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Gratis
! 

Stormfuldt møde om kæmpemøller 
Omkring 100 mennesker var mødt op 
til European Wind Farms Denmarks 
informationsmøde om kæmpevind-
møllerne i Køng Mose. Firmaet har 
lagt billet ind på at få lov til at opføre 
otte 149 meter høje møller i Køng 
Mose i stedet for de ti små møller, der 

nu står i mosen. 
Stemningen på mødet var mildt sagt 
kritisk over for planerne, men debat-
ten foregik i en civiliseret tone. 
Møllebyggerne lokkede både med 
penge til lokalområdet og folkeanpar-
ter.                                   Læs side 11 

130 kroner 
for hvert 
lægebesøg 
130 kroner! At betale hver gang, 
du kommer til en konsultation i 
lægehuset. Utopi? Ikke ifølge læge 
Bo Theilgaard fra Lægehuset i 
Lundby.  
- Hvis Region Sjælland ikke besin-

der sig og lader være med at give 
os dummebøder for at passe vores 
arbejde, så kan vi blive tvunget til 
at undlade at indgå overenskomst 
fra 1. april 2013. Men det er ikke 
vort ønske!                 Læs side 12   

De tre nye medindehavere af Køng 
Auto A/S René Lylloff, Jens Erik 
Petersen og Dennis Jensen. 

Nye mekanikere 
og ejere i Køng 
Køng Autoservice har skiftet navn 
til Køng Auto A/S, efter at firmaets 
mangeårige indehaver Johannes 
Jensen har forberedt generations-
skiftet i firmaet ved at inddrage tre 
unge mekanikere i firmaet. 
                       Mød dem side 14-15 

Snaphanen Café 
åbner 24. nov. 
Nøjagtigt en måned før juleaften 
åbner Snaphanen Café i Lundby. 
Caféen er indrettet i den tidligere 
kiosk ved siden af Snaphanen Butik.                    
                                        Læs side 4 

To menighedsråd  
vil sammenlægges 
                                       Læs side 2 

Fint besøg 
Lov må have 
noget, vi andre 
ikke har. I 
hvert fald har 
markerne om-
kring storke-
tække. Storke-
ne er dog dra-
get videre. 
Foto: Else 
Lützhøft 
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Dette blad udkommer 
lørdag den 27. oktober 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 26. november 
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 1. december. 

 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 

To menighedsråd 
vil sammenlægges 
På trods af betydelig 
modstand og skepsis på et 
offentligt møde 11. sep-
tember har et flertal i 
Lundby Menighedsråd 
besluttet, at man vil slå 
menighedsrådet sammen 
med Sværdborg Menig-
hedsråd.  
Sammenslutningen skal 
dog godkendes på et of-
fentligt møde i Ryttersko-
len i Lundby tirsdag den 
6. november kl. 19.00. 
Samtidigt afholdes et 
offentligt møde i Præste-

gårdssalen i Sværdborg, 
hvor sammenslutning 
også er på dagsordenen. 
Det er den vanskelige 
situation i Sværdborg, der 
gør, at sammenslutningen 
skal hastes igennem. 
Det er ikke lykkedes 
Sværdborg at opstille fem 
personer til menighedsrå-
det. Det problem søges nu 
løst ved at slå menigheds-
rådene sammen.  
Sammenslutningen af 
Sværdborg og Lundby 
menighedsråd kan kun 

ske, hvis begge offentlige 
møder anbefaler det.  
Info: 
Tirsdag den 6. nov. 
kl. 19.00 
Menighedsmøde om 
sammenlægning i Præ-
stegårdssalen i Sværd-
borg. 
Samtidigt: 
Menighedsmøde om 
sammenlægning i Ryt-
terskolen i Lundby 
Alle medlemmer af folke-
kirken i sognene har mø-
de– og stemmeret! 

Tag med til julemarked i Lohmen 
Hvis du kunne tænke dig 
at opleve et ægte og hyg-
geligt tysk julemarked, så 
skulle du tage med på tur 
til Lundbys venskabsby 
Lohmen! 
Fra fredag den 30.11. til 
søndag den 1.12. tager 
Borgerforeningen Lundby 
på tur til Lohmen i Meck-
lenburg-Vorpommern. 
Den lille by, som er på 
størrelse med Lundby, 
ligger mellem Rostock og 
Berlin. Efter færgeturen 

fra Gedser til Rostock, er 
der under en times kørsel 
til Lohmen.  
Programmet består af 
deltagelse i en festlig 
skandinavisk aften på 
Hotel Mecklenburg i 
Lohmen fredag, og så er 
der ellers julemarked lør-
dag den 1. december fra 
kl. 10-17. 
Turen, som foregår i pri-
vatbiler, indeholder to 
overnatninger på Hotel 
Mecklenburg, og vi tager 

hjem søndag omkring 
middagstid. 
Prisen for turen indbefat-
ter færgebillet, prisen for 
en bil med fire personer, 
vi deles om udgiften, 
samt overnatning på Ho-
tel Mecklenburg. Et dob-
beltværelse koster ca. 300 
kroner pr. nat.  
For flere oplysninger eller 
tilmelding: Ring eller sms 
til 6130 1004. 
Læs mere om Lohmen på 
www.lohmen.de. 
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  
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Frisk smørrebrød 
hver dag!  
Kom og vælg dine favoritter! 

Altid et besøg værd! 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

59,95 

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

12,95 

12,- 

Libresse bind el.  
trusseindlæg,  
flere varianter,  
10-50 stk.,     pr. pakke  
Begrænset parti! 

 
 
 

Flydende Becél 
Flere varianter 
500 ml.               pr. stk. 
 
 
 

 
 

7,00 
89,95 

Dåse Royal Export 
24 x  33 cl,   
pr. ramme + pant 

 
 
 Vanvittigt billigt 

Max 5 pk. pr. 
kunde pr. dag. 
Herefter er pri-
sen 27,95 pr. pk. 

99,95 

Rynkeby  
Appelsin-/æblejuice 
1liter               pr. stk. 
 
 
                                                  

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. 

Whiskey-aften! 
Eurospar i Blangslev holder whiskey-aften 
torsdag den 22. november kl. 19.30. Der er 
sidste tilmeldingsfrist tirsdag d. 20/11 og 
prisen er 125,00 pr. billet. Efter smagningen 
vil vores slagter og delikatesse være vært 
for lidt spisning. 

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

16,95
5 

Eurospar  
har åbent alle dage 
OGSÅ SØNDAG 

8-19 12,95 
Dagmartærte 
Friskbagt fra vores bakeoff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gælder tirsdag-onsdag uge 44 

Bamseline eller 
Omo vask  fl. var. 
1,34 g/ 
1 ltr.,  
                                    pr. stk. 

Carlsberg Pilsner  
30 flasker 33 cl, pr. kasse + pant 
 
 
 
 
 
 
Max 3 ks. pr kunde          pr. dag. Herefter er pri-
sen 129,95 + pant pr ks 

Julius  
Traditionel and  

pr.  
stk. 
2600 g. 

8,95 
Lambi toilet-/
køkkenruller 
3/6 ruller         pr. pakke 

 
Max 8 pk. pr. kunde 
pr. dag. Herefter er 
prisen 27,95 pr. pk. 
Gælder lørdag 27/10
-mandag 29/10 

Bemærk 24 dåser! 

Max 3 rammer pr kunde 
pr. dag. Herefter er 
prisen 219,80 + pant pr. 
ramme. Gælder torsdag-
fredag uge 44 

Gul Pris=fast lav 
pris hver dag 
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Delikatesse-oste  
i Snaphanen Butik 
Hvis du sætter kvalitet høje-
re end pris, så har Snapha-
nen Butik nu et godt tilbud 
til dig i form af delikatesse-
oste fra det økologiske gods 
Knuthenlund på Lolland. 
Det drejer sig om oste og 
yoghurt fra gårdens gede- 
og fårebesætning. Man kan 
få stor gedebrie, hård fåre-
ost, hvidost, fåreyoghurt og 

mange andre oste, fremstil-
let af mælken fra de økolo-
giske får og geder. 
Produkterne kan normalt 
kun købes på Knuthenlund 
på Lolland og i specialbutik-
ker i København.  
Men nu er de altså også til-
gængelige i Snaphanen Bu-
tik i Lundby, som har åbent 
alle dage fra 13-21. 

