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Gratis! 

Mændene bag mose-møllerne i 
Køng Mose kalder nu til borger-
møde i Lundby for at forklare, at 
det er en god idé at opsætte otte 
mega-møller i området. Men de er 
også modtagelige for borgernes 

synspunkter! Det foregår tirsdag 
den 9. oktober kl. 19 i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby.      
 
                  Læs side 4, 9 og 10-11 

Møde om 
mega-
møllerne 

Hammer  
Børnehus 
får en ny 
chance 
Hammer Børnehus får 
et år til at vise, at det 
kan få børnetallet op og 
få opbakning fra lokal-
området. Det har et fler-
tal af politikerne i Næst-
ved byråd besluttet.                         
                   Læs side 12 

Han vil være den  
nye borgmester 
Den kun 30-årige Martin Leider 
Olsen vil være ny borgmester i Vor-
dingborg Kommune, når Henrik 
Holmer går af med udgangen af 
2013. I tirsdags blev Martin Leider 
udpeget som borgmesterkandidat af 
socialdemokraterne.       Læs side 2 

Hjertestarter i Everdrup 
Nu har borgerne i Everdrup fået 
deres egen hjertestarter. 
                                     Læs side 22 

Sværdborg mangler 
menighedsrødder 
Menighedsrådet i Sværdborg Sogn 
mister samtlige fire menighedsråds-
medlemmer den 2. december. 
Alle de fire nuværende medlemmer 
af rådet, ønsker ikke at genopstille. 
Ved en valgforsamling i Lundby 
den 11. september lykkedes det kun 
at få to til at stille op til fem ledige 
pladser.                       Læs side 19 
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Tryk:  
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Oplag: 3.200 eks. 

4750Avisen kan afhentes i førende 
supermarkeder  mv. på Sydsjælland.  

Dette blad udkommer 
lørdag den 29. september 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 22. oktober 
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 27. oktober. 

 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. 

Her er priserne på en annonce i 4750  Avisen 

Henrik Holmer stopper 
Borgmester i Vording-
borg Kommune, Henrik 
Holmer, meddelte tidlige-
re på måneden, at han ved 
den nuværende valgperio-
des udgang, 31. december 
2013, stopper både som 
borgmester og politiker. 
- Det er en beslutning, 
som jeg sammen med min 
familie tog, umiddelbart 
efter at jeg i sommeren 
2010 desværre måtte op-
give at fuldføre min an-
den cykeltur fra Køben-
havn til Paris med Team 
Rynkeby Vordingborg 
pga. af  hjerteproblemer.  
Et uheld der betød, at jeg 
måtte tilbringe fem dage 
på et hospital i Paris, si-
ger Henrik Holmer.  
- Med udgangen af denne 
valgperiode vil jeg have 
været borgmester i 12 år, 
og siden 2010 har jeg 

nydt den tillid at være 
formand for kommunerne 
i Region Sjælland . Jeg 
har stået i spidsen for en 
stor omstillingsproces, 
hvor fire kommuner er 
blevet lagt sammen til én. 
Et arbejde, som jeg har 
været glad og stolt over at 
have fået lov til at deltage 
i.  Det har været en perio-
de, hvor svære og nød-
vendige beslutninger har 
stået forrest på den politi-
ske dagsorden, og oftest 
har det været et job, der 
har optaget de fleste af 
døgnets timer.  
I de senere år har jeg des-
værre set, at flere af mine 
kollegaer i dansk kommu-
nalpolitik har bukket un-
der for sygdom, og det 
bekræfter, at vi har truffet 
den rigtige beslutning, 
siger Henrik Holmer.  

Henrik Holmer har vist 
stor interesse for de man-
ge aktiviteter, som bor-
gerne i Lundby har 
iværksat i hans tid som 
borgmester i Vording-
borg Kommune. Han har 
åbnet samtlige gønge-
markeder siden starten i 
2008,og her klipper han 
snoren, da Snaphanen 
Butik åbnede den 3. de-
cember 2011. 

Martin vil være ny borgmester 
Hvis det står til socialde-
mokraterne, bliver Martin 
Leider Olsen, 30, ny 
borgmester i Vordingborg 
Kommune efter Henrik 
Holmer. 
På et opstillingsmøde 
tirsdag den 25. september 
blev Martin Leider Olsen 
opstillet som socialdemo-

kraternes borgmesterkan-
didat.  
Der var to kandidater til 
posten. Udover Martin 
Leider Olsen stillede også 
formand for Socialudval-
get, Mette Høgh Christi-
ansen op. Hun bakker nu 
op om Martin Leider som 
borgmesterkandidat. 
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Blangslev Blangslev 
Rigtige købmænd har  

rigtigt go’e fødselsdagstilbud! 
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Frisk smørrebrød 
hver dag!  
Kom og vælg dine favoritter! 

Kæmpe fødselsdagsfest 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

10,- 

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

10,95 10,- 
Sodavand  
Pepsi, Faxe Kondi 
eller Mirinda,  
flere varianter,  
150 cl,  + pant 

 
 
 

Oma bage-/ 
Stegemargarine 
500 gr. pr. stk. 

 
 
 

pr. flaske  

8,95 

59,95 
Royal Pilsner el. Classic 
24 x 33 cl,            pr. kasse   
+ pant 
 
 
 
 
 
 
 

Max 10 fl. pr. 
kunde pr. dag! 
Herefter er 
prisen 19,95   
+ pant pr.  
flaske 

5,- 

Rynkeby Saft 
Flere varianter  pr. stk. 
 
 
                   Max. 4 stk. pr. kunde pr.  
                   dag. Herefter 19,95 pr. stk. 

DISCOUNT 
Vi kalder det GUL PRIS  

Nu endnu flere varer på gul pris!  
Det er nemt at finde en billig dagligvare på hyl-
den i EUROSPAR. Gå efter GUL PRIS. Så får du 
faste lave priser på dagligvarer, hver dag, året 
rundt. Og du finder flere end 650 dagligvarer. 

12,- 
Stryhns  
Leverpostej - bacon- 
peber, bacon, let-/ 
grovhakket, fransk 

pr. bakke 
 
350-500 gram 
Max. 4 bk. pr. kunde pr. 
dag. Herefter 29,95 pr. 

10,- 
Lambi 
Toilet– eller køkkenruller 
3/6 ruller       pr. pakke  
 
 
 
 
Max. 8 pr. kunde pr. dag. Herefter 27,95 

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 1. okt. til søndag den 7. okt. 2012, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

16,- 

Eurospar  
har åbent alle dage 
OGSÅ SØNDAG 

8-19 

19,95 
Premier is 
Flere varianter 800 ml. 
                          Pr. stk. 

Omo vaskemiddel 
Flydende eller  
Pulver 
1 liter/1,34 kg. 
Frit valg! 

Max. 4 pk. pr. kunde pr. 
dag, herefter 21,95 pr. pk. 

Økologisk mælk 
Let, mini, skummet 
                    pr. liter 
 

Nestle morgenmad 
Nesquick, havrenut,-multi 

eler havre- 
Cheerios 
375 gram 
Max. 4 pk. pr. kunde pr. 
dag. Herefter 31,95 pr. pk. 

