udgangen af no-
vember efter at have afslut-
tet sin embedstid med to år 
som provstipræst med for-
ankring i Køng og Svinø 
sogne. 
Derefter skulle vi have en 
ny præst i dette embede, og 
nu kan vi byde velkommen 
til Maren Pitter Poulsen. 
Maren skal ligesom Sussie 
være knyttet til Køng og 
Svinø sogne som sogne-
præst som aflastning for 
mig, så jeg kan varetage 
mine provsteopgaver og 
også holde fri af og til. 
Det betyder, at Maren fak-
tisk vil varetage op mod 
halvdelen af gudstjenesterne 

i sognene, mens den øvrige 
halvdel stadig varetages af 
mig, der også fortsat har 
alle de øvrige sognepræste-
opgaver. 
Derudover skal Maren have 
gudstjenester i Præstø og 
Skibinge en gang om måne-
den og i Stege en gang om 
måneden, samt bistå på 
Møn med begravelser og 
bryllupper. 
Desuden skal Maren funge-
re som præst på Oringe, 
siger Mette Magnusson. 
Og vi har også fået Maren 
Pitter Poulsen til at fortælle 
lidt om sig selv: 
- Hej! Jeg hedder Maren 
Pitter Poulsen, og fra 15. 
maj har jeg fungeret som 
præst i Køng og Svinø. 
Jeg er nyuddannet men be-
stemt ikke ny i folkekirken. 
I min studietid i København 
har jeg virket som kirketje-
ner ved flere kirker, været 
konfirmandlærer og ikke 

mindst en flittig kirkegæn-
ger.  
Jeg ser frem til at skulle 
være jeres præst sammen 
med Mette og lære begge 
sogne at kende. 
Jeg har været meget glad for 
at læse teologi og begyndte 
på studiet, fordi jeg ville 
være præst. I min studietid 
engagerede jeg mig også 
frivilligt i mange forskellige 
ting. Derudover boede jeg et 
semester på Oliebjerget i 
Jerusalem, hvor jeg arbejde-
de for det Lutherske Ver-
densforbund. Disse ting var 
med til at gøre min læretid 
til noget særligt. Det har 
givet mig en masse i ryg-
sækken, som man ikke får 
ved at sidde med næsen i 
bøgerne. 
Jeg er gift med Frederik, der 
også er teolog, men arbejder 
på Københavns Universitet. 
Sammen har vi Johan på 1 
år. 

Jeg har indtil nu boet i Kø-
benhavn, men har haft det 
meste af min barndom på 
Fyn og på Falster.  
Sydsjælland er heller ikke 
fremmed for mig, da min 
svigerfamilie bor uden for 
Næstved. 
Hele familien er flyttet til 
Vordingborg, hvor vi har 
fundet et fint lille hus, for-
tæller Maren Pitter Poulsen.  
Maren blev indsat som 
præst i Køng Kirke den 20. 
maj, og hun bliver indsat 
som præst ved Svinø Kirke 
2. pinsedag, den 28. maj. 
Du er meget velkommen til 
at komme og overvære det! 

Køng og  Svinøs nye præst, 
Maren Pitter Poulsen. Mød 
hende 28 maj i Svinø Kirke. 
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Søndag den 3. juni kl. 13.00 og 16.30 
på plænen bag Køng Museum, Bygaden 27, Køng. 

Billetter: Spar Sallerup og Køng, Merko, Apoteket og Snaphanen, Lundby 
Pris: 60,- kr.  

Såfremt der er behov for pladser til kørestole, kontakt Poul Erik på 51261023  
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Hvornår har du 
sidst haft en annonce  

i 4750Avisen? 
 

En annonce i 4750-
Avisen bliver læst!  

4750@lundbyweb.dk 

Igen i år arrangerer Køng 
Borgerforening sankthans-
fest i Spindeskolens Have i 
Køng. Båltaler er provst 
Mette Magnussen, Køng. 
Sankthansaften, den 23. 
juni, falder i år på en lørdag. 
Tidspunktet for arrange-
mentet vil blive opslået ved 

Sparkøbmanden i Køng, og 
spisebilletter vil ligeledes 
kunne købes dér. Forenin-
gens store telte vil blive 
opstillet i haven. Da det i år 
er en lørdag aften, vil det 
blive en aften udover det 
sædvanlige. 
Vi vil i bestyrelse gerne 

bede nogle af de mange, der 
mødte op til Køng Borger-
forenings generalforsamling 
om at melde sig som hjæl-
pere ved sankthansfesten. 
Man kan melde sig til fest-
udvalget:   v/Frantz Hansen, 
e-mail: skovbakke-
gaar36@hotmail.com , tlf. 

2274 0775, Jens Larsen, e-
mail: frugt@mail.dk  
tlf.2330 9461, Annette Kjer-
gaard, e-mail:  
annekjer@gmail.com, tlf.  
2280 6074 
 

Mange hilsener  
Køng Borgerforening 

Sankthansfest i Spindeskolens Have i Køng 

Medborgerhuset Lundby 
har investeret i nyt be-
stik, så gæster nu får det 
nyeste og fineste bestik, 
man kan ønske sig. For-
delen ved det nye bestik 
er også, at det er særde-
les velegnet til maskin-
opvask. 
Det gamle bestik fejler 
intet, og derfor har Med-
borgerhuset doneret 200 
stykker bestik til Snapha-
nen Café, som forhåbent-

lig åbner inden længe. 
Formanden for Snapha-
nen Café & Butik, Nils 
Glud, siger tak til Med-
borgerhuset.  
- Det bestik er lige, hvad 
vi har brug for i Snapha-
nen Café, så stor tak til 
Medborgerhuset Lundby 
for donationen, siger Nils 
Glud. Resten af bestikket 
bliver solgt på et kom-
mende loppemarked i 
Medborgerhuset Lundby. 