Et lille udvalg af de produkter fra det økologiske gods 
Knuthenlund på Lolland, som du nu kan købe i Snapha-
nen Butik i Lundby. 

Snaphanen Café åbner 24. november 
Så er det ganske vist. Snap-
hanen Café åbner lørdag 
den 24. november kl. 15.00 
i lokalerne Lundby Hoved-
gade 95, st tv., der indtil for 
et par år siden husede Lund-
by Kiosken. 
Snaphanen Café er det an-
det skud på stammen i pro-
jekt Snaphanen Café & Bu-

tik, som Socialministeriet 
har støttet med 750.000 
kroner, fordi både Snapha-
nen Butik, som har virket 
siden 3. december sidste år, 
og Snaphanen Café er prak-
tiksted for de unge i ung-
domsuddannelsen STU-
Sydsjælland i Lundby. 
Snaphanen Café vil fra den 

24. november holde åbent 
fire dage om ugen, nemlig 
torsdag, fredag, lørdag og 
søndag fra kl. 15-21. 
Bemandingen i caféen vil 
som i butikken være frivilli-
ge og praktikanter.  
Kunne du tænke dig at blive 
en af de frivillige, som giver 
en hånd med i caféen, kan 

du melde dig til Carsten 
Bruun på tlf. 4083 9593. 
Vagterne i Snaphanen Café 
bliver på tre timer hver. Fra 
15-18 og fra 18-21. 
Snaphanen Café vil først og 
fremmest servere kaffe (alle 
slags) og kager, men vil 
også have øl fra fad, vin og 
lettere varme retter. 

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 

Stærkt firkløver  
Nu er det ikke kun Johannes, der 
tegner Køng Auto A/S. Det er også 

René, Jens Erik og Dennis. 
Du ringer stadig  

5576 9348  
eller går ind p www.koeng-auto.dk 

Med venlig hilsen 

René, Jens Erik, Dennis 
og Johannes 

Køng Auto A/S 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

 

Automester - Køng Auto A/S 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Ex-borgmester taler om sit spændende liv 
Tidligere borgmester i 
Præstø og nuværende med-
lem af regionsrådet for So-
cialdemokraterne Peter 
Madsen, Præstø, kommer 
torsdag den 8. november til 
Lundby og fortæller om sit 
spændende liv. 
Peter Madsen er en af For-
eningen Svend Gønges 
mange prominente ambas-

sadører, og det er da også 
Gøngeforeningen, der har 
inviteret Peter Madsen til 
Lundby. 
Foredragsaftenen bliver 
særdeles spændende, da 
Peter Madsen både vil for-
tælle om sin tid som borg-
mester i Præstø, sit virke i 
regionsrådet med fokus på 
de muligheder, der vil være 

for at regionen kan støtte 
gøngesagen på Sydsjælland, 
og endelig om sit sydafri-
kanske vin-eventyr.  

Peter Madsen har efter 
borgmestertiden erhvervet 
sig en vinfarm i Sydafrika, 
og han vil på mødet vise 
billeder fra det spændende 
land og vinfarmen. 
Foreningen Svend Gønge 
afholder et lotteri under 
mødet, og præmien er rød-
vin fra Peter Madsens syd-
afrikanske vinfarm. 
Entré til mødet, der afholdes 
i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby, er 
50,- kroner, og for det beløb 
får man også kaffe og kage. 
Aftenen med Peter Madsen 
begynder kl. 19.00. 
 
Info:  
Torsdag den 8. november 
kl. 19.00 
Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 
Peter Madsen fortæller 
om sit spændende liv. 
Entré: 50 kr. incl. kaffe. 

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 Vordingborgmessen den 16.-17. fe-
bruar  2013. 

Ambassadør for Foreningen 
Svend Gønge, tidligere  
borgmester i Præstø, regi-
onsrådsmedlem og vinavler 
Peter Madsen. 
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Søndag den 11. november afhol-
der Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby sit årlige loppe-
marked fra kl. 10 til 17. Og det 
foregår naturligvis i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
- Her vil vi sælge alle de flotte 
effekter som venlige borgere har 
doneret til Støtteforeningen. Skul-
le der være flere borgere, som 
ligger inde med ting og sager, som 
de ville give bort, så vil vi meget 
gerne afhente disse ting, siger 
Johnny Birch fra Støtteforeningen. 
- Vi kan desværre kun bruge min-
dre effekter og ikke møbler og 
hårde hvidevarer, da vi har be-
grænset plads i Medborgerhuset. 
- Vi kan kontaktes for afhentning 
på Medborgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail  
winbi@forum.dk. 
Der sælges øl, vand, kaffe og kage 
i Glassalens Café. 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby  

Loppemarked  
i Medborgerhuset 



4750Avisen, nr. 130, 27. oktober 2012 

 

8 

På Gøngemarked 2012 i Lundby den 18.-
19. august, blev der indleveret tabte sager i 
infoteltet. To af disse blev ikke afhentet.  
Derfor fremlyses de hermed i 4750Avisen. 
Det drejer sig om et 
lille sortbrunt læder-
armbånd med påsat 
metalmærke med 
dødningehoved og 
to krydsede klinger. 
Dertil en soltop i 
sortgrå/blåsorte far-
ver. Elastisk materi-
ale. Barnestørrelse. 
De to glemte genstande kan afhentes efter 
henvendelse til Jytte Høj Hammer, Svinø-
vej 42, 4750 Lundby. Tlf. 2671 8350 

Glemt på årets 
Gøngemarked 

Kend dine lunger! 
 

Danmarks Lungeforening sætter fokus  
på lungerne på KOL-dagen,  

onsdag den 21. november 2012. 
 

Over hele landet vil der være arrangementer, 
hvor alle kan møde op og få testet sine lunger, 

få vejledning om motion, rygestop og  
viden om lungerne. 

 

Også dit lokale lægehus i Lundby medvirker. 
Du skal bare møde op i lægehuset  

mellem kl. 13 og 15.30.  
Medbring dit gule sundhedskort, og vi laver en 
lungefunktionstest hos sygeplejersken, og du 
får en snak med lægen, inden du går hjem. 

 

Lundby Apotek vil være til stede i lægehuset 
med information om rygestop. 

 
Med venlig hilsen 

 

Lundby Lægehus og Lundby Apotek 

Flæskesteg og fløderand 
til fællesspisning i Lundby 

Tirsdag den 6. november kl. 18.00 
er der gris på gaflen ved fælles-
spisningen i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. 
Menuen denne aften består nemlig 
af flæskesteg med brune kartofler, 
rødkål, sovs og diverse tilbehør. 
Til dessert serveres fløderand 
med  frugt samt kaffe. 
Hertil kan købes øl, vand og vine. 
Prisen for denne menu er for: 
Voksne                          kr. 70,00 
Børn                              kr. 35,00 
Tilmelding kan ske på Medborger-
husets telefon 5133 3771 eller pr. 
mail til winbi@forum.dk helst in-
den søndag den 4. november af 
hensyn til indkøb. 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset i Lundby 

Flæskesteg med sprød svær, rød-
kål og brune kartofler er på menu-
en, når Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby, kalder til 
fællesspisning den 6. november. 

