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Gratis
! 

Omkring 100 mennesker valgte 
lørdag den 24. november at be-
søge den nye frivillig-café, som 
åbnede i Lundby, Snaphanen 

Café. Der var lagkage og kaffe 
til de mange gæster og flotte 
ord af socialudvalgsformanden  
fra Vordingborg.     Læs side 4 

Fhv. borgmester Peter Madsen er ikke alene fan af Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen, men også af  Sydafrikas fhv. præsident Nelson Mandela. Læs s. 15  

Fan af Mandela og Gøngehøvdingen 

100 til  
åbning g g    
af ny café 

Stor dag i Bårse 
Børnecenter 

Næste nummer 
af 4750Avisen 
Næste nummer af 4750Avisen 
udkommer lørdag den 22. decem-
ber og har deadline mandag den 
17. december kl. 10.00! 

Det var en festdag i Bårse Børne-
center, da den blev indviet som 
idrætscertificeret institution. S. 12 

Kæmpemøller på 
vej tæt på Bårse 
En gruppe kæmpemøller er på vej 
klos op ad St. Røttinge ved Tapper-
nøje, kun omkring to kilometer fra 
Bårse. Og det foruroliger en borger 
fra Bårse.                      Læs side 7 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  
Foreningen Lundbyweb  

og 4750Avisen,  
Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
 

CVR-nr.: 27537200 
 

Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
Fotograf: Jan Kurek 

 
Nyheder og annoncer 

sendes til:  
4750@lundbyweb.dk 

eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 
Oplag: 3.400 eks. 

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

Dette blad udkommer 
lørdag den 1. december 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 17. december 
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 22. 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 

En af Lundbys flotte Østergaard-bænke er massakreret af hærværksfolk. 

En borger i Lundby har 
sendt os dette sørgelige 
foto af den ene af Lund-
bys to bybænke, som i 
smukt samarbejde mellem 
Tømmergården i Grumlø-
se, Borgerforeningen 
Lundby og Vordingborg 
Kommune blev opsat på 
Sværdborgvej, så ældre 
fra den sydlige del af by-
en på deres vej til og fra 
centrum havde et sted at 
hvile benene. 
En tilsvarende bænk blev 
opsat på Svend Poulsens-
vej.  

I den senere tid har nogle 
muntret sig med at flytte 
rundt på bænken, på den 
ene side af vejen og så på 
den anden side. Først blev 
et enkelt bræt revet af, og 
nu er hele ryggen brækket 
af. 
Borgeren, der har sendt os 
det sørgelige billede, skri-
ver i øvrigt: 
Lidt stof til eftertanke: 
En flok drenge ses ofte gå 
rundt i byen om aftenen. 
Forleden hørte jeg en 
mor, som luftede sin 
hund, møde flokken, og 

spurgte sin søn:  "Hvad 
laver du her?" og fik sva-
ret "Du skal ikke gå og 
snuse." 
Måske forventede hun, at 
han var i ungdomsklub-
ben. 
Det er ikke første gang, 
Lundby har været plaget 
af hærværk af unge, som 
fik lov til at strejfe om i 
byen om aftenen. For fem 
år siden udviklede dren-
gestreger sig til groft hær-
værk, og der måtte politi 
og borgermøder til for at 
få stoppet uvæsenet. 

Hærværk mod bybænk 
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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!  

20,00 

12,- 

Sanex body sæbe 
750-1000 ml.           Pr. flaske 

  Begrænset  
  parti! 
 
 
 
 
                                            

Det er billigt!!! 
Gælder torsdag-fredag uge 49 

Max 6 pk. pr. kunde pr. dag herefter er 
prisen op til 29,95 pr. pakke.  

Stryhns Leverpostej  
Bacon-peber, bacon, grovhakket,  
fransk  
eller grov  
let,  
350-500 g,              
pr. pakke  

 
 
 

14,95 

59,95 

Herregårdsrødkål 
                       950 g.   
                      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. 