Medborgerhuset giver 
bestik til den ny café 
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Med forårsrengøringen 
overstået har beboerne i 
landsbyen Faksinge beslut-
tet at holde et samlet loppe-
marked midt i byen. 
Datoen er sat til lørdag den 
2 juni kl. 10-17. Udover 
hvad folk har fundet frem 
af gemmerne, vil der være 
stande med plantesalg, pile-
flet, smykker mm. 
Ved byen ligger en vingård, 
som på dagen vil være åben 
for nysgerrige, ligesom en 
skovhave vil være tilgæn-
gelig. 
Der vil være musik og mu-
lighed for at købe øl, kaffe 

og kage. 
Kl. 13.00 vil landsbyerne 
Dyrlev, Hastrup, Gishale og 
Faksinge konkurrere med 
tovtrækning over åen. 
Faksinge by, som er belig-
gende ca. 3 km udenfor 
Præstø, er med sin smukke 
natur og smukke huse vir-
kelig et besøg værd. 
Der er stadig få ledige sta-
depladser, pris 50,- kr. pr. 
stade.  
Henvendelse til Niels på 
tlf.5599 6788. 
 

 
Loppeudvalget 

Hel landsby  
holder  
loppemarked 

I cirkus for 60 kr. 
Husk, at det er på søndag 
den 3. juni, du kan komme i 
cirkus for kun 60 kroner pr. 
person. 
Det er borgerforeningerne i 
Lundby og Køng, der igen i 
år er gået sammen om at få 
det populære Cirkus Baldo-
ni til lokalområdet.  
Der er to forestillinger søn-
dag den 3. juni. Kl. 13.00 
og kl. 16.30. Det foregår i 
år på pladsen bag Køng 
Museum, Bygaden i Køng, 
venligt stillet til rådighed af 

Peter Tillisch, Øbjerggaard. 
Du kan købe billetter i for-
salg hos de lokale handlen-
de: Spar i Sallerup, Spar i 
Køng, Merko i Lundby, 
Snaphanen i Lundby og på 
Lundby Apotek. 
Det er en rigtig god idé at 
købe dine billetter i forsalg, 
da vi tidligere har set foræl-
dre stå med grædende børn 
foran cirkusteltet, fordi der 
var udsolgt! Men er der 
ikke udsolgt, kan billetter 
købes ved indgangen. 
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Købmand Bo Weber med 
Merko-butikker i Lundby 
og Tappernøje, føler sig 
rigtigt dårligt behandlet af 
sin bank. 
- Jeg troede ikke, at man 
kunne finde på at behandle 
sine kunder på den måde, 
siger han. 
I 10 måneder har Bo Weber 
reelt været uden bank.  
Han har derfor været nødt 
til kun at indkøbe varer for 
de penge, han har tjent på 
salg af varer i sine butikker. 
Det har til tider ført til vare-
knaphed, men nu går det 
fremad. 
Bo Webers mareridt be-
gyndte for ti måneder siden, 

da levnedsmiddelstyrelsen 
fandt spor af en rotte i hans 
butik i Rønnede. 
- Den påståede rotte har 
kostet mig 2-3 millioner 
kroner i løbet af de seneste 
10 måneder, siger Bo We-
ber i dag. 
Rottesagen endte med, at 
Merko-butikken i Rønnede 
blev lukket, med store tab 
til følge.  
- Min forsikring ville kun 
udbetale 37.000 kroner til 
mig, og det var langt under 
en tiendedel af , hvad jeg 
var berettiget til. 
Nordea Bank opsagde  min 
kassekredit på 100.000 kro-
ner, og det kunne jeg sådan 

set godt acceptere. Men da 
man efterfølgende indefrøs 
samtlige mine engagemen-
ter, var jeg bundet på hæn-
der og fødder. 
Og alle de indtægter, jeg fik 
ind på mine butikker, gik i 
bankens store sorte hul. 
Tilmed har man været så 
fræk at pudse en dyr køben-
havnsk advokat på mig, og 
pålagt mig udgifterne på 
75.000 kroner  til ham. Det 
er sgu frækt! Omvendt 
bankrøveri, ku’ man også 
kalde det. 
Banken brugte garantistil-
lelser som begrundelse for 
at indefryse Bo Webers 
penge i banken. Dem er han 

nu ude af, men alligevel vil 
banken ikke frigøre penge-
ne. Nu skal de stå som ga-
ranti for lånene i ejendom-
mene i Tappernøje og Røn-
nede. 
- Det er åbenbart lige me-
get, hvad jeg gør. Jeg må 
ikke få adgang til mine pen-
ge, siger Bo Weber. 
- Hvad ville det betyde, hvis 
du fik dine penge? 
- At jeg straks kunne etable-
re en helt normal drift i mi-
ne to butikker!  

- Jeg er blevet elendigt behandlet! 

Merko udvider  
åbningstiden 
Købmand Bo Weber har 
tænkt sig at udvide åb-
ningstiden i sin butik i 
Lundby. 
- Fra 1. oktober er lukkelo-
ven afskaffet, og så kan vi 
holde åbent som vi vil. 
I Lundby samarbejder vi 
med Snaphanen Butik, som 
holder åbent til 21 om afte-
nen, så jeg har valgt at åbne 
butikkerne kl. 7.30 om 
morgenen, alle ugens dage. 
Det giver en øget service til 
borgerne og en øget indtje-
ning. 
- Men det koster vel også 
på personalesiden? 
- Vi har tænkt os at omlæg-
ge personalets arbejdstider, 
så det kan lade sig gøre 
med det nuværende perso-
nale, siger Bo Weber. 
- Så bliver der endnu min-
dre personale på andre 
tidspunkter? 
- Det er en udfordring, men 
jeg er overbevist om, at vi 
nok skal få det til at hænge 
sammen. Det skal vi, for vi 
skal igennem denne krise 
og så se at komme videre! 