Gælder tor til søn uge 40 

Max 4 ks. pr. kun-
de pr. dag. Heref-
ter er prisen 99,95 
kr. + pant pr. ks.  
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Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

 

Automester - Køng Autoservice 

Stormøde om megamøller 
Der er ingen tvivl om, at det 
bliver et tilløbsstykke uden 
lige, når folkene bag mega-
mølleprojektet i Køng Mose 
kalder til informations– og 
debatmøde i Medborgerhu-
set Lundby tirsdag den 9. 
oktober kl. 19.00. 
Det er firmaet European 
Wind Farms Denmark A/S, 
der har arrangeret mødet, og 
det indbyder naboer og alle 
interesserede til at komme 
og høre firmaets redegørelse 
for projektet, hvor der skal 
opsættes otte kæmpemøller 
i Køng Mose i stedet for de 
nuværende 10 små møller. 
Firmaet vil beskrive støj, 
skyggekast og de visuelle 
konsekvenser af møllerne. 
Derudover vil man på mø-
det beskrive de muligheder, 
som naboer og andre borge-
re i Vordingborg Kommune 
har i forbindelse med værdi-
tabsordningen, køberetsord-
ningen og den grønne ord-

ning. 
European Wind Farms Den-
mark A/S understreger, at 
da mødet afholdes før VVM
-processen, er der mulighed 
for at påvirke projektet. 
- European Wind Farms 
Denmark A/S er derfor åbne 
over for alle forslag, skriver 
man i annoncen, der indby-
der til mødet. (Se side 9). 
Firmaet ser frem til, at der 
kommer så mange som mu-
ligt til mødet i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. 
Interessen har hidtil været 
kolossal omkring møllepro-
jektet. Når spørgsmålet har 
været drøftet f.eks. i Lund-
by Lokalråd, har der været 
meget stort fremmøde.  
Derfor ventes der at komme 
langt over 100 mennesker 
til mødet, men Winni Birch 
fra Medborgerhuset Lundby 
mener nok, at der skal blive 
plads og kaffe til alle.  

Her med udsigt fra Køng, Sallerup, Lundby, Sværdborg, 
Over Vindinge, Klarskov og Kastelev vil European Wind 
Farms Denmark A/S opstille otte kæmpemøller på stribe.  

Åbent hus fredag den 19. okt. kl. 14-18 
Vi holder åbent hus i show-room’et, Bygaden 66-68, fordi vores trofaste medarbej-
der Bjarne Kristiansen fylder 60 år, og fordi Køng Autoservice omdannes til Køng 
Auto A/S, og ved den lejlighed kommer der tre yderligere ejere til som led i et gli-

dende generationsskifte. 
De 3 nye ejere er René Lylloff, Jens Erik Petersen og Dennis Jensen. 

Vi inviterer kunder, forretningsforbindelser og naboer til at komme og hilse på de 
nye medindehavere og ønske Bjarne Kristiansen til lykke med  60 års-dagen. 

Vi byder på lidt at spise og drikke. 
Med venlig hilsen 

Johannes 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Eccoline Helseprodukter 
 Rekkendevej 8, Allerslev 

  

* Himmalaya Saltlamper. 
 * Vi har kuren mod Helvedes Ild. 

* Har du gigtproblemer, så har vi et effektivt middel  
- prøv Sælolie fra Norge. 

* Lenkosan Creme-Ice geel mod smerter. 
* Koloidsølv fjerner alle former for bakterier. 

  

Se mere her: www.eccoline-helseprodukter.dk 
  

Tlf. 4353 2696-  2098 5584 
  

 Kom og mød os på Faxemessen den 20.-21. okto-
ber  2012. Gratis entré, og igen på Vordingborgmessen 

den 16.-17. februar  2013. 

Lægehuset i Lundby informerer: 
Gratis vaccine mod livmoderhalskræft til unge kvin-
der født i 1985 til 1992. 
Bestil tid til vaccination i Lægehuset på telefon 5576 
7003 dagligt fra 9.30 til 16 eller via vores hjemmeside 
www.laegehusetlundby.dk  
Fra den 15. oktober 2012 kan der bestilles tid til gra-
tis influenza-vaccination til alle over 65, førtidspensi-
onister, kronisk syge og gravide efter 12. graviditets-
uge. 
Personer under 65 år, der ønsker vaccine, opkræves 
gebyr. 

Ønsker Køng Mose 
gjort til stilleområde 
Borgerinitiativet ”Stop Mo-
semøllerne” ønsker Køng 
Mose gjort til et ”stille-
område”, hvor blandt andet 
Lundbys borgere kan rekree-
re sig. 
På sin hjemmeside har ”Stop 
Mosemøllerne” lagt en stan-
dard-indsigelse til den hø-
ring, som sluttede 13. sep-
tember og som handlede om 
at komme med forslag til, 
hvad Vordingborg Kommu-
ne skal undersøge i den 
kommende VVM-
undersøgelse, inden der kan 
opføres otte mega-møller i 
Køng Mose. 
I standard-indsigelsen skri-
ver ”Stop Mosemøllerne” 
blandt andet: 
- Området omkring linjefø-
ringen (jernbanen, red.) gen-
nem Lundby vil givet medfø-

re megen støj, idet der anslå-
et fra Banedanmark vil køre 
fire-fem godstog samt to 
persontog pr. time.  
Baneføringen anses af langt 
de fleste i stationsbyen Lund-
by som et gode for byen. Den 
giver mulighed for øget bo-
sætning og udvikling, men 
prisen for dette gode vil væ-
re støj i og omkring byen. 
Borgerne i Lundby har der-
for brug for at få udpeget et 
”stilleområde” i det nærlig-
gende landskab, hedder det i 
standard-skrivelsen til kom-
munen. 
Og det stilleområde skal 
altså være Køng Mose, me-
ner borgergruppen. 
Gruppen henviser i øvrigt til, 
at miljøstyrelsen har opfor-
dret kommunerne til at udpe-
ge stilleområder. 
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Snaphanen Café & Butik i Lund-
by søger flere frivillige, ikke 
mindst til caféen, som snart åbner. 
Derfor har de unge på STU hus-
standsomdelt en folder om det at 
være frivillig i Snaphanen i Lund-
by, Køng, Kostræde Banker, 
Hammer, Lov, Blangslev, Snesere 
og Tappernøje. Vil du være med i 
fællesskabet, så ring eller sms til  
Peter Sten, tlf. 6130 1004. 

Snaphanen søger 
flere frivillige 
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Tag is med hjem til fryseren 

Håndlavet chokolade 
fra Økoladen 

Køb et 
gavekort 
Hvis du vil give en gave 
i form af et gavekort til 
indkøb af varer i Snapha-
nen Butik, kan det nu 
også lade sig gøre. 
Gavekortet har en værdi 
af 100 kroner og leveres i 
en pæn kuvert. 

Nu nye special-øl fra Bryghuset Møn 
For tiden har Snaphanen Butik følgende specialøl fra Bryghuset Møn. 
Vi kan tilbyde Sorte Svend til 32,- kr. fl., Brown Ale til 32,- kr. fl. samt 
hvedeøllen RavWeisser til 32,-  kr. flaske. Incl. pant! 
Desværre går der nogle måneder, før vi igen kan få det fulde sortiment 
fra Bryghuset Møn. Nogle af sorterne produceres kun i dele af året.  

Snaphanen Butik,  
Lundby Hovedgade 95, 

har åbent  
alle ugens dage  

fra kl. 13-21. 

Vi har lækre gaveartikler fra både Solsik-
ken, Næstvedvej 400, og AG-Avanti/
Rumligt i Ørslev. 
Kom og se, om vi ikke har værtindegaven 
eller gaven til bryllupsdagen. 