Lokalt kan være genialt 
I sidste nummer af nærværende blad sagde 
købmand Weber tak til sine kunder for tro-
fasthed, da han over tid har været igennem 
en slem omgang med en svigefuld bank. 
Måske bør der lyde et tak i lige måde? Vi er 
nogle, der har det som Svante: ”Selv i en 
ganske almind’lig butik, rammes jeg ofte af 
skræk og panik!” Her kan det lokale super-
marked i Lundby smørre balsam på en for-
pint indkøbs-sjæl. For man skal ikke vælge 
mellem uhørt  mange eksempler på den 
samme vare. Køen før kassen er sjældent 
lang. Gode adgangsforhold både ude og 
inde; der er plads i butikken,  til at man kan 
møde en bekendt og veksle et par ord. Va-
rerne er overskueligt anbragt, og hvis man 
efterspørger en bestemt vare, kan man 
”risikere”, at den travle medarbejder dum-
per den ned i ens kurv. Sidstnævnte gestus 
er jo i dagens Danmark så usædvanlig i et 
supermarked, at jeg glemte at sige tak. Der-
for:  Tak! - for at vi kan handle lokalt.  
 

M. Kristiansen, Sværdborg. 
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Tag is med hjem til fryseren 

Snaphanen Butik,  
Lundby Hovedgade 95,  

har åbent  
alle ugens dage  

fra kl. 13-21. 
Tlf. 3510 2909 

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. 

Nyhed i Snaphanen Butik 
Vi har åbent alle dage fra 13-21 - der er altid kaffe på kanden på det runde bord! 

Delikatesse-oste fra Knuthenlund 
Nu kan du købe lækker økologisk 
ost fra det anerkendte økologiske 
gods Knuthenlund på Lolland i 
Snaphanen Butik i Lundby. 
På opfordring fra flere kunder er 
osten endnu et skud på rækken af 
kvalitetsprodukter, som Snapha-
nen Butik fører. 
Det drejer sig om produkter, som 
godsets mejerister fremstiller i 

hånden af mælken fra godsets 
besætning af geder og får. 
Der er fårebrie og gedebrie, fåre-
yoghurt, fastost af fåremælk, 
friskost, hvidost og meget mere. 
Kom ind i butikken - vi har åbent 
alle dage fra 13-21 - og se, om 
der ikke skulle være noget, som 
du kunne tænke dig at prøve. Det 
er ikke billigt, men det er godt! 

Et bæger økologisk fåreyoghurt med jord-
bær koster 23 kroner. 

En stor lækker økologisk og hånd-
lavet fårebrie koster 85 kroner. 

Denne fåre-fast-ost koster 25 kr. 

Økologisk hvidost i saltlage. 

Økologisk gedebrie, stor æske,  
til 85 kroner. 

Økologisk gede-frisk-ost. 
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Dagplejerne Annette Ras-
mussen og Tina Pedersen i 

Kostræde Banker er blevet 
certificeret med det grønne 
flag, og kan i dag kalde sig 
”grønne spirer” eller sagt på 
en anden måde ”natur-
dagplejere”. De har gennem 
det seneste år arbejdet ud 
fra en årsplan, samt været 
ude i naturen hver dag med 
dagplejebørnene.  
Børnene har været ude at 
finde edderkoppespind de 
har limet på papir, plukket 
skvalderkål og rødbeder der 
er puttet i bollerne, lavet 
urtehave og dyrket den, 
lavet insekthotel, cyklet og 
gået rundt i den flotte natur 
omkring Kostræde Banker, 
lavet vandlege mm. Det er 

kun fantasien der har sat 
grænserne. 
For at blive certificeret med 
det grønne flag og kan kalde 
sig ”grøn spirer”, skal man 
som dagplejer arbejde ud fra 
de grønne spirers målsæt-
ning. Børnene skal ud hver 
dag og på udflugt 1 gang 
ugentligt. Børnene skal in-
troduceres til årstiderne og 
de skal lære madens vej fra 
jord til bord. Dagplejeren 
skal desuden lave en årsplan 
samt deltage i de grønne 
spirers kursus 1 gang årligt.  
Den 26. september 2012 fik  
Annette og Tina i silende 
regn det grønne flag ved en 
privat ceremoni i Annettes 
have. De to grønne dagple-
jere havde inviteret dagple-
jerne og dagplejebørnene 
fra Kostræde Banker samt 
dagplejepædagog Charlotte 
Skovgaard, dagplejeleder 
Christian Barding samt ud-
valgsformand for Børn- 
unge- og familieudvalget 
Peter Jonassen. Peter holdt 
en tale og var med til at 
hejse det grønne flag. Der-
efter blev der vist nogle af 
børnenes værker samt lavet 
en vandaktivitet.  
Annette og Tina fortalte ved 
ceremonien, at børnene har 
haft stor gavn af naturen, og 
oplevet mindre sygdom 
blandt børnene. Forældrene 
har også udvist stor interes-
se. De to dagplejere fortsæt-
ter som grønne dagplejere, 
samtidig med at det grønne 
flag vajer over Kostræde 
Banker. 

Flæske-
steg 

Tirsdag den 6. novem-
ber kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4, Lundby 

 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 
Menu: flæskesteg med bru-
ne kartofler, rødkål, sovs og 
diverse tilbehør. Til dessert 

serveres fløderand 
med  frugt 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 4. no-

vember.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Det grønne flag hejses i dagplejen  

Formand og Vordingborg Kommunes Børn-, unge– og familieudvalg Peter Jonassen, 
SF, var med til at hejse det grønne flag, og han holdt også en lille tale. 

Det må vist være en ”high 
five” fra en af de små i an-
ledning af udmærkelsen. 

Spændende program fra Lundby Sognearkiv 
Lundby Sognearkiv har 
netop offentliggjort sit pro-
gram for den kommende 
vintersæson, og arkivet by-
der på flere spændende ar-
rangementer.  
Lørdag, den 10. november 
er Lundby Sognearkiv også 
med, når der holdes arkiver-

nes dag over hele landet. Og 
emnet for Lundby er i år 
maleren Ove Haase. (Se 
side 20). 
Tirsdag den 20. november 
er der generalforsamling på 
biblioteket, og tirsdag den 
15. januar 2013 deler Vinni 
Nielsen og Rune Bentsen  

deres minder fra Lundby 
Kro med tilhørerne.  
Tirsdag den 19. marts for-
tæller Jens Christian Hede-
gaard Kristiansen, søn af 
biavler Kristiansen,  om sin 
barn- og ungdom i Lundby.  
Bliv medlem af sognearki-
vet! Ring 5576 7168.  
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Kæmpemøller var i strid modvind 
Omkring 100 mennesker 
var mødt op til European 
Wind Farms Denmarks in-
formationsmøde om de otte 
kæmpemøller i Køng Mose. 
Mødet blev afholdt i Med-
borgerhuset Lundby tirsdag 
den 9. oktober. Der var med 
nød og næppe var plads til 
alle i den store sal. Og møl-
lebyggerne fra Københavns-
området havde allieret sig 
med en støjekspert, med en 
embedsmand fra Vording-
borg Kommune og med en 
tillidsvækkende bankmand 
fra det vestjyske, som ville 
finansiere det hele. 
Deltagerne i mødet var ty-
deligt skeptiske. Det frem-
gik af de mange spørgsmål 
og kommentarer, der blev 
fremsat, men alt foregik i en 
urban tone. Dog ikke uden 
humor. Da støjeksperten 
fortalte, at hans firma også 
havde en afdeling for høre-
apparater lød det tørt fra 
salen: - Ja, dem får vi nok 
også brug for. 
Andreas von Rosen fra møl-
lefirmaet European Wind 
Farms Denmark A/S fortal-
te, at planen går ud på at 
opføre otte 150 meter høje 
møller i Køng Mose, på en 
lang række fra nord til syd. 

Firmaet samarbejder med 
14 lokale lodsejere om pro-
jektet.  
Der blev orienteret om vær-
ditabsordningen, som kan 
give erstatning til de ejen-
domme, der mister i værdi, 
fordi de ligger i nærheden af 
møllerne, om den grønne 
ordning, hvor 2,1 million 
skal gå til grønne, almen-
nyttige projekter i lokalom-
rådet og om mulighederne 
for at lokale kan købe an-
parter i møllerne. 1,6 mølle 
er sat af til lokale anparter. I 
første omgang udbydes de 
til borgere, der bor indtil 4,5 
kilometer fra møllerne, der-
næst til alle borgere i Vor-
dingborg Kommune. De 14 
lodsejere kan også købe af 
disse anparter. Anparterne 
samles i et I/S, hvor interes-
senterne hæfter med hud og 
hår, som det åbent blev sagt. 
Der vil blive udbudt 15.000 
anparter, som hver koster 
3000-3700 kroner. Man ved 
endnu ikke præcist, hvad 
beløbet bliver, og man reg-
ner med, at afkastet bliver 
på mellem 300 og 500 kro-
ner om året pr. anpart, før 
skat. Hvis ellers vinden 
blæser og afregningspriser-
ne holder.  