4750Avisen, nr. 125, 26. maj 2012 

 

15 

- Hvis du for 10 måneder 
siden havde sagt til mig, at 
jeg skulle klare mig uden 
bankstøtte de næste  10 må-
neder, havde jeg sagt til dig, 
at du var vanvittig! Men 
sådan er det blevet, fortæller 
Bo Weber. 
Og hvad skyldes det så, at 
han er blevet ved, og har 
kæmpet og kæmpet for at 
holde forretningerne køren-
de. 
- Jeg er stædig, og når jeg 
bliver uretfærdigt behandlet 
bliver jeg endnu mere stæ-
dig! 
- Har du ikke overvejet at 
lukke? 
- Ikke et sekund. Det vil jo 
ikke løse nogen som helst 
problemer. Jeg er nødt til at 
kæmpe mig igennem denne 
krise, og nu går det heldig-
vis den rigtige vej. 
De seneste to måneder har 
vi haft positive resultater på 
driften, og jeg får hele tiden 
flere penge ind til at inve-
stere i flere varer, og så er 

den positive cirkel i gang, 
uden bank! Det ender med, 
at jeg må lave min egen 
bank! Eller også bliver jeg 
så kreditværdig, at en bank 
vil have med mig at gøre. 
- Hvor meget omsætning 
har du mistet i de to butik-
ker, du nu har tilbage? 
- Mellem 15 og 20 procent, 
og det er meget, men nu går 
det heldigvis den anden vej! 
- Hvordan vil kunderne op-
leve udviklingen i Merko i 
Lundby og Tappernøje 
fremover? 
- De vil opleve, at vi igen 
har de varer, de har brug 
for. Vi kan ikke trylle, og 
jeg kan ikke garantere, at alt 
er der lige til tiden. Men det 
bliver bedre og bedre.  
Og så skal vi have rettet de 
fejl, der har været, hvor vi 
på grund af sløseri ikke har 
fået bestilt de varer, vi skul-
le have. Men det er ikke 
altid lige til. Personalemæs-
sigt har vi skåret helt ind til 
benet. 

Nu går det fremad  
igen - uden bank! 

Købmand Bo Weber: - Det er dejligt, at det nu er begyndt 
at gå fremad igen! 

Flittige frivillige er ved at gøre Snaphanen Café klar til 
at kunne åbne i sommer. Steen Nielsen er på stigen, og i 
vinduet er Lene Adrian ved at rense vinduer, mens Car-
sten Bruun for et kort øjeblik poserer for fotografen. 

Snaphanen Café ved  
at blive gjort klar 
Samtidigt med at en snes 
frivillige i Lundby hver dag 
holder Snaphanen Butik 
åben mellem 13 og 21, 
knokler de på livet løs, for 
også at gøre Snaphanen 
Café klar til åbning her i 
sommer. 
De to forretninger på Lund-
by Hovedgade 95 husede 
tidligere kiosk og apotek. 
Siden 3. december 2011 har 
der været butik i 
”apoteket”, og inden længe 
kommer der café i 
”kiosken”. Alt er nu ryddet 
i den gamle kiosk, væggene 
er malet, der er sat skille-
væg op til det nye kundeto-
ilet, som bliver handicap-
venligt. Og så er der nyma-
let overalt. 
Herefter skal der indrettes 
køkken-faciliteter, indkø-
bes inventar, indhentes 
tilladelser og skaffes frivil-
lige, før caféen kan åbne. 
Men hvad skal der så sæl-
ges i caféen, og hvornår 
skal den have åbent? 
Det vil folkene bag café– 
og butiksprojektet gerne 

høre din mening om.  
Derfor inviterer de til bor-
germøde mandag den 18. 
juni kl. 19.00 i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. Her kan du 
komme og høre om planer-
ne, du kan komme med 
dine ideer og input, og så 
kan du høre mere om, hvad 
det vil sige at være frivillig. 
Alle, der har lyst, er vel-
komne til at komme til mø-
det, uden man på nogen 
måde skal føle sig forplig-
tet til noget som helst. 
Både café og butik er en 
del af det projekt, som So-
cialministeriet har støttet 
med 750.000 kroner. 
Hovedideen med projektet 
er at bygge bro i lokalsam-
fundet. Ikke mindst til de 
unge på ungdomsuddannel-
sen STU Sydsjælland, som 
er praktikanter i butikken, 
og som også får tilbudt at 
blive ”tjenere” i caféen. 
Samarbejdet med de unge i 
Snaphanen Butik har været 
forbilledligt, og alle glæder 
sig til caféens åbning. 
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De mange damer fra Pen-
sionisthøjskolen i Marie-

lyst var meget interesseret 
i Gøngehøvdingen Svend 

Poulsen i skikkelse af 
Johnny Birch fra Lundby.  

Efter en god frokost i Med-
borgerhuset Lundby fik de 

alle historierne, inkl. rø-
verhistorierne om Gønge-
høvdingen Svend Poulsen. 

50 pensionister hørte om Gøngehøvdingen 
Mens formanden for For-
eningen Svend Gønge, Peter 
Sten Hansen, stod ved 
Lundby Kirke og fortalte 
både sandfærdige og lidt 
mindre sandfærdige røver-
historier om Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen, dukke-
de Svend  Gønge op på kir-
kegården.  
Én af de 50 pensionister fra 
Pensionisthøjskolen i Mari-
elyst, som på en heldagsud-
flugt havde lagt vejen forbi 

Lundby, råbte højt:  
- Der er genfærdet! 
Pensionisterne havde ved 
ankomsten fået at vide, at 
Gøngehøvdingen efter si-
gende gik igen på Lundby 
Kirkegård, men at ingen 
endnu havde set ham. 
Derfor var sensationen total, 
da han pludselig stod der 
lyslevende.  
Det var nu Svend Poulsens 
alter ego, Johnny Birch fra 
Lundby, som optræder som 

Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen på de årlige gønge-
markeder, der var trukket i 
dragonkaptajnens flotte 
dragt og gav pensionisterne 
dagens oplevelse. 
De mange damer var meget 
interesseret i det fine stof, 
dragten var lavet af, og én 
af dem var også meget inte-
resseret i, hvad der var in-
deni. 
Foreningen Svend Gønge 
arrangerer gerne rundvis-

ninger i Gl. Lundby, hvor 
man fortæller om Gønge-
høvdingen for turister. Hvis 
nogen er interesserede, kan 
de ringe 6130 1004 og høre 
nærmere om muligheder og 
betingelser.  
Næste bus med turister, der 
skal høre om Gøngehøvdin-
gen og se, hvor han har boet 
og ligger begravet, kommer 
på besøg i Lundby til sep-
tember. 