Portvin-oste-aften! 
Eurospar i Blangslev holder kombineret port-
vins– og osteaften torsdag den 13. decem-
ber kl. 19.30. Der er sidste tilmeldingsfrist 
tirsdag d. 11/12 kl. 19, og prisen er 125,00 
pr. billet. Der er max. plads til 50, så de der 
kommer først, kommer med. 

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 2. dec. til lørdag den 9. dec. 2012, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

10,00 

Eurospar  
har åbent alle dage 
OGSÅ SØNDAG 

8-19 

Carletti fyldte chokolader 
600 gram                 Pr. æske 
Lækker julechokolade 

 
 
 
 
 
 
 

Gælder lørdag 1/12-mandag 3/12 

Julius  
Traditionel and  

pr.  
stk. 
2600 g. 

Gul Pris=fast lav 
pris hver dag 

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

 
 
 

pr. flaske  

Max 6 fl. pr. 
kunde pr. dag! 
Herefter er 
prisen 24,95   
+ pant pr.  
flaske 

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

Max 3 ks. pr. kun-
de pr. dag. Heref-
ter er prisen 99,95 
kr. + pant pr. ks.  

21,95 
BKI Extra Kaffe  
400 g,                pr. pose  
 

Pantene pro v 
Shampoo eller balsam 
Flere varianter, 200-250 ml. Pr stk. 

              Begrænset parti 
              Fuldstændig vanvittigt! 
 
                 Gælder tirsdag-onsdag uge 49 

2,95 
Creme trekanter 
 
 
     Pr. stk.  
     Friskbagt bakeoff 

Max 6 ps. pr. 
kunde pr. dag. 

Herefter er prisen 
31,95 pr. ps. 
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Snaphanen Café åbnet med manér 
Efter en lang arbejdsproces 
med at gøre lokalerne klar, 
blev Cafe Snaphanen indvi-
et lørdag den 24. november. 
Lagkager, sandwich og kaf-
fe stod klar, da dørene blev 
åbnet kl. 15. Mange 
”gønger” mødte op i deres 
flotte dragter, og omkring 
100 dukkede op i løbet af de 
tre timer, indvielsen varede. 
Da lokalet efterhånden var 
fyldt til bristepunktet tog 
formanden for Snaphanen 
Café & Butik, Nils Glud, 
ordet og bød de fremmødte 
velkommen. Nils fortalte 
om arbejdet med at få gjort 
lokalerne klar og sagde og-

så, at han var stolt af de 
frivillige og det store arbej-
de, de havde gjort.  
”Ingen af os har prøvet så-
dan noget her før”.  
Herefter gav han ordet til 
socialudvalgsformand Mette 
Høgh Christiansen, som 
repræsenterede Vording-
borg Kommune ved åbnin-
gen. Mette Høgh Christian-
sen havde forfattet et lille 
eventyr til lejligheden, som 
handlede om den lille by, 
hvor butik efter butik var 
lukket, og hvor dem, der 
betød mest for lillebyen, 
menneskene, tog deres liv i 
egne hænder og åbnene 

først en Snaphanen Butik og 
i dag den 24. november 
2012 Snaphanen Café. Met-
te lykønskede Lundby med 
den nye cafe og var rigtigt 
glad på byens vegne. 
Herefter blev der drukket 
kaffe, spist lagkage og sand-
wich. 
Snaphanen Café, der ligger 
på Lundby Hovedgade 95, 
4750 Lundby, vil fremover 
holde åbent torsdag–søndag  
fra kl. 15–21. På spisesed-
len findes forskellige slags 
kaffe, te, øl, vin og vand,  
og det bliver muligt at købe 
et lille måltid mad, som 
Snaphanen  Café får leveret 

fra det lokale pizzaria lige 
ved siden af caféen. 
Caféen og butikken mangler 
flere frivillige, så hvis nogle 
af 4750Avisens læsere har 
fået lyst til at være med til 
et sjovt og spændende ar-
bejde, kan I kontakte os. 
Enten i åbningstiden i butik-
ken (kl. 13–21 alle dage) 
eller i cafeen torsdag–
søndag kl. 15-21. Desuden 
kan man kontakte Carsten 
Bruun på tlf. 4083 9593 
eller pr. mail:  
carsten.bruun@mail.dk 
 

Jytte Høi Hammer 

Socialudvalgsformand 
i Vordingborg Kom-

mune, Mette Høgh 
Christiansen, klippede 
den røde snor over og 

indviede dermed Snap-
hanen Café i Lundby. 