Peter Vergo, embedsmand 
fra Vordingborg Kommune, 
fortalte om proceduren frem 
til møllerne kan ibrugtages, 
formentlig i slutningen af 
2014. Først skal der laves 
en omfattende VVM-
redegørelse, en vurdering af 
projektet indvirkning på 
miljøet, herunder menne-
skene. Den skal i otte ugers 
lokal høring og herefter skal 
kommunalbestyrelsen be-
slutte sig for, om møllerne 
skal op eller ej. 
En tillidsvækkende bank-
mand fra Ringkjøbing 
Landbobank fortalte om 
mulighederne for finansie-
ring. Og her er Landboban-
ken til rådighed. Hvis altså 

man er kreditværdig. 
På vej ud fra det velbesøgte 
informationsmøde sagde et 
kommunalbestyrelsesmed-
lem fra Vordingborg:  
- Det var da ikke så slemt, 
som jeg havde forventet. 
Det var vel nærmet fifty-
fifty.  

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 

Der var klar modstand mod kæmpemølle-projektet i Køng Mose på informationsmødet i Lundby. 

En tillidsvækkende bank-
mand fra Ringskjøbing 
Landbobank fortalte om  
lånemuligheder. 
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Lægekonflikt kan være på vej: 

130 kr. for  
et besøg 
hos lægen 
Læge Bo Theilgaard, Læge-
huset i Lundby, er dybt for-
arget over den behandling, 
de praktiserende læger får af 
det offentlige. 
- Det har bedt os om at 
overtage flere af de opga-
ver, som sygehusene tidlige-
re tog sig af. Det har vi 
gjort, og vi gør det godt og 
billigere end sygehusene. 
Og hvad er takken? Dum-

mebøder! 
Bo Theilgaard er af den 
faste overbevisning, at hvis 
Region Sjælland - og de 
andre regioner - ikke besin-
der sig, kan lægerne blive 
tvunget til ikke at indgå en 
ny overenskomst fra 1. april 
næste år, og sker det ikke, 
skal patienterne have penge 
med, når de skal til læge, 
typisk 130 kr. pr. lægebe-
søg. 
- Vi håber bestemt ikke, at 
det bliver aktuelt, siger Bo 
Theilgaard, for vi har blot ét 
stort ønske: at være der for 
patienterne. 
Men situationen er alvorlig. 
- Efter en vellykket udlæg-
ning af en række opgaver 
fra sygehusene til praktise-
rende læger, har regionen 
lavet et såkaldt ”udgifts-
loft”, som betyder, at de 
lægehuse, der har  indrettet 
sig, så de kan løse de nye 
opgaver, bliver straffet øko-
nomisk, og det er hvad jeg 
kalder ”dumme-bøder”, 
siger Bo Theilgaard. 
- Samtidigt med at man luk-
ker sygehuse og skadestuer, 
begrænser man vores mulig-
heder for at hjælpe patien-
terne. 
For fem år siden satte vi os 
for at behandle vores patien-
ter med kroniske lidelser i 
lægehusene, fremfor på 
sygehusene. 

Vores diabetikere kunne 
tage de få hundrede meter, 
de har ned til os, og få klaret 
det hele, mens de før skulle 
køre 30-40-50 kilometer til 
centralsygehuset. 
Den opgave har vi løst godt! 
Det har kostet uddannelse, 
planlægning, ansættelse af 
personale og udvidelse af 
kapacitet. 
Vi har gjort kunsten efter 
med blodtrykspatienter, folk 
med blodpropper, lungeli-
delser og andre kroniske 
lidelser.  
For mig at se, siger Bo  
Theilgaard, er det en fanta-
stisk udvikling, der har gi-
vet vores kunder kvalitet, 
nærhed og tryghed. Og oven 
i købet til en lav pris. Vi får 
typisk 130 kroner for en 
konsultation. Det har givet 
sygehusene råd til at tage 
sig af andre grupper.  
En sygedag koster i gen-
nemsnit samfundet 1500 
kroner og et døgn på syge-
hus 6000 kroner. 
Til sammenligning er den 
samlede udgift til almen 
praksis 1400 kroner pr. per-
son pr. år!  
- Hvordan kan det være 
rationelt at begrænse denne 
overskudsgivende aktivitet 
med ”god stram økonomisk 
styring”? 
For nogen tid siden kom en 
Lundbyborgers kone ind 

midt i middagspausen. Hun 
bankede forsigtigt på døren 
og bad om hjælp til sin 
mand. Jørn så temmelig 
bleg ud, og da vi lagde ham 
på briksen, fik han hjerte-
flimmer og hjertestop. 
Vi startede hjertemassage 
og fandt vores nyindkøbte 
defibrillator frem og fik 
ham genoplivet. Han kom 
med ambulance til Rigs-
hospitalet og blev efter et 
døgn udskrevet igen med 
anbefaling om at få indope-
reret en defibrillator, hvis 
det nu skulle ske igen. 
Jørn takkede i førte omgang 
nej. Han mente, at han lige 
så godt kunne tage op til 
Lægehuset i Lundby, da han 
bor i nærheden. Se, det kal-
des tryghed! 
Jørn kom smilende med 
morgenbrød og sit barne-
barn ved hånden på tredje-
dagen, og han lever i bedste 
velgående. 
- Jeg er glad for, at vi hjalp 
Jørn, selv om han kom, efter 
at den magiske grænse for 
udgifter var overskredet. 
Så vidt Bo Theilgaard, 
Lundby Lægehus.  
Hvis du ønsker at Region 
Sjælland - og de andre regi-
oner - skal skifte kurs i de-
res holdning til lægehusenes 
muligheder for at behandle 
patienter, skal du kontakte 
regionsrådsmedlemmerne. 

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 

Læge Bo Theilgaard, 
Lægehuset i Lundby 
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Kom til Arkivernes Dag i 
Køng Sognearkiv og se ud-
stillingen ”Det kører for 
Køng”.  
I år har vi fundet billeder af 
alt på hjul og i bevægelse i 
Køng igennem de sidste 100 
år. Og det er ikke så lidt! 
Her er glade cyklister på to 
eller tre hjul, her er mælke-
biler, ølbiler og busser, mo-
torcykler og knallerter og 
meget mere. I starten havde 
de fleste køretøjer heste 
foran, men som årene går, 
vinder de motoriserede kø-
retøjer frem, både dem, som 
blev brugt til erhverv, og 
dem, som man stolt kørte 
rundt i privat.  
Den samme udvikling fra 
heste til hestekræfter kan 
ses på vores billeder fra 
landbruget i Køng Sogn. 
Og vi har sandelig også 
billeder af, når det går galt 
med bilerne, og uheld opstår 
på landevejene. 
Vi har oplysninger til de 
fleste af billederne, men 
som altid vil vi gerne have 

flere informationer, både 
om de forskellige køretøjer 
og om menneskene på og 
omkring dem. 
Så kom forbi Køng Sogne-
arkiv lørdag den 10. novem-
ber mellem kl. 10 og 14 og 
få en god oplevelse af den-
gang der også var gang i 
Køng, og hjælp arkivet med 
at blive endnu klogere på 
billederne fra dengang.  
Vi bor i graverboligen, 

Køng Kirkevej 19, lige ved 
siden af Køng Kirke.  
Læs mere på arkivets hjem-
meside 
www.koengsognearkiv.dk 

 
Alle er velkomne, der er 
gratis adgang, og arkivet 
byder på kaffe og kage. 