Ambitiøs studiekreds om Køng Fabrik 
Det har i mange år været et 
ønske at kunne grave dybere 
ned i historien om Køng 
Fabrik og dens betydning 
for Køng og Vintersbølles 
familier og det omkringlig-
gende samfund. Det har vi 
nu fået mulighed for takket 
være arkæolog, dr. phil. Per 
Ole Schovsbo. 
Målet er at kombinere lin-
nedfabrikkens og blegens 
historie med slægts- og be-
byggelseshistorie fra 1700-
tallet til vore dage. 
Per Ole er allerede gået i 
gang med forarbejdet, bl.a.  
har han revideret de noter, 
han i sin tid lavede til Køng 
Fabriks historie; en detalje-
ret kronologisk gennemgang 
af hele fabrikkens historie 
fra 1774 til vor tid.  

Alt dette vigtige historiske 
materiale vil blive indlagt 
på Køng Museums hjemme-
side, som vi netop er i gang 
med at tilrette til formålet. 
Det materiale, studiegrup-
perne frembringer, lægges 
ind, så vi efterhånden kan få 
samlet historien om Køng 
Fabrik og byerne Køng, 
Ring og Vintersbølle bys 
historie. 
At nå målet forudsætter 
nogle entusiastiske perso-
ner, som har lyst til at arbej-
de med dette historiske ma-
teriale, og som vil påbegyn-
de det store arbejde. Det er 
ikke noget, vi bliver færdige 
med på én vinter, men hver 
gang, vi får afdækket nogle 
lag af historien, er det med 
til at give os kendskab til by 

og landsamfund på den tid. 
Så får vi også selv en forstå-
else af, hvorfor det ser ud, 
som det gør i dag.  Per Ole 
vil hele vejen styre proces-
sen, så slutresultatet kan 
blive professionelt. 
Det ville være dejligt, hvis 
du vil være med til dette 
arbejde. Hvis du tilhører en 

af de gamle slægter i Køng 
og Ring by eller omkring 
Vintersbølle, interesserer 
dig for slægtshistorie, byg-
ningshistorie eller lokalhi-
storie, er studiekredsen må-
ske noget for dig. 
Studiekredsene vil finde 
sted på Køng Museum på 
onsdag aftener kl. 19.30 den 
10/10, 24/10, 21/11, 16/1, 
13/2, 27/2, 3/4 og 17/4. Der 
er planlagt foredrag relateret 
til studiekredsene den 26/9, 
7/11, 30/1 og 13/3. 
Hvis du vil høre mere, så 
kom til Køng Museum ons-
dag den 30. maj kl. 19.30. 
Du er også velkommen til at 
ringe til Per Ole på telefon 
5570 0196 eller skrive til 
ham på e-mail schovsbo-
hoeyer@stofanet.dk. 

Per Ole Schovsbo 
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På årets første rigtige som-
merdag afholdt Støttefor-
eningen for Køng Museum 
det årlige familiemarked 
den 20. maj. Omkring 2.000 
gæster havde fundet vejen 
til Køng. 
Den store attraktion er altid 
det flotte veteranbilstævne, 
som i år var så vel besøgt, at 
haven ved Køng Museum 
ikke kunne rumme alle ve-
teranbiler. Der kom i alt 130 
veteranbiler, den ene flotte-
re end den anden. Publikum 
kunne stemme på deres fa-
vorit, og vinderen blev en 
flot rød Jaguar sportsvogn, 
hvis ejer Aksel Nielsen fra 
Kostræde Banker modtog 
en vingave som præmie.  
Veteranbilstævnet blev af-
holdt for 10. gang på Køng 
Museum. Medarrangøren af 
stævnet har gennem alle 
årene været Hans Jensen fra 
Næstved. Hans Jensen blev 
takket for sin indsats af for-
manden for Støtteforenin-
gen Hanne Tommerup, som 
overrakte ham en vingave 
for hans store hjælp. 
Mange af gæsterne fandt 
vejen forbi kunsthåndvær-

kerteltet, hvor der var man-
ge arbejdende værksteder. 
Stadeholderne på stumpe-
markedet med reservedele 
til veteranbilerne var også 
godt tilfredse med besøget. 
Der er altid en hyggelig 
stemning på markedsplad-
sen, hvor man kunne sidde 
og nyde de gode grillpølser 
med en fadøl eller kaffe 
med lagkage. Skøn guitar-
musik lød hen over mar-
kedspladsen under froko-
sten, så mange fik lyst til at 
synge med på de kendte 

sange guitaristen Shony 
spillede. 
Midt under frokosten lande-
de en helikopter på den fjer-
neste del af marken, som 
var blevet afspærret. Nu 

kommer folk åbenbart fly-
vende for at deltage i det 
hyggelige arrangement, som 
bliver gentaget til næste år 
den 3. søndag i maj. 

Hanne Tommerup 

Vejrguderne var med familiemarked 

De vinterblege kroppe blev 
gennembagt af solen til 

familiemarkedet i Køng. 

Hammer Folkedanserforening gjorde stor lykke! 