I Snaphanen Butik kan du 
få alle de gode is, både 
Hjem-Is og de populære 
Møn-Is. 
Det er dejligt at have nog-
le is i fryseren, hvis man 
får gæster eller trænger til 
lidt lækkert til aftenkaffen. 
Møn-isen findes i flere 
varianter og tre størrelser. 
100 ml. til 20,- kr., 500 
ml. til 55,- kr. og endelig 
de store bøtter med 750 
ml. til 75,- kr. 

Gode tilbud i Snaphanen Butik 

Gaveartikler 

Gøngehøv-
dingen som  
påklæd-
ningsdukke 
I Snaphanen kan du 
købe Gøngehøvdin-
gen som påklæd-
ningsdukke! 

Flødeboller fra Spangsberg 
Vi har stadig de populære flødeboller fra 
Spangsberg. Flere varianter, choko, med 
kokos, kaffe, hvid.  
7,50 kr. pr. stk., fire for 28 kroner! 

Vi har åbent alle dage fra 13-21 - der er altid kaffe på kanden på det runde bord! 
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Informationsmøde  
om vindmøller  
i Køng Mose 

Folketinget har i marts 2012 indgået et bredt energiforlig, 
som bl.a. indeholder et mål om at 50 % af el-forbruget 

skal komme fra vindmøller i år 2020. I den forbindelse har 
Vordingborg Kommune udarbejdet en vindmølleplan, som 
skal være med til at bidrage til dette mål. Vindmølleplanen 
indeholder 3 vindmølleområder, deriblandt området Køng 
Mose. Vindmølleprojektet i Køng Mose planlægges med 8 

vindmøller, som kommer til at stå i en ret linje.  
 

European Wind Farms Denmark A/S inviterer hermed alle 
naboer til offentligt informationsmøde om projektet. 

 
Mødet holdes tirsdag den 9. oktober kl. 19  

i Medborgerhuset Lundby  
Banevej 4, 4750 Lundby 

 
Alle er velkomne.  

 
Tidspunktet for informationsmødet falder sammen med 

Vordingborg Kommunes indledende idéhøring for projek-
tet. Der er dog ikke tale om et lovpligtigt møde, men et 

møde hvor European Energy vil redegøre for projektet. På 
mødet vi European Wind Farms a/s bl.a. beskrive støj, 

skyggekast og de visuelle konsekvenser af vindmøllerne. 
Desuden vil European Wind Farms Denmark A/S beskrive 

de muligheder, som naboer og andre borgere i Vording-
borg Kommune har i forbindelse med værditabsordningen, 

køberetsordningen og den grønne ordning.  
 

Da mødet er forud for VVM-processen, er der stadig væk 
muligheder for at påvirke projektet, og European Wind 
Farms Denmark a/s er derfor åbne over for alle forslag.  

 
Vi ser frem til at se så mange som muligt.   

Mandag den 15. oktober kl. 
19 afholder Bårse Hushold-
ningsforening det årlige 
bankospil i Bårse Samlings-
hus. 
Formand for Bårse Hus-
holdningsforening, Karina 
Fromberg, oplyser, at besty-
relsen er i fuld gang med at 
samle gevinster ind, og der 
vil være mange gode ting at 
kæmpe om i både det al-
mindelige bankospil samt 
kinesisk lotteri, trækning af 
indgangsbilletter for både 
børn og voksne og endelige 
kan man være heldig at 
vinde en gevinst på sit med-

lemskort. 
Bestyrelsen har lavet en 
aftale med Bårse Samlings-
hus, så man i år kan slippe 
for at stå og svede over 
krebinetterne, inden man 
skal til banko. Marianne og 
Bobby fra Samlingshuset 
fremtryller et lækkert mål-
tid, som kan nydes inden 
bankospillet fra kl. 17.30. 
Prisen er 70 kr. og man skal 
selv ringe og booke hos 
Marianne på tlf. 2448 5649. 
Så sæt x i kalenderen ud for 
den 15. oktober og kom og 
få en hyggelig aften! 

Så er der banko i Bårse 

Vi har brug for dig! 
4750Avisen har brug for nyheder og 
informationer fra dit lokalområde. 
Det kunne være dig, der sendte os 
nyhederne. Send dine nyheder til 
4750@lundbyweb.dk. 
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Svine- 
Mørbrad 

I fad 
Tirsdag den 2. oktober 

kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, Lundby 
 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 
Menu: svinemørbrad i fad 
med kartoffelmos og tilbe-
hør. Dessert: portionsanret-
tet æbletrifli med flødeskum 

samt kaffe og te. 
.Menu-pris:  

voksne: 70,- kr. 
børn:    35,- kr. 

Øl, vand og vin til meget  
rimelige priser! 

 

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

senest søndag den 30. sep-
tember.  

Alle er velkomne! 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Lige hjemkommen fra Is-
land, herligt befriet for dis-
se evigt roterende og stø-
jende misfostre af 
(storheds) vanvidsramte, 
industrielle spøgelses an-
læg. Ude af sind og ude af 
øje har de været. 
Disse stikkende sataner, 
skal væk fra vores landska-
ber og ud, hvor de hører 
hjemme. På havet, langt, 
langt fra land, så de fagre 
danske kyster igen kan 
smile og le! 
Køng og Lundbys moser 
skal i hvert fald ikke besvi-
nes med disse monstre, 
disse uskønne selvhævden-
de symboler på en grådig 
civilisations aldrig mættede 
energibehov! 
Køng Mose bør have status 
som stilleområde, som re-
servat for den langsomt 
gående eftertanke, som 
udstrakt flade for besværlig 

dybdetænkning, eller en 
scene for leende indfald og 
muntre impulser. 
Her ved siden af, bagved, 
foran, finder du ligevægten, 
balancen og henter den 
nødvendige energi og in-
spiration, lader op til (hver)
dagens kamp, og til glæ-
dens og kærlighedens gni-
ster. 
En våd mark,  en vidtstrakt 
mose og sø, kun himlen og 
dens fugle, trækkende, er 
mellem dig og det øverste 
lag. 
Fortrøstningsfuld og ufor-
sagt bevæger du dig hjem-
ad,  mellem to kirker, på 
høje, som pejlemærker. 
FORNYET ! 
 

Jørgen Tang Holbek 
Lundby 

Køng Mose er et reservat for  
eftertanke og leende indfald 

Otte gode grunde til at stoppe møllerne 
 

1. Støjen vil kunne ødelægge din nattesøvn og dermed dit helbred og din 
livskvalitet. 
 

2. Lysglimt og skyggekast vil kunne forvandle skønne stunder til ener-
verende lysshow. 
 

3. Landskabet vil blive ødelagt, og den fine stemning i Køng Mose vil 
forsvinde. 
 

4. Dyrelivet og specielt fugletrækket vil blive forstyrret og komme til 
skade, når de skal forbi de store kæmpemøller. 
 

5. Fraflytning  kan gøre området mindre attraktivt og stoppe udviklin-
gen i området. 
 

6. Ejendomspriserne vil falde, og man kan blive stavnsbundet. 
 

7. Dårlig forretning for naboerne, der gennem skatten skal betale tilskud 
til vindmølleejerne. 
 

8. Uretfærdigt at nogle få skal tjene mange penge på møllerne, mens vi, 
der bor her, må leve med generne fra dem. 

 

info@stop-mosemoellerne.dk  
www.stop-mosemoellerne.dk 
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GF BRODERING 

Se mere på www.gfbrodering.dk 
 

brodering for private og erhverv 
 
Tøj - Dåbskjoler 
Caps - Hagesmækker 
Håndklæder - Dyner 
Duge og meget andet 
 

Tlf: 2973 2090 / 2980 4867 
Smidstrupvej 4, 4733 Tappernøje 

Åbent alle ugens 7 dage efter aftale 

Flot julepynt 
Se flere eks.  

på broderede 
nisser mm. på 

gfbrodering.dk 

3 stk. hagesmæk 
99,- inkl. navn 

broderet på 

Giv en  
personlig gave 

Megamøller spolerer nattesøvnen 
Borger-initiativet ”Stop 
mosemøllerne” har ud-
givet en folder, hvor de 
blandt andet fremfører 
otte gode grunde til at 
stoppe planerne om at 
opføre otte nye 150 
meter høje vindmøller i 
Køng Mose. 
 