Else Lützhøft 

Arkivernes dag i Køng er i år på hjul 
Den 1. hestevognsrute Næstved-Svinø, 1899 

Lundby Sognearkiv afholder  

Generalforsamling 
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 

i mødesalen i Lundby Bibliotek, Lundby Hovedgade 100 
Dagsorden efter vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen vises dvd’en med film fra 
Gøngemarked 2011 i Lundby. 



4750Avisen, nr. 130, 27. oktober 2012 

 

14 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Johannes i Køng 
har fået tre unge 
kompagnoner 

René Lylloff, Jens Erik Petersen og Dennis Jensen sam-
men med ”den gamle”, Johannes Jensen, som nu har op-
taget de tre unge mekanikere som medindehavere af Køng 
Auto A/S. Formålet er, at Johannes Jensen på den måde 
har forberedt et generationsskifte i virksomheden. 21. 
april 2015 fylder Johannes Jensen 65 år, og hvis alt går 
vel, kan han så gå på pension til den tid. 
- Nu må vi se, hvordan det går, siger ”den gamle”. 

Fredag den 19. oktober var 
der åbent hus i Køng Auto 
A/S  på hjørnet af Bygaden 
og Næstvedvej i Køng. 
Anledningen var, at Johan-
nes Jensen har optaget tre 
nye medindehavere i sit 
firma. René Lylloff, Jens 
Erik Petrsen og Dennis Jen-
sen har siden 1. oktober 
kunnet kalde sig virksom-
hedsejere og ikke blot me-
kanikere. 
De kommer fra alle ver-
denshjørner, de tre. René 
bor på Falster, Jens Erik på 
Møn og Dennis i Næstved. 
Alligevel er det ikke tilfæl-
digt, at det blev de tre, Jo-
hannes delte sin virksom-
hed med. 
René og Dennis blev ud-

dannet som mekanikere 
samtidigt. René blev uddan-
net i Bilhuset i Præstø, sam-
tidigt med, at Dennis blev 
uddannet hos Toyota i 
Næstved. Og de mødte hin-
anden, når de var på skole. I 
Bilhuset i Præstø hed værk-
føreren Jens Erik, og da de 
to kolleger og venner, René 
og Dennis fik interesse for 
Johannes Jensens projekt, 
var de enige om, at de ville 
have Jens Erik med. 
Rollerne er også fordelt. 
Jens Erik er værkfører i 
Køng, og Johannes, som de 
kalder ”den gamle”, skal 
sælge biler. Og hvad skal 
de to ”unge” så lave? 
- Vi skal da skrue, siger de 
samstemmende.  

Bjarne har rundet de 60 
Det åbne hus hos Køng 
Auto A/S 19. oktober var 
ikke kun til ære for de tre 
nye medindehavere af auto-
firmaet. Det var også for at 
markere, at en af Johannes 
Jensens mangeårige og tro-
faste medarbejdere, Bjarne 
Kristiansen, fylder 60 år. I 
22 år har Bjarne arbejdet 

for Johannes, både da virk-
somheden lå på Spindevæn-
get og i de nye lokaler på 
Bygaden 66-68. Og det har 
han været glad for.  
I det nye firma har han også 
fået sin rolle. Han er nemlig 
en af de få der mestrer pla-
dearbejde. Bjarne fyldte 60 
den 26. oktober.  
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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  

Bent Holz 
Hansen, Dan-
ske Bank Er-
hverv i Næst-
ved, og tidli-
gere borgme-
ster i Vor-
dingborg, 
Elvar Thom-
sen, var også 
en tur i Køng 
for at byde 
Johannes 
Jensens nye 
kompagnoner 
velkommen. 

Birgit Rasmussen fra Køng smager på de fantastiske lagkager, 
som Laila Dantes fra Køng Auto A/S serverede . 

 

Kom og vær med til at åbne 

Snaphanen Café  
med manér! 

Søndag den 24. november 
kl. 15.00 

åbner Snaphanen Café 
Lundby Hovedgade 95, st. tv. 

Det bliver en festdag, hvor vi fejrer 
begivenheden med åben café for alle 

interesserede. 
Vi byder på kaffe og kage, og så får 
du mulighed for at prøvesmage vo-
res nye fadølsanlæg med herlig øl 

fra Bryghuset Møn. 
Der er også guf til børnene! 

Du kan melde dig som frivillig ved 
arrangementet. 

 

Snaphanen  
Café & Butik 

Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
Tlf. 3510 2909 
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Loppemarked 
i Medborgerhuset Lundby 

Søndag den 11. november 
kl. 10-17. Effekter afhentes. 
Ring 5133 3771 eller mail til 

winbi@forum.dk 
 

Mvh. Støtteforeningen 

Meningsfyldt fritid: 

Bliv frivillig  
i Snaphanen Café & Butik 

Ring/sms: 4083 9593 
mail: carsten.bruun@mail.dk 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Åben alle dage fra 13-21 

Mød erhvervslivet i Lundby 
Lokalområde på vores mor-
genmøder, som lokale virk-
somheder på skift lægger 
hus til. Vi bruger tid på at 
lære hinanden at kende, vi 
markedsfører de deltagende 
virksomheder, vi udveksler 
referencer og ideer på tværs 
af brancher, og ind imellem 
går vi i dybden med et sær-
ligt tema.  
Næste møde afholdes tors-
dag den 1. november kl. 
7.30 - 9.00.  
Randi og Per Rasmussen, 
PR-Skilte i Lundby, byder 
på morgenkaffe og rund-
stykker for 20 kr. per næse. 
PR-Skilte bor Espelund 23, 
4750 Lundby.  
PR Skilte leverer professio-
nelle skilteløsninger, lige fra 
rådgivning til det færdige 
resultat. PR-Skilte hjælper 
med at skabe synlighed, der 

tilpasses firmaets image. De 
tilbyder autoreklame og 
skilte til alle formål, uden-
dørs og indendørs, både til 
gulv, facader og vinduer.  
PR-Skilte tilbyder skilte, 
der holder i årevis eller bare 
til et midlertidigt bud-
skab. Man kan læse mere 
om PR-Skilte på www.pr-
skilte.dk 
Husk at melde dig til arran-
gementet på forhånd på 
info@7s-
erhvervsforum.dk snarest og 
giv endelig invitationen vi-
dere til dine erhvervskontak-
ter.  
Vi glæder os til at se en 
masse morgenfriske virk-
somheder.  
 

Med venlig hilsen   
Poul Erik Rønje, formand, 
Syv Sogne Erhvervsforum   
www.7s-erhvervsforum.dk  

Rundstykker & networking 

Og så er der film bagefter.... 
Foreningen Lundby Sogne-
arkiv afholder ordinær ge-
neralforsamling 
tirsdag d. 20 november. 
Det er kl. 19.30 i Lundby 
Biblioteks mødelokale, 
Lundby Hovedgade 100.  

Efter beretningerne fra for-
mand og kasserer viser vi i 
år dvd'en fra Gønge-marked 
2011. Markeds-weekenden i 
august sidste år foregik i det 
fineste danske solskinsvejr, 
og det er jo nok værd at 

længes efter, nu dagene 
bliver både mørke og kolde.  
Vel mødt! 

Foreningen  
Lundby Sognearkiv 

v/ Karen Johansson,  
formand 
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Arkivdag med landsbyfotos i Sværdborg Sognearkiv 
Der afholdes også Arkiver-
nes Dag i Sværdborg Sog-
nearkiv, og også her er det 
lørdag d. 10. november kl. 
10-13.  
Sværdborg Sognearkiv by-
der i år på et indblik i arki-
vets seneste barn, nemlig et 
projekt, der startede med 
indscanning af fotos af alle 

huse i sognet, bygget før 
1960. Vordingborg Kom-
mune havde billederne lig-
gende i arkiv på Langebæk 
rådhus. Siden har et par 
medlemmer fra bestyrelsen 
puslet med at lægge bille-
derne i rækkefølge efter 
landsby, og så har man fået 
ældre beboere til at fortælle 

om hvert enkelt hus’s histo-
rie. Det har givet indblik i 
følgende landsbyer indtil 
videre: Snertinge, Sværd-
borg og Klarskov. Endnu 
mangler vi at gennemgå 
landsbyerne Over Vindinge, 
Neble, Svinninge og Ka-
stelev/Skaverup.  
Hvis nogle af gæsterne, der 
kommer til Arkivernes Dag 
i år kan medvirke til at kaste 
lys over de resterende bille-
der, vil det blive modtaget 

med glæde. De besøgende 
kan få lov at se udvalgte 
huse og data herom lørdag 
den 10. november i Sværd-
borg Sognearkiv, Tinghøj-
vej 6, i OIF huset i Over 
Vindinge.  
Har du spørgsmål til oven-
stående eller i øvrigt er du 
velkommen til at kontakte 
formand, Morten Frandsen 
på tlf. 2029 3606.  
 