Tag med til Lönsboda 
Tag med til 1600-
talsmarked i Löns-
boda, Lundbys ven-
skabsby.  
Vi tager af sted i 
private biler torsdag 
den 26. juli og retur 
søndag den 29. juli. 
Overnatning: gratis 

på Hjärtasjötorpet 
(sovesal) eller på 
vandrerhjem eller 
bed & breakfast til 
en billig penge. 
Ring 6130 1004, 
hvis du vil med eller 
vide mere! 
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Min morfar stod flere gange  
model for kunstmaleren 
Ove Haase, der var famili-
ens næst-nabo på Kaj Lyk-
kesvej i Lundby. 
Mellem dem boede forstan-
der Karlskov Jensen fra 
Lundby Landbrugsskole. 
Jeg har selv overværet, at 
min morfar stod i gården 
bag huset med sin sav og 
savbuk, mens Haase forevi-
gede sceneriet.  
Billedet af manden ved sav-
bukken tilhører i dag Næst-
ved Kommune. Det er ud-
lånt til biblioteket i Sct. 
Jørgens Park, hvor det skul-
le hænge i kælderen.  

Det samme motiv har Ove 
Haase imidlertid benyttet i 
et andet maleri: Det hænger 
i dag på Home Gallery i Salt 
Lake City som et af fem 
Haase-værker og hedder 
"Cutting Firewood".  
Jeg tror ikke, at min mor-
far direkte stod model til 
motivet på maleriet, men at 
Haase (blot) har placeret 
ham på det sted, som også 
synes naturligt.  
Jeg synes, at det var en god 
oplevelse at finde min mor-
far så langt væk.   
Ove Haase boede i Lundby i 
årene 1939-67, hvor hans 
søster Annie var en højt 

skattet tysk– og engelsk-
lærer på Lundby Realskole. 

Lundbys berømte maler 

Mogens Pedersen, Slagel-
se, 74 år. Han morfar og 
mormor var Hans Christi-
an Hansen og Marie Han-
sine Hansen, Kaj Lykkesvej 
18 i Lundby. Mogens Pe-
dersens morfar var model 
for Ove Haases maleri af 
manden ved savbukken. 

”Cutting Firewood” af Ove Haase, hænger på Home Gallery i Salt Lake City. Ove Haa-
se malede det i 1950. Mogens Pedersens morfar Hans Chr. Hansen var model. 

Lundbys berømte maler Ove 
Haase. 

Fyldig buket med gladiolus. 
Ove Haase, 1950 

Den gamle Møllergaarden 
i Lundby var et yndet motiv 
for Ove Haase. Møller-
gaarden lå i området mel-
lem Gøngevej og Møller-
gaarden ogbrændte i 1963. 

Her et par andre malerier af 
Ove Haase. En samling af hans 
malerier kan ses på Rønne-
bæksholm ved Næstved, hvor de 
har en permanent udstilling af 
hans malerier. Men de har altså 
også nogle på Home Gallery i 
Salt Lake City i USA! 
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Café Yrsa 
 

10 års jubilæum  
6. juli kl. 18.00 

Musik &  
ta’ selv-bord 

Kr. 100,- 
Tilmelding senest 1. juli 

 

Bar & Billard & Dart 

 
Endnu en gang danner den skønne Spindesko-
lens Have i Køng rammen om årets midsom-

merfest, hvor alle er velkomne. 
Der er spisning (grillkød/pølser, kartofler,  

salat og brød), hvis man har lyst.  
Årets båltaler er  

provst Mette Magnusson.. 
Madbilletter kan købes hos købmanden  

i Køng indtil den 21/6. 
Drikkevarer kan købes i haven til maden. 

Vel mødt til en dejlig midsommeraften  
i Spindeskolens Have lørdag den 23. juni. 

 

Køng Borgerforening 

Idrætsforeningen Svend 
Gønge var søndag den 22. 
april på Gokart og Paintball
-banen på Marielyst, Fal-
ster. 
Frivillige ledere med fami-
lie, bestyrelser og ledelsen 
var med. I alt 62 børn og 
voksne deltog. 
Vejret var med os, grillen 
blev varmet op, og vi star-
tede med fællesspisning. 
Det blev en rigtig dejlig 
dag, hvor de voksne kæm-
pede om førstepladsen i de 
forskellige kategorier. 

Børnene kørte også gokart 
og fulgte interesseret med i 
forældrenes kamp om 1. 
pladsen. Kongespillet var 
også i brug på plænen. 
Vi sluttede med kaffe og 
hjemmebagt kage i et som-
merhus, og så fik børnene 
fodbolden frem. 
Ledelsen siger tak for den 
store opbakning. Det er en 
fornøjelse at arrangere no-
get, når så mange bakker 
op. 

Dianna, Leif, Lene,  
Henrik og Elise 

En dejlig dag med  
gokart og paintball 



4750Avisen, nr. 125, 26. maj 2012 

 

20 

Husk, at der er  
Gøngemarked i Lund-

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

Det foregår i Lundby-
Parken, begge dage 

fra 10-17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekrolog af 
Mette Magnusson 
 
Ved Kurt Henriksens død 
har vi mistet en farverig og 
markant personlighed her i 
Køng-Svinø-området. 
 

Kurt Henriksen blev født i 
1925 på Svinø og voksede 
op på den gård, han senere 
selv kom til at drive videre. 
I de sidste mange år af sit 
liv boede Kurt dog med sin 
kone Jytte i Kostræde Ban-
ker, men derfor befandt 
hans hjerte sig stadig på 
Svinø. 
Som ung var han meget 
optaget af gymnastik og 
ledede i mange år gymna-
stikundervisning. 
Han var utrolig lokalhisto-
risk interesseret og er selv 
blevet en uadskillelig del af 
Svinøs historie. I mange år 
var han også formand for 
Svinø Menighedsråd. 
Med årene blev Kurt mere 
og mere optaget af besættel-
sestiden og historien bag 
Svinø Mindelund, som han 
utallige gange har holdt  
 