Der  er nu lavet en fo-
reløbig plan for  opstil-
ling af otte kæmpe-
vindmøller i Køng Mo-
se. Problemet er bare, 
hedder det i folderen, 
at vindmølledirektivet 
med sit afstandskrav på 
fire gange møllehøjden 
og støjgrænsen på 44 

dB/ 39dB ved 8m/sec 
udenfor og 20 dB lav-
frekvensstøj indenfor i 
husene er helt util-
strækkelig til at sikre 
naboernes nattesøvn, 
helbred og livskvalitet. 
 
Efter mange år med 
kæmpevindmøller og 
vindmølleparker har 
det nemlig vist sig, at 
mange mennesker bli-
ver syge af at bo så tæt 
på disse kæmpe-
støjkilder, og ikke nok 
med det, de er ofte ble-
vet stavnsbundne, fordi 
ingen vil købe deres 
huse, når der er vind-

møller som naboer. 
Skiftende danske rege-
ringer har imidlertid 
helt bevidst undladt at 
undersøge disse for-
hold, fordi det kunne 
sætte en stopper for 
deres ekspansive vind-
møllepolitik på land, 
men heldigvis er der 
mange eksperter over 
hele verden, der har 
gjort dette arbejde, og 
de udtrykker en bred 
enighed om at en støj-
grænse på 35 dB  er 
mere forsvarlig. 
Grænsen på 35 dB vil 
svare til en minimums-
afstand på 1,3-1,8 km 

for de projekterede 
møller her i Køng Mo-
se. Denne grænse har 
vi tegnet ind med rødt 
på kortet, så du kan se 
hvordan støjforholdene 
vil blive hos dig. For 
mere information kan 
du kontakte os eller gå 
ind på hjemmesiden. 
 
info@stop-
mosemoellerne.dk 
  
www.stop-
mosemoellerne.dk 
 
 

Borgergruppen ”Stop Mosemøllerne” har lavet dette 
kort, der viser, hvor langt man skal ud fra de plan-
lagte otte møller i Køng Mose for at komme under 
støjgrænsen på 35 Decibel, som mange eksperter 
ifølge Stop Mosemøllerne anser som en mere forsvar-
lig støjgrænse end den officielle. 
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Hammer Børnehus blev 
reddet på målstregen. Ved 
indgåelsen af budgetforli-
get, som 29 af byrådets 31 
medlemmer, støttede, blev 
det besluttet, at give Børne-
huset i Hammer mulighed 
for i løbet af det næste år at 
vise, at institutionen har sin 
berettigelse.  
Formand for Børneudvalget 
i Næstved Kommune, Søren 
Dysted, A, siger til 
4750Avisen: 
- Lokalområdet skal vise en 
opbakning til stedet, og 
børnetallet skal stige. Bør-
neudvalget vil om 1 år vur-
dere situationen. Det er også 
aftalt, at man skal vurdere 
muligheden for, at Børnehu-
set med fordel kan lægges 
sammen med en institution i 
nærheden. Reelt betyder en 
fortsættelse af institutionen i 
Hammer, at vi skal finde 
775.000 kr, som er ”ekstra 
omkostninger” på grund af  
institutionens størrelse. En 
så lille enhed er meget dyr i 
drift, siger Søren Dysted.  

- Vi er meget taknemmelige 
og har smøget ærmerne op. 
Vi er klar til, at Hammer 
Børnehus igen skal til tops. 
Vi har mange idéer, der kan 
få Hammer Børnehus til at 
tilbyde noget, som ingen 
andre institutioner i nærhe-
den har, siger Diana B. Ni-
elsen, formand for bestyrel-
sen i Hammer Børnehus til 
4750Avisen. 
For godt to år siden kørte 
Hammer Børnehus med 
overbelægning og ca. 42 
børn. Normeringen er for 
tiden på 32 børn, men der er 
kun 12 børn.  
Diana B. Nielsen har en 
forklaring. 
- Fordi Hammer Børnehus 
de seneste år har fået lov til 
at lide et trist forfald. Årsa-
gen er, at der ikke har været 
en velfungerende ledelse i 
børnehuset, siger Diana B. 
Nielsen. 
Bestyrelse og forældre har 
forgæves forsøgt at råbe 
forvaltningen i Næstved op. 
Men uden held. 

Derfor er det hele kommet 
så langt ud. Mange forældre 
har i afmagt det seneste år 
valgt enten forflyttelse eller 
ikke at lade deres barn starte 
i Hammer Børnehus. Perso-
nale er rejst af samme 
grund, siger Diana B. Niel-
sen. 
Hun fortæller at bestyrelsen 
har flere gange har gjort 
opmærksom på, at lederens 
manglende energi/
engagement måske bl. a. 
skyldes, at vedkommende er 
politisk aktiv i Byrådet samt 
yderligere tre udvalg (heraf 
to som næstformand). Der 
er gået megen tid fra Ham-
mer Børnehus til politisk 
arbejde. 
- Lederen har været lang-
tidssygemeldt pga. voldsom 
stress. Man forundres over, 
at vedkommende under 
sygemeldingen kunne passe 
sit politiske liv 100 pct. (24 
ud af 25 møder) i samtlige 
fire udvalg, siger Diana B. 
Níelsen. 
Da lederen vendte tilbage til 

Børnehuset, var det i starten 
på nedsat tid, selv om det 
politiske liv stadig blev pas-
set fuldt ud. 
- Hvordan kan det tillades, 
at når man under sygemel-
ding med netop stress, ikke 
er i stand til at passe sit le-
derjob, godt kan tage politi-
ske beslutninger om borger-
nes ve og vel, spørger be-
styrelsesformanden, som 
dog nu ser fremad. 
- Vi håber, at fremtiden vil 
tegne sig lys for os, og vi 
håber, at vi vil få opbakning 
og indskrivning af flere 
børn, hvilket vi har hårdt 
brug for. 
- Så kære borgere! Husk, at 
man sagtens kan ønske 
Hammer Børnehus, selv om 
man ikke umiddelbart hører 
hertil. Kontakt gerne under-
tegnede hvis I har spørgs-
mål. 
En anden ting, der også er 
værd at huske på er: Giv 
ikke op, men kæmp for 
sandhed og retfærdighed, 
også selvom I er en lille 
tilbageværende flok. Det 
kan lade sig gøre at blive 
hørt, slutter bestyrelsesfor-
mand Diana B. Nielsen, 
som du kan kontakte på tlf. 
21 745 746, hvis du vil være 
med til at vende udviklin-
gen i Hammer Børnehus og 
gøre det til en succes. 