Væggene i den 
nye Snaphanen 
Café i Lundby 
er prydet med 

malerier af den 
lokale kunstner 

Gitte Barbier. 

Kaptajn Mannheimer, alias Mogens Baagø, passede ba-
ren i Snaphanen Café med stor ekspertise. Men hver gang 
han så Gøngehøvdingen, i skikkelse af Johnny Birch, trak 
han sabelen og bandede og svovlede på tysk. 
Kaptajn Mannheimer - uden uniform - vil være at møde 
som en af de faste frivillige i Snaphanen Café. 

Formand for Snapha-
nen Café & Butik, Nils 
Glud, bød de mange 
gæster velkomne og 
takkede de frivillige, 
som har gjort drøm-
men mulig. 

Fotos: Jens Beck og 
Jytte Høi Hammer 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Menighedsråd slås sammen 
Som man kunne læse I sid-
ste nummer af bladet, var 
der indkaldt til menigheds-
møder i Sværdborg og 
Lundby sogne d. 
6.november, hvor de to me-
nigheder på hvert sit møde 
skulle give sin mening til 
kende: Ja eller nej til sam-
menlægning af de to menig-
hedsråd. I Lundby kom der 

9 sognebørn og deraf stemte 
de 6 ja til en sammenlæg-
ning. I Sværdborg kom der 
14; 6 stemte for og 6 stemte 
imod, og to stemmer var 
blanke. Man valgte derfor at 
genindkalde menigheden i 
Sværdborg, så der kunne 
ske en afgørelse og ikke 
som først et fifty-fifty-
resultat. På det følgende 

menighedsmøde som af-
holdtes d. 21. november i 
Sværdborg kom der 26 sog-
nebørn, hvoraf 18 stemte for 
og 8 imod. Der var altså 
flertal i begge sogne for 
sammenlægning. 
Roskilde stift skriver i brev 
pr. 23. nov. til de to sogne: 
”Roskilde Bispeembede har 
taget menighedsrådenes 
beslutning om at lægge sig 
sammen til ét fælles menig-
hedsråd – Sværdborg-
Lundby Sognes Menigheds-
råd – med virkning pr. 2. 
december 2012 til efterret-
ning.” Det formuleres end-
videre fra stiftet, at ”det 
fælles menighedsråd vil 
skulle bestå af 10 læge med-
lemmer i alt, fordelt med 5 
repræsentanter for Sværd-
borg sogn og 5 repræsentan-
ter for Lundby sogn.” 
Da der i Sværdborg kun er 
valgt tre medlemmer til det 

nuværende råd, vil der efter 
al sandsynlighed blive af-
holdt suppleringsvalg sna-
rest muligt, hvor man for-
venter at yderligere to med-
lemmer vil stille op.  
Der er overlevering fra det 
gamle til det nye menig-
hedsråd på møde d. 27. nov. 
i Lundby. Og søndag d. 2. 
december efter gudstjene-
sten i Sværdborg finder den 
officielle overlevering sted 
med efterfølgende arrange-
ment i præstegårdssalen.  
        Marianne Kristiansen 