foredrag om, og 4. maj høj-
tideligheden blev noget, der 
kom til at fylde meget i 
hans liv, men det gjorde 
også de menneskeskæbner, 
der knytter sig til Svinø 
Mindelund. Kurt Henriksen 
fik på den måde relationer 
til både New Zealand, Ca-
nada og England og modtog 
for sit store engagement for 
Mindelunden med de allie-
rede flyvere fra 2. Verdens-
krig en påskønnelse og pris 
fra Det Danske Flyvevåben. 
Kurt Henriksen formåede 
livet igennem at fylde de 
rammer ud, der var for hans 
liv i de forskellige epoker, 
han gennemlevede.  
Han var energisk og entusi-
astisk i de forskellige pro-
jekter, han i løbet af livet 
kastede sig ud i. Han havde 
sine meningers mod, og  
 

man var sjældent i tvivl om 
hans holdning til dette og 
hint. 
I de senere år var Kurt Hen-
riksens liv præget af syg-
dom men alligevel ikke 
mere, end at han stadig fær-
dedes og deltog i de forskel-
lige ting, han kunne magte – 
bl.a i pensionistklubbens 
møder og kortspil, og det 
var umiddelbart efter som-
merafslutningen i pensio-
nistklubben, at Kurt Henrik-
sen pludselig fik et ildebe-
findende og døde. 
Kurt Henriksen efterlader 
sig hustru, to voksne døtre 
og børnebørn – og så efter-
lader han mange gode min-
der og gode fælles oplevel-
ser hos alle os, der har været 
så heldige at kende ham. 
Æret være Kurt Henriksens 
minde. 

Kurt Henriksen, tidligere Svinø, er død 

Kom til thai-middag i Lundby 
Tirsdag den 12. juni 
kl.18.00 afsluttes fæl-
lesspisningen for l. 
halvår 2012 i Medbor-
gerhuset Lundby med 
en udsøgt Thai-menu. 
Menuen er sammen-
sæt af Sara Larsen, 
som vil lave nogle af 
de absolut bedste ret-
ter fra det thailandske 
køkken. 
Ønsker man at deltage 
koster det for : 
Voksne      kr.  100,00 
Børn          kr.     50,00 
Børn under tre år gra-
tis ifølge med voksne . 
Tilmelding kan ske pr. 

mail 
winbi@forum.dk eller 
til Winni på Medbor-
gerhusets telefon: 
5133 3771 senest søn-
dag den 10. juni om 
aften. 
Vi gør venligst op-
mærksomt på at vi til 
dette arrangement kun 
kan være 70 perso-
ner,så vi har måtte 
indføre "først til møl-
le"- princippet. 

 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset 

Lundby  
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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: 

 

Nr. 126: 30. juni  
Deadline: mandag den 25. juni kl. 10! 

Nr. 127: 28. juli 
Deadline: mandag den 23. juli kl. 10! 

Nr. 128: 1. september 
Deadline: mandag den 27. august kl. 10! 

Nr. 129: 29. september 
Deadline mandag den 24. september 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 
 

Vi har Ann Jönssons Snaphonor - 195,- kr. 

Hun hedder Marianne Tersgov, 
hun er fra Tappernøje og formand 
for Kræftforeningen De Aktive, 
og hun har haft kræft i 20 år. 
Det fortæller hun om onsdag den 
6. juni kl. 18 i Futura Caféen, 
Farimagsvej 22 i Næstved. 
Mariannes patienthistorie er be-
stemt ikke uspændende, da den ud 
over det dramatiske indhold også 
er krydret med lægelige ”mærk-
værdigheder”, og humorfyldte 
oplevelser. 
Marianne vil blandt andet fortælle 
om sygdommens psykiske og 
fysiske konsekvenser, og om hvil-
ke behandlinger hun har valgt til 
og fra. Men først og fremmest vil 

hun fortælle om, hvordan det alli-
gevel lykkedes at opnå en accep-
tabel livskvalitet igennem to årtier 
som kræftpatient med bivirk-
ningstunge behandlinger, som 
ændrer livsvilkårene for altid. 
Marianne vil også dele ud af sin 
erfaring med alternativ behand-
ling. 
Gæster kan tale med medlemmer, 
som har deltaget i De Aktives 
genoptræning. Der vil ligeledes 
være medlemmer til stede fra De 
Aktives motionsafdeling i Mo-
genstrup, som gerne deler ud af 
deres erfaring med den forebyg-
gende motions positive konse-
kvenser for livskvaliteten. 

Hun har haft kræft i 20 år 
F
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Kom til kulsvierfestival i Eskilstrup 

Kulsvierne i Eskilstrup er i 
fuld gang med forberedel-
sen til årets traditionsrige 
Kulsvier-Festival, som fin-
der sted lørdag-søndag den 
9.-10. juni i Eskilstrup ved 
Rønnede. Lørdag fra 12-17 
og søndag fra 10-16. 

På det ovenstående billede 
er John og Jens i gang med 
pakning af årets mile. For-
bruget er på ca. 20 kubik-
meter veltørret løvtræs-
brænde. Det første er opsæt-
ningen af et central stillet 
stativ, i hvis nederste indre 

den begyndende svidning 
starter, ved at der hældes en 
stor mængde gløder ned. 
Herefter pakkes der op med 
brænde i mindre stykker. 
Efter opstilling dækkes mi-
len af granris og jord i et 
tykt lag. Svidningen skal 

ske uden tilgang af ilt. 
Dette startes lørdag 9. juni 
kl. 12.00, hvor Jens 
Hallqvist fra Foreningen 
Svend Gønge holder åb-
ningstalen. 
I en tjæremile udvindes 
trætjære, som kan anvendes 
til smøring af bygninger og 
træskibe. 
Alt dette kan beses i week-
enden den 9.-10. juni, og 
man kan se rigtig meget 
mere, da mange håndværke-
re kommer på pladsen for at 
vise deres evner. Forenin-
gen Svend Gønge vil også 
være til stede.  
Der er gratis adgang, og 
parkeringen er også gratis. 
Du kan også møde kulsvier-
ne fra Eskilstrup på Gønge-
markedet i Lundby lørdag 
den 18. og søndag den 19. 
august i Lundby Parken. De 
sælger som vanligt pragtful-
de flæskepandekager. 