Hammer Børnehus får ny chance 

Børn, forældre og ansatte  i Hammer Børnehus er lykkelige og taknemmelige over, at 
de nu får chancen for at vise, at de kan få institutionen til at fungere. 

Søren Dysted: - Børnetallet 
skal stige i det næste år! 
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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 

Præst fortæller om sit  
ophold på Oliebjerget 

I efteråret 2008 boede 
Svinø og Køngs nye sogne- 
præst Maren Pitter Poulsen 
på Oliebjerget i Jerusalem 
som et led i sin uddannelse. 
Opholdet kom til at præge 
hendes kristendom og hen-
des forhold til andre religio-
ner, og det gav hende et 
stærkt indblik i den vold-
somme konflikt i området.  
Onsdag den 3. oktober kl. 
19.30 fortæller Maren Pitter 
Poulsen om sine oplevelser 
ved et foredrag i Køng Præ-
stegård. 
Gennem fortælling og egne 
billeder giver hun sin versi-
on af Oliebjerget og Jerusa-
lem. Hun fortæller om sit 
arbejde der, byen hvor Jesus 
selv gik rundt, og om hen-

des oplevelse af den spænd-
te situation. 
Alle er velkomne!  

Maren Pitter Poulsen. 

En ny undersøgelse viser, at borgerne på Sydsjælland, 
Lolland og Falster er utroligt glade for deres politibetjen-
te. Og det bliver gladere og gladere! 

En helt ny undersøgelse af 
de 39 mest synlige offentli-
ge organisationers omdøm-
me i befolkningen placerer 
politiet sig i en flot ”top 
fire” og viser en fremgang 
for Sydsjællands og Lolland
-Falsters politi på 2,2 point i 
forhold til sidste år.  
Reputation Institute gen-
nemfører en gang om året 
en undersøgelse af de 35 
mest synlige offentlige or-
ganisationers omdømme. I 
forhold til sidste år er Syd-
sjællands og Lolland-
Falsters Politis omdømme 
forbedret med 2,2 point fra 
77 til 79,2, som ligger lige 
over gennemsnittet for hele 
dansk politi. Dermed styrker 

Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi sit i forvejen 
gode omdømme. 
Skalaen i omdømmeanaly-
sen går fra 0 til 100, og en 
score på 80 eller derover 
karakteriseres som ”frem-
ragende”.  
- Målsætningen har været, 
at vi som minimum skulle 
opretholde niveauet fra sid-
ste år.  Det har vi gjort og 
lidt til, så vi nu er blot 0,8 
point fra ”fremragende”. 
Rapporten er derfor særde-
les positiv læsning og un-
derstreger den tendens, vi 
har set de seneste år. Det 
vidner om, at vi er på ret 
kurs, siger politidirektør 
Lene Frank. 

Populært politi 
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· 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  

Automester i Køng forbereder generationsskifte 
Automester i Køng, Johan-
nes Jensen, er ved at forbe-
rede et generationsskifte i 
sin virksomhed.  
Det gør han ved at omdanne 
sit firma til et aktieselskab, 
Køng Auto A/S, hvor tre 
nye samarbejdspartnere 
kommer med i firmaet. 
Det drejer sig om René Lyl-
loff, Jens Erik Petersen og 
Dennis Jensen, som dermed 
på et tidspunkt skal køre 
firmaet videre, når Johannes 
Jensen, der i foråret fyldte 
62, går på pension. 
Johannes Jensen fejrer opta-
gelsen af de tre nye i firma-
et med et åbent hus-

arrangement fredag den 19. 
oktober kl. 14-18 på Byga-
den 66-68 i Køng. 
Samtidigt fejrer firmaet den 
mangeårige medarbejder 
Bjarne Kristiansen, som 
fylder 60. 
Johannes Jensen inviterer 
kunder, forretningsforbin-
delser og naboer til at kom-
me og hilse på de nye  med-
indehavere og ønske Bjarne 
Kristiansen til lykke med 
den runde fødselsdag. 
Det foregår i show room’et, 
som til lejligheden bliver 
ryddet for biler, og autome-
steren byder på ”lidt at spise 
og drikke”. 

Bjarne Kristiansen, mange-
årig medarbejder, fylder 60, 
og det fejres også ved åbent 
hus den 19. oktober. 

Johannes Jensen er i gang 
med at gøre klar til et gene-
rationsskifte i sit firma. 

Næste nummer af 4750Avisen udkommer lørdag den 27. oktober. 
Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest  

mandag den 24. oktober kl. 10. 
Send din artikel, dit foto eller din annonce til 4750@lundbyweb.dk 

eller ring/sms til 6130 1004. Du kan også sende dit materiale  
med posten til 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. 
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Send din annonce 
eller din nyhed til 

4750@lundbyweb.dk 
eller ring eller sms til 

6130 1004. 

Lækre mørbradbøffer er hovedingrediensen i hovedretten 
mørbrad i fad, som serveres med kartoffelmos til fællesspis-
ningen i Medborgerhuset Lundby den 2. oktober.  

Mørbrad i fad på menuen 
til fællesspisning i Lundby 
Mørbrad i fad med kartoffel-
mos og andet tilbehør. Det er 
hovedretten, når Medborger-
huset Lundbys Støtteforening 
byder til fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby, 
tirsdag den 2. oktober kl. 
18.00. 
Til dessert står den på porti-
onsanrettet æbletrifli med 
flødeskum samt kaffe eller te. 
Alt dette får du for 70 kroner, 
hvis du er voksen, børn under 
12 år slipper med 35 kroner. 
Du skal melde dig til fælles-

spisningen senest søndag den 
30. september. Du kan ringe 
til Medborgerhusets telefon, 
som har nr. 5133 3771 eller 
du kan sende en e-mail til 
winbi@forum.dk. 
Overskuddet ved fællesspis-
ningerne går ubeskåret til 
forbedringer i Medborgerhu-
set Lundby. 
Skulle du være interesseret i 
at give en hånd med ved fæl-
lesspisningerne, er du meget 
velkommen til at melde dig. 
Du kan bruge ovenstående 
kontakt-muligheder! 

Stormøde for gøngefolket 
Alle, der på den ene eller 
anden måde har været 
involveret i årets Gønge-
marked i Lundby, invite-
res til stormøde med eva-
luering af årets historiske 
marked. Det foregår i 
Medborgerhuset Lundby 

onsdag, den 10. oktober 
kl. 19.00. 
Markedskoordinator Steen 
K. Nielsen vil meget gerne 
have systematiseret erfa-
ringerne, så de kan bruges 
ved næste års Gøngemar-
ked den 17.-18. august. 

Lejlighed til leje 

 
3-værelses lejlighed på 70 kvm. til leje pr. 01-12-2012.  

Lejligheden er beliggende Banevej 4,4750 Lundby. 
Månedlig leje kr. 4.500,00 plus forbrug. 