Marianne Kristiansen 

 

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 

Klarskov Af-
holdshotel, der 

for øvrigt lige er 
handlet, så huset 

forventeligt  
bliver renoveret  
i de kommende 

år.  
Man kan høre 
mere om ejen-

dommen til  
Arkivernes Dag  

i Sværdborg. 
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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. 131: 1. december 

Deadline mandag den 26. november kl. 10! 

Nr. 132: 22. december 

Deadline mandag den 17. dec. kl. 10! 
Nr. 133: 26. januar 2013 

Deadline mandag den 21. januar 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 

Efter mange opfordringer 
gentager EuroSpar i Blangs-
lev deres populære Whi-
skeyaften. 
Denne gang sætter de fokus 
på skotsk whiskey med det 
store omdrejningspunkt 
omkring Glenlivet. 
Den første legale whiskey, 
The Glenlivet fra George 
Smiths destilleri fra 1824,  
skabte med sin elegante og 
frugtede karakter en traditi-
on for, hvordan whisky fra 
dette område skulle komme 
til at smage. 
I aftenens løb kommer du til 
at høre historien om skotsk 
whiskey, der er uløseligt 
knyttet til historien om 
landmanden og whiskeys-
mugleren George Smith.  
Vi kommer endvidere til at 
tale om whiskeyfremstil-
ling, modning og meget 
mere. 

Det hele bliver krydret med 
billeder og anekdoter. 
Til at lede smagningen har 
Eurospar igen i år allieret 
sig med den inspireren-
de Brand Ambassador Peter 
Kjær, der har arbejdet med 
whiskey i over 21 år. 
På smageprogrammet er: 
The Glenlivet 12 Year Old 

The Glenlivet 15 Year Old 
French Oak Reserve 
The Glenlivet Nàdurra 

The Glenlivet 18 Year Old 
Aberlour a’bunadh 
Der bliver udbudt 50 billet-
ter til det velsmagende ar-
rangement, så det er først til 
mølle. 
Arrangementet bliver af-
holdt i EuroSpar Blangslev, 
Blangslevvej 14, 4700 
Næstved torsdag d. 22/11-
2012 kl. 19,30. 
Der er sidste tilmeldings-
frist tirsdag d. 20/11 og 
prisen er 125,00 pr. billet. 
Og efter smagningen vil 
Eurospars slagter og delika-
tesse igen være vært for lidt 
spisning. 

Whiskeyaften hos EuroSpar Blangslev 

Eftermiddagsdans  
i Bio Bernhard  
I samarbejde med Kulturhu-
set Bernhard er Pia Blich-
feldt og Bo Rasmussen igen 
klar med dans for voks-
ne.  1. gang lørdag, den 27. 
oktober fra kl. 14. til kl. 17 
med en halv times kaffepau-
se. 
Pia og Bo, som begge kom-
mer fra Præstø, er normalt 
en del af gruppen "Just a 
Smile", som spiller i danse-
foreninger i haller på Sjæl-

land. De har mange års erfa-
ring i forskellige musikalske 
sammenhænge og har derfor 
et meget bredt repertoire, 
som de indretter efter det 
publikum, der møder op. 
Interesserede skal ikke mel-
de sig i forvejen, men blot 
møde op i Bernhard lørdag 
kl. 14 den 27. oktober med 
50 kr. til deltagelse, og så 
have lidt mønter med til 
kaffe og kage i pausen. 

De glade vandrere går igen 
De glade vandrere i Lund-
byområdet fortsætter med 
deres gåture, trods vejr og 
vind. 
Programmet for november 
ser således ud: 
Lørdag 10. nov. kl. 14.00: 
Mødested: Rosenfeldts gu-
lerodspakkeri (turen er en 
anden end man plejer at gå) 
Søndag 18. nov. kl. 10.00:  

Mødested: På p-plads et 
godt stykke ude ad Kanal-
vej i Næstved. 
Lørdag 24. nov. kl. 14.00: 
Mødested: Bankevejen 39. 
Ruten afhænger af vejenes 
beskaffenhed. 
Søndag 2. dec. kl. 10.00: 
Mødested: Julemærkemarch 
fra Præstegårdsvej i Vor-
dingborg. 
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Lav din adventskrans og/
eller kalenderlys-dekoration 
Bårse Husholdningsforenin-
gen ligger ikke på den lade 
side! 
Det årlige bankospil blev 
afholdt den 15. oktober, og 
med knap 150 fremmødte 
blev det en god aften med 
godt humør og mange ge-
vinster. 
Det ene arrangement når 
lige at blive afholdt før plan-
lægningen med det næste er 
i gang. Det næste på pro-

grammet fra Bårse Hushold-
ningsforening er en 
”Workshop” hos Karen Ol-
sen, Næstvedvej 44, Bårse.  
Det afholdes over to dage, 
så kan man ikke den ene 
dag , kan man måske den 
næste.  
Det sker torsdag den 22. 
november kl. 18.30-22.00 
samt fredag den 23. novem-
ber kl. 14.00-17.30.  
Ved tilmelding får man en 
liste udleveret, hvor det 
fremgår hvad man skal med-

bringe til workshoppen.  
Max. 15 deltagere pr. gang. 
Pladserne fordeles efter 
”først-til-mølle”-princippet. 
Tilmeldningsfrist den 15. 
november til Karina på tlf. 
28125670 eller mail baarse-
husholdning@gmail.com 
Vi glæder os til at se dig, så 
vi sammen kan få en hygge-
lig inspirationsaften /-
eftermiddag. 
 

Vel mødt! 
Bestyrelsen 

Lav din adventskrans i Bårse 

Julemarked  
i Over Vindinge 
forsamlingshus 
Der sker meget på fem år på 
”julemarkeds-fronten”, mener 
næstformand i Over Vindinge for-
samlingshus, John Søndergård. 
- Da vi i 2008 lagde ud med juleri 
allerede først i november, var der 
mange der rystede på hovedet. Det 
var alt for tidligt, mente de. Men i 
dag har rigtig mange andre steder 
fulgt trop med denne tradition. 
Folk vil have hygge i to måneder 
før jul, siger John.  
Markedet afholdes fra 10-16, hvil-
ket giver alle mulighed for at få 
løbet boderne igennem og snuse til 
den forhåbentlig julede stemning.  
”Vores tradition er bygget op om-
kring et vist mål af jul, æbleskiver, 
gløgg, musik med mere.  
Men ellers er det frit for den enkel-
te kræmmer at sælge, hvad han 
eller hun lige har mest af. Det kan 
være så alsidige ting som IT-
tilbehør og kunst, bare for at næv-
ne eksempler. Naturligvis vil der 
være en kerne af julevarer, for det 
sørger en trofast gruppe af årligt 
tilbagevendende kræmmere for. 
De nyder at nørkle med at lave alle 
de fine ting, nisser, postkort, deko-
rationer og alt muligt, fortæller 
John.  
Hvis man ønsker at være kræmmer 
lørdag den 3. november, skal man 
booke en bod på tlf. 2985 0944. 
Det foregår ud fra princippet først 
til mølle.  

Ole Malmborg Haases maleri af Møllergaarden i Lundby. Den brændte i 1963. 