4750Avisen, nr. 125, 26. maj 2012 

 

23 

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 

Pinseturen 
med svigermor skulle gerne 
ende godt. Få tjekket bilen!  

Ring og få en tid: 

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 

 
Modtag hermed 

min og mine for-
ældres tak for 

opmærksomhe-
den ved min kon-

firmation den 6. 
maj 2012.  

 
Mange venlige  

hilsener  
Jonathan Kurek 

Tak for opmærksomheden! 

www.syvsogne.dk 
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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 

På grund af tekniske fejl 
manglede en del af Jytte 
Høi Hammers anmeldelse i 
sidste nummer af 4750Avi-
sen. Her er det, der mangle-
de af anmeldelsen. 
 
Og vi oplever kærligheden, 
når den er smukkest og 

mest ren, trods omgivelser-
nes afstandtagen og både 
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 
skete, da Danmark måtte 
afstå Skåne, Halland og 
Blekinge. Dens personskil-
dringer er vidunderlige og 
nuancerede. Og beskrivel-
serne af dens voldsomme 
hændelser og menneske-
skæbner giver flere gange 
undervejs gåsehud og et 

indblik i en grumhed og en 
gru, som også er en del af 
den menneskelige natur. 
Noget. vi måske nærmest 
har glemt i det lille smørhul 
her til lands. men som jo 
stadig finder udtryk forskel-
lige 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!! 
 

Jytte Høi Hammer 

 

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 

Her er resten af anmeldelsen af Ann Jönssons Snaphonor 

Ann Jönssons bog Snapho-
nor kan købes i Snaphanen 
Butik i Lundby. 

Forfatteren af Snaphonor, 
Ann Jönsson, Glimåkra i 
Skåne. 
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 Mød ”Guldfireren”, 
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Det sker i juni 2012Det sker i juni 2012 
Lø 26 4750Avisen nr. 125  
udkommer 
Sø 27 Pinsedag 
Ma 28 2. pinsedag 
On 30 9-12: Sygruppen mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
19.30: Informationsmøde om 
studiekreds om Køng Fabrik, 
Køng Museum, Bygaden 27, 
4750 Lundby 

JUNI 
Fr 1 
Lø 2 10-17: Loppemarked i 
Faksinge 
Sø 3 13.00 og 16.30: Cirkus 
Baldoni giver forestilling i 
Køng på plænen bag Køng 
Museum. Indgang: 60,- kr. 
Ma 4 
Ti 5 19.00: Vandretur fra Aldi 
i Præstø 
On 6 9-12: Sygruppen mødes i 
Medborgerhuset Lundby 
17.00: Konfirmandindskriv-
ning i Lundby Kirke 
18.00: Foredrag om det at leve 
med kræft v. Marianne Ters-
gov, Tappernøje, i Futura 
Caféen, Farimagsvej 22, 
4700 Næstved 
To 7 ??: Udflugt til Roskilde 
Domkirke med Sværdborg og 
Lundby menighedsråd. Tilmel-
ding og yderligere oplysninger 
hos Kirsten Hansen, tlf. 5598 
1264 
Lø 9 12-17: Kulsvierfestival i 
Eskilstrup ved Rønnede 
Sø 10 10-16: Kulsvierfestival i 
Eskilstrup ved Rønnede 

Ma 11 
Ti 12 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby: Me-
nu: Thai-buffet v. Sara Larsen 
19.00: Vandretur fra Køng 
Forsamlingshus, Øbjerggårds 
allé 2, 4750 Lundby 
On 13 9-12: Sygruppen mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
To 14 
Lø 16 
Sø 17 
Ma 18 19.00: Borgermøde om 
Snaphanen Café i Lundby. I 
Medborgerhuset Lundby 
Ti 19 19.00: Vandretur fra 
Cabelcon i Ørslev, Industripar-
ken 10, 4760 Vordingborg 
On 20 9-12: Sygruppen mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
To 21 
Fr 22 
Lø 23 ??: Sankthansfest i Spin-
deskolens Have i Køng. 
(Tidspunkt: se opslag hos Spar-
købmanden i Køng). 
Sø 24 
Ma 25 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 126 
Ti 26 19.00: Vandretur fra 
Ugledige Grusgrav vest for 
Flemmings Planteskole 
On 27 9-12: Sygruppen mødes 
i Medborgerhuset Lundby 
To 28 18.30: Bårse Hushold-
ningsforening inviterer til Jep-
pe på Bjerget i Fensmark. Til-
melding senest 8. juni på tlf. 
2812 5670. 
Fr 29 
Lø 30 4750Avisen udkommer 

Badmintonsæsonen er nu 
slut i Svend Gønge Badmin-
ton. 
Sæsonen har budt på mange 
gode oplevelser og en mas-
se godt spil og ikke mindst 
en god og sund motion, 
kombineret med godt socialt 
samvær. 
Mange af klubbens med-
lemmer har endvidere været 
tilmeldt turneringer og for-
skellige stævner.  
Tilgangen i år har ikke væ-
ret stor, og vi kunne godt 
bruge flere spillere, der bå-
de ville spille og træne, det 
er vigtigt, at vi hele tiden 
forsøger, at få nyt blod i 
klubben, ellers vil den lang-
somt blive mindre og min-
dre og derved mindre spæn-
dende at spille i.  
Så derfor hold øje med, når 
den nye sæson starter og 
mød op fra starten, så har du 
en bedre mulighed for at 
finde den form der passer 
dig bedst. Spil med faste 
makkere eller flex-spil og 
træning. 
Vi har afholdt Klubmester-
skaber lørdag den 31. marts 
i Svend Gønge Hallen, hvor 
vi fik mange gode og spæn-
dende kampe afviklet i løbet 
af dagen. 