Henvendelse kan ske på Medborgerhusets telefon: 5133 3771 
 

Bestyrelsen for Medborgerhuset Lundby 
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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 

Støtteforeningen for Køng 
Museum, Lokalhistorisk 
Forening for Vintersbølle/
Nyråd og Køng Sognearkiv 
indbyder fra oktober 2012 
til april 2013 til en studie-
kreds, hvor man selv og 
sammen med andre under 
kyndig vejledning kan få 
lejlighed til at grave i histo-
rien om Køng Fabrik, både 
da den lå i Køng og at efter 
den flyttede til Vintersbølle.  
Studiekredsen mødes første 
gang tirsdag den 9. okto-
ber.  
Her vil deltagerne blive 
præsenteret for studiekred-
sens  hovedemner  og være 
med til at foreslå underem-
ner.  
Deltagerne vil få adgang til 
en række spændende mate-
rialer, som på forskellig vis 

belyser Køngs og Vinter-
bølles historie, og hovedem-
nerne er: 
Hvordan så byerne og 
landskabet omkring ud, 
da Niels Ryberg grundlag-
de Køng Fabrik i slutnin-
gen af 1700tallet? 

Bygningerne i Køng og 
Vintersbølle, hvordan så 
de ud, hvordan ser de ud 
nu? 

Beboerne i Køng og Vin-
tersbølle i ’gamle dage’, 
hvem var de? Find din 
slægt! 

Studiekredsdeltagerne får 
god, professionel hjælp til 
deres arbejde.  Arkæolog, 
dr. phil. Per Ole Schovsbo, 

som har forsket i mange af 
studiekredsens emner, vil 
stå til rådighed og hjælpe 
med at finde materialer, 
læse gamle kort, gotisk 
skrift, m.m.  
Studiekredsen mødes på 
Køng Museum på følgende 
tirsdage: den 9/10, 23/10, 
6/11, 20/11, 15/1, 29/1, 
12/2, 26/2, 12/3, 2/4 og den 

16/4, alle dage kl. 19-21.  
Deltagelse er gratis, bortset 
fra kaffen, som koster 10 kr.  
Et par af aftenerne bliver 
foredragsaftener, hvor ek-
sperter vil komme og for-
tælle om forskellige emner.   
 
Alle er velkomne! 
 

Karen Schou-Pedersen 

Studiekreds om Køng Fabrik 

Sådan så han ud, 
den berømte Niels 
Ryberg, der etab-
lerede Køng Fa-
brik, Spindesko-

len, Hospitalet og 
meget mere. 
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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. 130: 27. oktober 
Deadline mandag den 22. oktober kl. 10! 

Nr. 131: 1. december 
Deadline mandag den 26. november kl. 10! 

Nr. 132: 22. december 

Deadline mandag den 17. dec. kl. 10! 
 

Send din annonce til: 
 

4750@lundbyweb.dk 

 

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 

Lammekød sælges 
 

Kig forbi på  
Broskovvej 18  

4733 Tappernøje 
eller ring til:  

4054 1077 / 2282 5706 
 

Vindmøllen på Kragebjerg i 
Lundby er fjernet. En af de 
sidste dage i august, blev 
den nedtagne mølle kørt 
væk af et par store lastbiler. 
Dermed er man åbenbart 
allerede i gang med at gøre 
forudsætningerne for de 

kæmpestore møller, der 
påtænkes opsat i Køng Mo-
se og mellem Lundbygård 
og Gl. Lundby klar. 
Med i planen er nemlig, at 
de mindre møller i området 
skal fjernes. 
 

Vindmøllen på Kragebjerg  
i Lundby er nedtaget og kørt væk 

F
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Sværdborg mangler menighedsrødder 

Lundby Sogns nye menighedsråd er på plads 
På valgforsamlingen i 
Lundby den 11. september 
fik Lundby Sogn uden pro-
blemer fyldt pladserne i det 
menighedsråd, der overta-

ger ledelsen af den lokale 
kirke fra den 2. december i 
år. Ud af menighedsrådet 
gik Birgit Kirk, og ind kom 
i stedet viceforstander Lars 

Schou Jensen, Lundby Ef-
terskole. Formand Maj-Britt 
Nielsen, Bente Christiansen, 
Kirsten Lyngsfeldt og Peter 
Larsen fortsætter i de næste 

to år. 
De fem er valgt, da der ikke 
var indkommet en alternativ 
liste inden fristens udløb 
den 18. september. 

Sværdborg Sogn kunne 
ikke vælge fem nye 
medlemmer af menig-
hedsrådet på valgfor-
samlingen i Lundby den 
11. september. 
Situationen var også 
svær, da samtlige med-
lemmer af det gamle 
menighedsråd ikke gen-
opstillede.  

På mødet blev der efter-
lyst kandidater til rådet, 
og da kun to meldte sig, 
Marianne Hansen og 
Susanne Olsen, kunne 
der ikke vælges et me-
nighedsråd efter de nye 
regler om valgforsam-
ling.  
Derfor skal der holdes 
ordinært valg i Sværd-

borg.  
Valgbestyrelsen afholdt 
møde for interesserede i 
Sværdborg onsdag den 
26.-9. (efter redaktio-
nens slutning).  
Fristen for indlevering 
af kandidatlister til me-
nighedsrådsvalget i 
Sværdborg er 2. oktober 
kl. 19.00.  

Maj-Britt Nielsen og Kirsten Hansen, 
formænd for hhv. Lundby og Sværd-
borg menighedsråd. 
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Er der truffet beslutning om 
en ny administrationsbyg-
ning i Vordingborg? 
Nej, der er truffet beslutning 
om at undersøge mulighe-

derne for at samle de aktivi-
teter, der i øjeblikket sker i 
Langebæk, Bakkebølle og i 
Jobcentret. 
Alle partier i kommunalbe-

styrelsen har været enige 
om, at de kommunale ar-
bejdspladser, der i dag er i 
Stege og Præstø oprethol-
des. 
Rådhuset i Vordingborg er 
bygget i en tid, hvor der 
ikke var de samme krav til 
arbejdsmiljø og energibe-
sparelser, som i dag, så hvis 
rådhuset stadig skal funge-
re, skal der ske en større 
renovering. 
Sideløbende med drøftelser-
ne om rådhusets fremtid er 
der lavet undersøgelser om 
Vordingborg som handels-
by, hvor der entydig peges 
på problemet i, at funktioner 
som f.eks. biblioteket og 
Jobcentret er placeret langt 
fra centrum, og at der bør 
ske en større samling om-
kring midtbyen. 
Der peges også på, at et 
butikscenter tæt på Algade 
kan være med til at styrke 
detailhandelen i Vording-

borg by, og som en mod-
vægt til centre i vore nabo-
byer.  
På nuværende tidspunkt er 
der en seriøs investor, som 