Ove Malmborg Haase - fordybelsens mester 
Kunstmaler Ove Haase 
var en alsidig kunstner. 
Han er blevet kaldt  
Dugdråbemaleren 
 
Søskendeparret Ove og 
Annie Malmborg Haase 
boede næsten 20 år i vil-
laen Kaj Lykkesvej 24. 
Han var kunstmaler, hun 
var lærerinde på Lundby 
Realskole. 
Ove Haase (1894 - 1989) 
var uddannet på Gustav 
Vermehrens Malerskole i 
København. Hans fore-
trukne motiver var blom-
sterbuketter, idylliske 

bondehusmiljøer samt 
portrætter. 
I Lundby og Udby male-
de han "kulturhistorie", 
idet han drog omkring 
med malerkasse og staf-
feli og malede små hyg-
gelige huse med menne-
sker og bonderoser. I 
Lundby var han også 
kendt som hurtigtegner. 
Denne færdighed udøve-
de han gerne, når der var 
fest på realskolen. 
Lundby Sognearkiv er-
hvervede for få år siden 
en papirrulle med mange 
farvestrålende billeder i 
enkle, men tydelige stre-

ger. Rullen lå gemt på 
loftet i hans gamle villa, 
og ved et ejerskifte blev 
den fundet. 
Sognearkivet afholder 
Arkivernes Dag, lørdag d. 
10. november 2012 med 
kunstmaler Ove Malm-
borg Haase som tema. 
Kom og se papirrullen og 
plancheudstillingen. 
Der er kaffe og kage mel-
lem 10 og 13.  
Alle er velkomne! 
 
Lundby Sognearkiv  
Lundby Hovedgade 100. 
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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 

En aften om Osvald 
i Bio Bernhard 
Fredag den 23. november kl. 20 
kan du opleve en usædvanlig 
aften om Osvald Helmuth i Bio 
Bernhard i Præstø. 
Det er Nielss Bønsvig og Frank 
Guldagger, der fortolker en stri-
be af Osvald Helmuths elskede 
sange i deres helt egen stil. Ind 
imellem sangene fortæller de om 
Osvald Helmuth og visernes 
tilblivelse. 
Begge herrer er kendt fra især 
Vestjællands-revyer, sangaftener 
og mange farverige musikalske 
gøremål.  
”Osvalds viser” er en collage, 

der ud over sang og klaver, be-
står af små historier om viserne, 
underfundig snak mellem de 
medvirkende, fotoprojektioner 
på lærred eller bagtæppe, en hat 
eller to, samt mulighed for at 
synge med her og der i forløbet. 
Og det er altså i Bio Bernhard, 
ølhunden glammer på Tyve Tøn-
der Land, mens tre raske prinser 
er på vej højt mod nord, henne 
om hjørnet. 
Billetter à 170,- kroner kan kø-
bes i Bio Bernhard og Café 
Sweet & Coffee i Præstø. Med i 
prisen er kaffe eller te. 

Vidste du, at 
du kan få en 
annonce i 
4750-Avisen 
for helt ned 
til 170,- kro-
ner plus 
moms pr. 
annonce. Be-
stil din an-
nonce på 
4750@ 
lundbyweb.dk 
/6130 1004. 

Tappernøje Forsamlingshus 
afholder igen ølsmagning i 
huset på Nr. Smidstrupvej. 
Denne gang bliver det fre-
dag den 2. november kl. 19. 
Og turen går denne gang  
rundt i den belgiske ølver-
den.  
Selve fortællingen om øllet 
står Søren Andersen for. 
Han er formand for Vor-
dingborg-afdelingen af 
Danske Ølentusiaster. 
Det koster 150 kroner pr. 
person at deltage i arrange-
mentet. Tilmelding er nød-
vendig på tlf. 5596 5042 
eller 2037 4945 senest den 
29. oktober. 

Søndag den 4. november kl. 
13 afholder Tappernøje 
Forsamlingshus sit årlige 
sponsorbankospil. Dørene 
åbnes kl. 11.30. 
Sponsorbanko henvender 
sig til mennesker i alle al-
dre, så kom og få en hygge-
lig eftermiddag, hvor der er 
mange lækre sponsorerede 
gevinster at vinde. 
Mad og drikkevarer skal 
købes i huset, fortæller Ka-
tja Lauritsen fra forsam-
lingshuset i Tappernøje. 
Lørdag-søndag den 17-18. 
november er det blevet tid 
til husets julemarked.  
Begge dage er åbne fra kl. 

10-16. 
Forsamlingshuset har ca. 22 
stande, som udelukkende 
har julegodter med, alt fra 
hjemmelavede dekorationer 
til de sødeste nisser mm. 
Kom og find julegaven eller 
pynten til juletræet samt 
mange andre spændende 
ting, som hører julen til. 
Overskuddet fra disse arran-
gementer går til vedligehol-
delse af huset. 
 

En herlig belgisk øl er Du-
vel. Det betyder Djævel, og 
det er der en god grund til. 

Den smager nemlig 
”djævelsk godt”! 

Ølsmagning i Tappernøje Forsamlingshus 
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Vi kan i tider med triste 
meldinger om hærværk på 
skoler heldigvis finde et 
kæmpe lyspunkt i vores lille 
egn.  
Weekenden den 15-16. sep-
tember havde Idrætsforenin-
gen Svend Gønge i Lundby 
indkaldt til træningsweek-
end for alle U14piger og  
-drenge, en weekend med 
rigtig god opbakning fra alle 
vores skønne håndboldun-
ger. 24 drenge og piger, 
årgang 99, mødte friske op 
lørdag kl. 13.00 med masser 
af lyst til håndbold og ikke 
mindst hygge. Dagen igen-
nem blev der arbejdet med 
systemer, skudtræning, styr-
ketræning samt mentaltræ-
ning, afbrudt af få pauser 
med forfriskende frugt og 

saft. Aftenen bød på mere 
træning og hygge kun af-
brudt at et måltid mad. Alle 
gav den fuld gas og havde 
højt humør og selvom der 
var blevet brændt en stor 
bunke energi af ved dagens 
træning var der alligevel 
fuld aktivitet da hallen blev 
givet fri fra 20-23.  
Alle muntrede sig med 
boldspil alternativ faldtek-
nik på måtterne og opbyg-
ning af små forhindringsba-
ner. Optimismen var stor 
hos trænerstaben da natten 
nærmede sig og der blev 
kaldt til putning. Det skulle 
dog vise sig at tale og latter-
musklerne ikke var kørt helt 
trætte hos alle.  
Roen sænkede sig henover 
Svend Gønge Hallen et par 

timer efter midnat. 
Er man konge/dronning om 
natten. er man det også om 
dagen, hvilket vi må sige de 
også var. De muskler. der 
tilsyneladende kræver 
mindst ro er latter/
fnisemusklerne. så allerede 
kl. 06.45 var disse muskler 
på enkelte allerede udhvile-
de, hvilket hurtigt spredte 
sig til resten af flokken.  
Og her må vi så bare tage 
hatten af. Alle drengene 
stod op og inden kl. 08.00 
havde alle løbet Kragebjerg 
rundt. SEJT løbet, gutter! 
Pigerne løb også, men det 
var på toilettet for at lægge 
make up.     
Efter morgenmad var alle 
klar til dagens træning. Den 
startede dog først efter at to 

ruller tape var viklet om de 
stakkels ungers fingre. Det 
skyldes, at massivt brug af 
harpiks på bolden, giver 
store vabler, som efterføl-
gende rives af, hvorfor tape 
rulles om fingerspidserne. 
Dagens træning stod på 
kaste-gribe-øvelser, syste-
mer og løbebaner og dagen 
sluttede af med en forældre-
kamp. 10 friske forældre 
mødte op og enkelte havde 
fundet plads på sidelinjen 
for at heppe og ikke mindst 
se ungerne spille bold. 
På vegne af trænerstaben vil 
vi blot sige tusind tak for en 
fantastisk weekend med 
masser af håndbold, hygge, 
fnisen, prutten og fælles-
skab. Vi kan i Svend Gønge  
Håndbold være rigtig stolte 
over så mange aktive unger, 
der sætter kæmpe pris på 
sådanne arrangementer. 
Til alle jer andre, mød op i 
hallen og giv dem opbak-
ning, sidste weekend i okto-
ber starter turneringen, og 
det er altid sjovere at spille 
på hjemmebane med tilsku-
er på lægterne. 
Stor tak skal lyde til jer der 
hjalp, vi kan fremadrettet 
sagtens bruge flere hænder 
ved vores træningssamlin-
ger. 
Tak til alle drengetrænerne, 
Jakob, Jesper, Marianne og 
Ralf for en super weekend. 