Vi afviklede kampe i såvel 
single, damedouble, mix-
double og herredouble.  
Klubmestre blev: 
Navne:  
Single: Rasmus Jørgensen 
Mix: Leila Dinesen/ Palle 
Jørgensen 
DD: Susanne Thye/Tine 
Ernst 
HD: Rasmus Jørgensen/
Palle Jørgensen 
Alle mestre blev hædret på 
behørig vis. 
”Skæronsdag” (onsdagen 
før Skærtorsdag), er den 
altid faste aften for vores 
afslutningsfest, og i år var 
ingen undtagelse. Vi hygge-
de os i Køng forsamlings-
hus med god mad og drikke 
og en masse snak om alt 
muligt, også om badminton.  
Tak for en rigtig god sæson 
og mange hyggelige stun-
der. Vi glæder os til at se 
endnu flere spillere og del-
tagere til spil mandag og 
onsdag samt til kampe og til 
fest.  
 
På godt gensyn primo sep-
tember 2012!  
   

Med venlig hilsen  
Badmintonudvalget 

Svend Gønge Badminton 

IF Svend Gønge ser tilbage 
på en god badmintonsæson 

Tre glade modtagere af mesterskabspræmier: Fra ven-
stre: Palle Jørgensen, Rasmus Jørgensen og Dan Hansen.  

Vandreholdet fortsætter i 
juni måned  tirsdag aften 
med start kl. 19.00. 
Vandreprogram: 
5. juni: Start ved Aldi i 
Præstø, Vesterbro 63, 4720 
Præstø 
12. juni: Start ved Køng 
Forsamlingshus, Øbjerg-
gårdsalle 2, 4750 Lundby 
19. juni: Start ved Cabelcon 
i Ørslev, Industriparken 10, 
4760 Vordingborg 
26. juni Start ved Ugledige 
Grusgrav vest for Flem-
mings Planteskole på Ugle-

digevej 
For dem, der har lyst, hol-
der vi lidt sommerafslutning 
i grusgraven efter vandretu-
ren. Medbring selv kaffe-
kurv. 
Start efter sommerferien 
tirsdag den 21. august kl. 
19. Start P-pladsen på 
Lundbyvejen i Køng. 
 

Else-Marie og  
Hans-Kurt Pedersen 

tlf. 2227 7732 
Hanne Kofoed 
tlf. 2075 8420 

Vandreture frem  
til sommerferien 
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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 

Thai- 
Mad 

Tirsdag den 12. juni 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4, Lundby 

 
Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby byder 
på stor lækker thai-menu, 

kreeret af Sara Larsen.  
Kaffe og småkager. 

Det er vores sidste fælles-
spisning i forårssæsonen 

2012. 
 

Menu-pris:  
voksne: 100,- kr. 
børn:    50,- kr. 

Øl, vand og vin til meget  
rimelige priser! 

 

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

senest søndag den 10. juni.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Bårse Køreskole udvider 
Køreskolen Bårse udvider 
med en afdeling i Næstved. 
Kørelærer Jens Højbjerg 
Jakobsen og kørelærer Tho-
mas Meyer er ved at gøre 
lokalerne i kælderen på 
Omøvej 9 klar til at modta-
ge de første elever fra 31. 
juli.  
Jens Højbjerg Jakobsen har 
været uddannet kørelærer 
siden november 2008 og 
startede Køreskolen Bårse 
1. januar 2010. Siden har 
han serviceret mange elever 
i Næstved- og Vording-
borgområdet, og nu satser 
han for alvor på at komme 

ind på køreskolemarkedet i 
Næstved.  
Afdelingen i Bårse fortsæt-
ter uændret. Fremtidsplanen 
er, at der skal samarbejdes 
på tværs af de to afdelinger 
i Bårse og Næstved, hvor 
det så vil være Thomas, der 
blev ansat 1. marts, der 
kommer til at stå for den 
daglige drift af afdelingen i 
Næstved. Her vil der være 
plads til op til 12 elever per 
teorihold.  
Følg med på hjemmesiden 
www.koereskolen-
baarse.dk eller ring på tlf. 
2484 4158 og hør nærmere.  

Du har også mulighed for at 
finde os på facebook. Du 
skal bare gå ind på 
www.facebook.com og så 
søge efter ”Køreskolen Bår-
se”. 

Videofotograf  
søges! 

Gøngemarked 2012 i 
Lundby søger en pro-

fessionel video-fotograf 
til at optage årets Gøn-

gemarked i Lundby.  
Ring 6130 1004 



    Å
B

E
N

T
 9-18 A

LLE
 D

A
G

E
 

    Å
B

E
N

T
 9-18 A

LLE
 D

A
G

E
 

   
Å

B
E

N
T

 9
-1

8 
A

LL
E

 D
A

G
E

 
   Å

B
E

N
T

 9-18 A
LLE

 D
A

G
E

 

Tilbuddene gælder fra mandag den 28. maj 2012 til søndag den 10. juni 2012 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Købmand Bo Weber 

Skipperlabskovs pr. dåse 13.90  
  
Flæsk i skiver pr. 1/2 kg.              19.95 
  
Persille pr. bundt                           4.90 
  
Nye kartofler pr. 1/2 kg.                 2.95  
  
Kohberg brød i skiver 1/2 pris         6.00 
  
Cocio Cacao pr. flaske                  10,00 
  
Ice tea    1.5 l                             10.00 
  
Knorr lasagne - risretter  pr. pk.    20.00 
  
Steff Houlberg middagsretter  
                                        350 g 20.00 

Stenfri vindruer                            10.00 
  
Tuborg Classic 15 stk. dåse + pant 79.95  
  
Hvidløgs-flûtes pr. pakke                 9.90 
  
Flæskeben pr. 1/2 kg                      5.95 
  
  
 - Vi er ved  

at få skuden 
på ret kurs! 
God Pinse! 

 