ønsker at etablere et attrak-
tivt center for private mid-
ler. Det er naturligvis en 
forudsætning, at der kan 
skaffes de nødvendige antal 
butikker m.v. i centret.  
Et nyt center kan både være 
en mulighed og en trussel 
for de nuværende butikker. 
Venstre er kun interesseret i 
at støtte et center, hvis den 
skaber "en større kage" for 
kommunens handlende. Der 
er ingen idé i bare at flytte 
omsætning fra Algade, Ste-
ge, Præstø og de omkring-
liggende byer. 
For den enkelte handlende 
må det vurderes, om det er 
en fordel at flytte til centret, 
eller man med den nuvæ-
rende placering kan få del i 
"den større kage". 
Projektet kompliceres af, at 
den eneste mulige placering 
af et sådant bynært center er 
i området, hvor rådhuset, 
Kvickly m.v. i øjeblikket er 

placeret. Kvickly flytter i 
løbet af 2013 til den såkald-
te "Garverigrund", og derfor 
er deres ejendom sat til salg. 
Kvickly ønsker at tinglyse 
en klausul på ejendommen, 
om at der ikke må drives 
dagligvarebutik på matrik-
len, så hvis der skal være en 
større dagligvarebutik i cen-
tret - og det er nødvendigt 
for at etablere centret - skal 
det være på den grund, hvor 
rådhuset i øjeblikket ligger. 
Venstre har stemt for, at den 
private investor får mulig-
hed for at undersøge, om 
der er basis for at etablere et 
bynært center. Først når 
disse sonderinger er gen-
nemført, kan der træffes 
beslutninger om, hvad der 
skal ske med rådhuset og 
rådhusgrunden. 
Der er i 2013 og de kom-
mende tre år afsat et større 
millionbeløb til ny admini-
strationsbygning og evt. 
flytning af biblioteket til 
centret. Det er fornuftigt at 
afsætte midlerne. Hvis det 
viser sig at være den rigtige 
beslutning at bygge en ny 
administrationsbygning, 
nytter det jo ikke, at vi har 
disponeret midlerne til an-
dre ting. 
Den endelige beslutning om 
evt. nyt rådhus/
administrationsbygning 
afventer resultatet af sonde-
ringerne omkring centret, 
og der er ikke truffet nogen 
beslutning endnu.  
For Venstre har det været 
naturligt at støtte en privat 
investor i bestræbelserne for 
at realisere et bynært center, 
som kan være med til at 
sikre Vordingborg Kommu-
ne et større antal arbejds-
pladser og sikre, at en større 
del af detailhandelen holdes 
indenfor kommunens græn-
ser. 
 

Med venlig hilsen 
Knud Larsen 

Gruppeformand for  
Venstres gruppe  

Super-chokolade 
i Snaphanen Butik 

Nu kan du købe den 
fantastiske håndlavede 

økologiske luksus-
chokolade fra Økola-

den i Snaphanen Butik, 
Lundby Hovedgade 95 

i Lundby. 
Chokoblok  

i mange varianter:  
67,- kr. 

Choko-pastiller  
i mange varianter:  

33,- kr.  
Snaphanen Butik 

Lundby Hovedg. 95 
4750 Lundby 
Åben 13-21 

Er der truffet beslutning om et nyt rådhus i Vordingborg? 

Knud Larsen, Venstres gruppeformand i Vordingborg, afviser, at der er truffet beslut-
ning om, hvor et nyt rådhus i Vordingborg skal placeres. 
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Lundby Auto 
Trekanten i Lundby 

Synstjek, klargøring til syn,  
bremser, udstødning, olieskift,  

småreparationer mm. 
 

Åbningstid:  
mandag-fredag kl. 9-16.30 

eller efter aftale 
Ring for aftale til Jørgen, 

Tlf. 5184 7120 

Kafé Køng tilbyder foto  
og IT i husflidsskolen 
Kafé Køng begynder sine 
aktiviteter onsdag den 10. 
oktober kl.19.00 i Køng 
Husflidsskoles mødeloka-
ler Højbro 15, 1, 4750 
Lundby. Nye deltagere kan 
møde op på nævnte dato. 
Alt er på frivillig basis, 
men vi kunne godt bruge 
nogle med god erfaring i 
digital fotografering, der 
kan lære fra sig til den 
øvrige gruppe. 
Vi har forskeligt teknisk 
udstyr til rådighed, men 
kom og lad os se, hvad det 
kan blive til. Sidste sæson 
deltog vi bl.a. i en EU-
fotokonkurrence gennem 
LAG Vordingborg. Vi må 
sammen se, hvad det kan 
blive til i denne vinter. 
Kom med gode ideer. 
Sideløbende med dette 

holde vi It-kurser i dagti-
merne efter princippet 
hjælp til selvhjælp, især for 
ældre medborgere. Man 
kan tage sin egen computer 
med eller låne en af vores. 
Mød op og vi kan aftale, 
hvornår aktiviteterne skal 
forgå, formiddage eller 
eftermiddage? 
Første gang vi mødes er 
onsdag den 10 oktober 
kl.19.00 i Køng Husflids-
skole. 
Yderlige oplysninger:  
Tovholder Frantz Hansen 
Tlf. 2274 0775 Email:  
skovbakkegaar36@ 
hotmail.com 
     

Mange hilsener  
Kafé Køng  

en del af  
Køng Borgerforening 

Her på 1. sal i husflidsskolen holder Kafé Køng til. 

Tiden nærmer sig for afhol-
delse af årets Høst- & Jagt-
gudstjeneste i Svinø Kirke. 
I år afholdes den søndag 
den 7. oktober kl. 19,30, og 
menighedsrådet byder på 
varm punch efter gudstjene-
sten. Kirken vil til lejlighe-
den være smukt pyntet. 
Ved gudstjenesten medvir-
ker Næstved Jagthornblæse-
re, som er en gruppe på 20 

medlemmer med hovedsæ-
de i Næstved. 
Jagthornsblæsning er en 
gammel tysk tradition, som 
danske jægere har taget til 
sig, for at sikre kommunika-
tion under jagterne. 
Trods trange vilkår før i 
tiden, hvor hornblæsningen 
næsten var gået over i histo-
rien, har det nu bidt sig så 
godt fast i danske jægeres 

bevidsthed, at det er et fast 
indslag ved "næsten" enhver 
jagt i Danmark. Jagthorns-
blæsning sætter således et 
flot præg på jagten og un-
derstreger jægernes respekt 
for vildtet. 
Jagthornet er et messing-
blæseinstrument uden venti-
ler. Der findes to typer jagt-
horn, Parforcehornet og det 
noget mindre Fürst Pless-

horn.  
Parforcehornet, det store 
horn ”bassen”, er det stør-
ste horn der kan benyttes 

til jagt.  
Fürst Pless hornet, det lille, 
er det mest udbredte horn i 
Danmark og foretrækkes 
hovedsageligt på grund af 
dets størrelse og dejlige 
klang i skoven. 
Der er i Danmark en lang 
tradition for brug af jagt-
horn, og aktiviteten vedlige-
holdes bl.a. i Danmarks 
Jægerforbund, aftenskoler, 
jagtforeninger m.m. 
Alle, der har lysten, kan 
lære at spille på jagthorn. 

Høst- & jagtgudstjeneste på Svinø 

Næstved Jagthornsblæsere 
kommer til Svinø Kirke 
søndag den 7. oktober og 
giver prøver på deres kun-
ne under høst- & jagt-
gudstjenesten. 
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Står med pæn flagstang og 
græsset i ankelhøjde. Ja, det 
ser godt ud. Græs slår man 
en gang om ugen, uanset om 
det trænger eller ej. Der må 
være en snaphane, der kan 
påtage sig opgaven. 
Jeg færdes dagligt gennem 
Lundby Hovedgade, som 
ligner en landsbygade i Po-
len i 1980, hullet med 
ukrudt op ad ejendommene. 
Nærmer man sig banen, 
møder man et byggeri, som 
har varet i to år med maski-
ner, materialer, containere 
og elementer på begge sider 
af jernbanen. Grus, beton-
støv og jordbunker. Trailere, 
der stod med forkerte beton-
elementer, ubeskyttet ved 
træsektionen samt uden no-
gen form for afmærkning. 
Disse blev dog flyttet til 
Svend Poulsensvej efter 
mange kontakter til vogn-

mand, DSB og Banedan-
mark. Her var de hensat i 
længere tid, men naturligvis 
uden nogen form for af-
mærkning. 
Var det ikke i bladet her 
muligt at få indblik i, hvad 
”Cirkus Tunnel” har kostet. 
Jeg har ladet mig fortælle, at 
den snart skal tages i brug.  
Man kan jo andet sted i bla-
det se, at I omtaler økonomi. 
Men snaphaner og andet 
godt-folk: det jeg har be-
skrevet, sker for dine og 
mine skattekroner! 
En dag var jeg ved at køre 
galt. To yndige damer be-
fandt sig i opgravningen. 
(Entreprenørens kone og 
datter). Så der er da frem-
skridt! 
 