På trænerstabens vegne 
Pia  

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 

Fantastiske unge mennesker 
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Det sker Det sker   
i novemberi november 
Lø 27 4750Avisen nr. 130  udkommer 
14.00: Eftermiddagsdans i Bio Bernhard i Præstø. 
To 1 7.30-9.00: Networking og rundstykker i Syv 
Sogen Erhvervsforum. Hos PR-skilte, Espelund 23, 
4750 Lundby 
19.00: Allehelgens-mindeguds-tjeneste i Lundby 
Kirke 
Fr 2 19.00: Ølsmagning i Tappernøje Forsamlings-
hus  
Lø 3 10-16: Julemarked i Sværdborg Forsamlings-
hus i Over Vindinge 
Sø 4 13.00: Sponsorbanko i Tappernøje Forsam-
lingshus. 
Ma 5 19.00: Bestyrelsesmøde i Foreningen Svend 
Gønge i Gøngestuen i Medborgerhuset Lundby 
Ti 6 18.00: Fællesspisning i Medborgerhuset Lund-
by. Flæskesteg og fløderand 
19.00: Menighedsmøde om sammenlægning af me-
nighedsråd i Rytterskolen i Lundby 
19.00: Menighedsmøde om sammenlægning af me-
nighedsråd i Præstegårdssalen i Sværdborg 
To 8 19.00: Peter Madsen fortæller bl.a. om sit syd-
afrikanske vineventyr i Medborgerhuset Lundby. 
Entré: 50,- kr. incl. kaffe og kage. 
Lø 10 10-13: Arkivernes dag i Sværdborg, Tinghøj-
vej 6, Over Vindinge 
10-14: Arkivernes dag i Køng, Køng Kirkevej 19, 
4750 Lundby 
10-13: Arkivernes dag i Lundby, Biblioteket Lund-
by Hovedgade 100, 4750 Lundby 
14.00: Vandring fra Rosenfeldts gulerodspakkeri. 
Sø 11 10-17: Loppemarked i Medborgerhuset Lund-
by 
On 14 19.00: Møde for frivillige i Snaphanen Butik 
i Medborgerhuset Lundby. Interesserede er velkom-
ne! 
Lø 17 10-16: Julemarked i Tappernøje Forsamlings-
hus 
Sø 18 10-16: Julemarked i Tappernøje Forsamlings-
hus 
10.00: Vandring fra P-pladsen, Kanalvej i Næstved 
Ti 20 19.30: Generalforsamling i Lundby Sognear-
kiv, Lundby Bibliotek. 
On 21 13-15.30: Få testet dine lunger i Lundby 
Lægehus. 
To 22 18.30-22: Lav din egen adventskrans hos 
Karen Olsen, Næstvedvej 44, Bårse. 
Fr 23 18.30-22: Lav din egen adventskrans hos 
Karen Olsen, Næstvedvej 44, Bårse. 
Lø 24 14.00: Vandring fra Bankevejen 39. 
15.00: Snaphanen Café åbner Lundby Hovedgade 
95, 4750 Lundby 
20.00: En aften med Osvald Helmuth, Bio Bernhard 
Præstø. 
Ma 26: 10.00: Deadline for stof til 4750Avisen nr. 
131 
On 28 17-19: Luciaoptog i Lundby Kirke. 
Fr 30 Afgang til julemarked i Lohmen 
Lø 1 4750Avisen nr. 131 udkommer 
Sø 2 10.00: Vandring: Julemærkemarch fra Præste-
gårdsvej i Vordingborg 
10.30: Luciaoptog i Sværdborg Kirke. 
Ti 4 19-21: Julebanko i Rytterskolen i Lundby 

På mødet i Medbor-
gerhuset Lundby den 
9. oktober, hvor der 
bl.a. var repræsentan-
ter for kommunen og 
vindmøllefirmaet 
European Wind 
Farms, blev det på et 
tidspunkt stillet et 
spørgsmål om de 
faldende ejendoms-
priser, som naboerne 
til de planlagte vind-
møller sandsynligvis 
vil opleve.  
Til dette blev der fra 
arrangørernes side 
sagt, at en undersø-
gelse på Tåsinge har 
vist, at møllerne dér 
ikke har givet anled-
ning til lavere huspri-
ser.  
Denne undersøgelse 
kan man læse om på 
VidenOmVinds 
hjemmeside, et forum 

for vindmølleindu-
strien.  
I artiklen står der 
også, at naboerne til 
de to kæmpevindmøl-
ler, der er tale om, 
stort set ikke føler sig 
generet af disse. 
Derfor var det en stor 
overraskelse, da jeg 
nogle dage efter så 
Jan Williams’s film 
’Vildledning om 
vind’, der viser det 
stik modsatte.  
Han har undersøgt 
samtlige hushandler, 
der var med i under-
søgelsen, og den vi-
ser, at det tog dobbelt 
så lang tid at sælge 
husene i nærheden af 
møllerne sammenlig-
net med huse, der lå 
længere væk, og at 
der var en prisforskel 
på en halv million på 

de to grupper af huse 
i forhold til ejen-
domsværdien.  
Desuden følte 21 af 
30 nabohuse sig i 
større eller mindre 
grad generet af møl-
lerne.  
Filmen virker helt 
igennem saglig og 
redelig, og derfor kan 
jeg ikke lade være 
med at tro, at folk bag 
vindmølleindustrien 
bevidst har forsøgt at 
vildlede os, så de kan 
fortsætte med at stille 
deres kæmpemøller 
på land.  
Døm selv!  
Filmen kan ses på 
YouTube og hedder 
’Vildledning om 
vind’. 
 

Hanna Laursen 
4750 Lundby 

Vildledning om vind 

Velværehus åbnet i Tappernøje 
På Svingkærvej 52 i 
Tappernøje er der 
åbnet et wellnesshus, 
hvor man kan bruge 
flere timer. 
Man kan  komme i et 
badekar med Garra 
Rufa fisk også kaldet 
doktorfisk. En god  
behandling mod pso-
riasis og andre hudli-
delser.  
Så kan turen gå til 

kosmetologen, der er 
autoriseret Cidesco- 
& alternativ kosmeto-
log.  
Når det så er gjort, 
kan man kigge ind til 
Tina, fodterapeuten, 
der er Statsautoriseret 
Fodterapeut og fanta-
stisk til fødder.  
Tina er meget kreativ 
og til nailart. Så kan 
man gå i solarium. 

Der kan man ligge og 
høre lidt dejlig mu-
sik, mens man får lidt 
glød, for dernæst at 
sætte sig hos frisøren, 
der ordner håret i en 
funklende helhed 
mellem personlighed 
og tidens trend.  
 
Se mere på www. 
velværestedet.dk 

Fiske-spa er et af tilbuddene i det nye velværehus i Tappernøje. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 29. oktober 2012 til søndag den 11. november 2012 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

 Steef Houlberg færdigretter       19,95 
  

 10 stk. skrabe-æg              16,95 
  

 Flendsted pommesfrites           12,50 
  

 Daloon gratin                  14,95 
  

 K-salater 2 stk.s               25,00 
  

 Flæskesmåkød  1/2 kg         19,95 
  

 Ama margarine 1 pk.           10,00 

Kartofler i glas                   4,95 
  

Perlekartofler                     5,95 
   

Bio tex 1 pakke                 14,90 

I Want You! 

Købmand Bo Weber 

 