Med venlig hilsen 
Palle Severinsen 

Lundby Torp 

Lundbys vartegn 

Uanset vind og vejr fortsæt-
ter 4750-ormådets glade 
vandrere deres vandreture i 
oktober måned. 
Om lørdagen starter de kl. 
14.00 og om søndagen kl. 
10.00, og det skal under-
streges, at alle er velkomne.  
Og her er så programmet 
for oktober måneds vandre-
ture. 
Søndag den 7. oktober: 
10.00: Start ved enden af  
Statenevej, vi går ad Ro-
senfeldt Allé, 4760 Vor-
dingborg. 
 

Lørdag den 13. oktober: 
14.00: Start ved JP Cykler i 
Kastelev, Næstvedvej 288, 
4760 Vordingborg. 

Søndag den 21. oktober: 
10.00: Start i Lundbypar-
ken, Lundbyvej 1, 4750 
Lundby. 
 

Lørdag den 27. oktober: 
14.00: Start på Kulsbjerg, 
ved gangbroen over motor-
vejen på Vallebovej,                                    
4760 Vordingborg 
 

Søndag den 4. november: 
10.00: Start Ørslev Kirke, 
Ørslevvej 134, 4760 Vor-
dingborg. 
 

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

Hanneeva Kofoed,  
tlf. 2075 8420 

De glade vandrere  
trodser vejr og vind 

Everdrups nye hjertestarter blev overdraget lokalsamfun-
det ved et kursus i begyndelsen af september. 

Hjertestarter i Everdrup 
Nu er der også kommet en  
hjertestarter til Everdrup. 
Bylauget, menighedsrådet 
og aktivitetshuset i Ever-
drup har fået doneret hjerte-
starteren af Hjerteforenin-
gen i Næstved. 
Den blev overrakt af Leila 
Falk Frandsen fra lokalko-

miten i Næstved ved et kur-
sus, som blev afholdt den 3. 
september. 
Hjertestarteren er opsat i 
Everdrup præstegårds me-
nighedslokale, Kildebakken 
1 i Everdrup. 

Tjek lige 

www.syvsogne.dk 
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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 

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 

Det sker Det sker   
i oktoberi oktober 
OKTOBER 
Lø 29 4750Avisen nr. 129  
udkommer 
Sø 30 10.30: Høstgudstjeneste 
med efterflg. auktion i Rytter-
skolen ved siden af kirken. 
 
Ti 2 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Svi-
nemørbrad i fad med kartoffel-
mos. 
On 3 19.00: Møde for Snapha-
nen Butiks frivillige i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4. 
19.00: Sognepræst Maren 
Pitter Poulsen fortæller om sit 
ophold på Oliebjerget i Jerusa-
lem. Køng præstegård, Køng 
Kirkevej 2, 4750 Lundby 
Fr 5 19.00: Høstkoncert med 
Dark and Dear, Lonnie Kjer og 
Stefan Mørk, i Sværdborg 
Kirke. 
Sø 7 19.30: Høst– og Jagt-
gudstjeneste i Svinø Kirke. 
Ma 8 19.00: Stormøde med 
DGI og ISG om visioner for 
fremtidens ISG. Kantinen i 
Svend Gønge-Hallen 
Ti 9 19.00: Infomøde om stor-
møllerne i Køng Mose. Med-
borgerhuset Lundby. Arr.: 
European Wind Farms Den-
mark A/S. 
19.00: Studiekreds om Køng 
Fabrik på Køng Museum, By-
gaden 27, 4750 Lundby 
On 10 19.00: Stormøde med 
evaluering af årets Gøngemar-
ked, i Medborgerhuset Lundby 
19.00: Køng Kafé åbner sæso-
nen i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, 4750 Lundby 
Ma 15 19.00: Banko i Bårse 
Samlingshus. 
Fr 19 14-18: Åbent hus hos 
Automester Johannes Jensen i 
Køng 
Ma 22 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 130 
Ti 23 19.00: Studiekreds om 
Køng Fabrik på Køng Muse-
um, Bygaden 27, 4750 Lundby 
On 24  
To 25 19.00: Musikgudstjene-
ste og sangcafé i Lundby Kirke 
Fr 26 20.00: Cornelisband 
optræder på Bio Bernhard i 
Præstø 
Lø 27 4750Avisen nr. 130 
udkommer 
Sø 28 

Cornelis går igen i Bio Bernhard. Det bliver en festaften, hvor man kunne 
ønske sig, at Cornelis Vreejswijk selv kunne have været med, når Steen Svanholms 
Cornelisband  giver showkoncert og sjov snak i Bio Bernhard i Præstø fredag den 26. 
oktober kl. 20. Du kan købe dine billetter à 190 kr. i Café Sweet & Coffee og i Bio 
Bernhard. Bandet tæller blandt andre Tom McEwan og Steen Svanholm, der har lært 
sig at synge på perfekt svensk! Bandet leverer både sange om Cornelis Vreejswijk, 
skrevet af Steen Svanholm, og glimrende fortolkninger af de kendte Cornelis-sange. 



    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 1. oktober 2012 til søndag den 14. oktober 2012 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

2 pakker Familiekaffe 400 g. 33,32 
 
8 rl. toiletpapir eller  
4 rl. køkkenruller pr. pakke   10,00 
 
Daloon forårsruller 800 gr.    15,95 
 
10 stk. løst blandet frugt      12,95 
 
10 stk. skrabeæg                 16,95 
 
Knorr bearnaisesauce pr. pk. 19,95 
 

Mou hønse-/oksekødssuppe  
1 liter                                12,95 
 
BUKO smøreost                  15,95 
 
Cocio kakao  700 g.            11,90 
 
Dansk Iceberg                     3,90 
 
1 hvidkålshoved  
eller 1 bundt porrer              7,90 
 
 

Tak for jeres  
tålmodighed! 

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke vores trofaste kunder: 
- Tak for jeres  enestående tålmodighed!  

I over et år har vi været udsat for grov bankchikane.  
Jeg er flere gange i det forløb kommet til at tænke på humlebien. 

Den burde ikke kunne flyve, men gør det alligevel.  
Med den behandling, vi har fået, burde vi heller ikke have overle-
vet, men vi gør det! Det er klart, at vi ikke kan yde den service, 

som vi burde, men alle kender årsagen.  
Vi er nu nået dertil, hvor vi har afregnet med banken. Den og 
sagførerne tog det hele! Men nu skal vi videre. Alt bliver ikke 
normalt lige med det samme, men nu går det fremad. Og ikke 

mindst, hvis I kunder er så trofaste, som I har været hidtil.  
Tak for det!  

Vi kæmper videre!                                                                                           
 

Bo Weber 