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. 
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Kæmpevindmøller på vej tæt på Bårse 
- Jeg ved ikke om Bårse-
borgerne er orienteret om, 
at Næstved Kommune 
planlægger at opføre fire 
møller på 150 meter ved 
kommunegrænsen til 
Vordingborg, nemlig syd 
for St. Røttinge. 
Vindmøller påvirker os 
mennesker med støj og 
lavfrekvent støj og kan 
gøre os syge, give os 
søvnbesvær på grund af 
støj, stress osv.  
Vi må tænke på vores 
helbred.  
Kæmpevindmøllerne, 
som de planlægger at 
opføre, skal trods alt kun 
stå ca. 2 km fra vores by 
og vil også skæmme vo-
res dejlige natur og land-
skab. 
Prøv at gå på hjemmesi-
den, Landsforeningen 
Naboer til Kæmpevind-
møller, www.stilhed.eu 
og døm selv, om du vil 
kæmpe mod kæmpevind-
møllerne. 
 

Venlig hilsen 
En bekymret Borger 

(som ønsker at være ano-
nym. Redaktionen kender 

skribentens identitet) 
 

Ønsker nogen kontakt til 
den anonyme læserbrevs-
skriver, kan det ske ved 
henvendelse til redaktio-
nen på 
4750@lundbyweb.dk 
eller tlf./sms: 6130 1004.  

Det nye vindmølle-
område ligger klos 
op ad St. Røttinge i 
Næstved Kommune, 

men møllerne vil 
også påvirke Bårse i 

Vordingborg Kom-
mune.  
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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 

PR-Skilte i Lundby har udsmykket Vordingborg-køkkenets nye biler, som blev præsenteret for offentligheden midt 
i november. På billedet ses de første 15, flere følger efter i december. De nyindkøbte biler er miljøvenlige, da de 
kører rigtigt langt på literen, og det er et led i Vordingborg-køkkenets ønske om at drive virksomheden med miljø-
mæssig ansvarlighed, fortæller administrerende direktør Hjalmar Hansen, Lundby. 

Merko i Lundby har fået en 
sur Smiley af Fødevarekon-
trollen i efteråret og dertil 
en bøde på 5000 kroner.  
Det sker, fordi Fødevare-
kontrollen har konstateret, 
at Merko i Lundby 
”ophober stadig fødevareaf-
fald og andet affald, sam-
men med fødevarer i sine 
lagerfaciliteter”.  
I rapporten om kontrolbesø-
get den 17. september 2012 
hedder det videre:  
”I frostrummet, som anven-
des til opbevaring af brød til 
bake-off-produktion, var 
ophobet meget fødevareaf-
fald, f.eks. gammelt pålæg, 
mælk og pølser. I kølerum-
met var ophobet fødevareaf-
fald som gamle æg, pålæg 
og kartoffelsalater sammen 
med blandt andet frisk 
mælk. Flere af de gamle 

varer havde datoer, som var 
udløbet helt tilbage i maj 
måned 2012.” 
Endvidere konstaterede 
kontrollen, at fødevarer, der 
skal opbevares på køl ved 
max. 5 grader, blev opbeva-
ret ved temperaturer på 6-12 
grader. 
Ved kontrolbesøg i novem-
ber sidste år, fik Merko i 
Lundby en indskærpelse. 
Seneste smilende smiley fik 
Merko i august 2010, da der 
ikke var nogen anmærknin-
ger. 
4750Avisen har spurgt køb-
mand Bo Weber, Merko 
Lundby, hvorfor der er op 
til 12 graders varme i hans 
kølemontre, når der kun må 
være 5. 
- Det skyldes primært, at 
der manglede freon i anlæg-
get. Der må være en læk, 

som vi nu skal have fundet. 
- Hvorfor opbevarer du 
gamle fødevarer i køleskabe 
og frysere på lageret? 
- Noget er fra butikken i 
Rønnede, som vi lukkede 
for et år siden, og jeg ville 
bruge varerne som doku-
mentation overfor forsikrin-
gen. Andet er noget, jeg 
selv havde tænkt mig at 
bruge. Der er ikke noget af 
det, der var i fryser eller 
køleskab, som jeg ikke selv 
ville spise. 
Jeg er ikke enig i den hold-
ning, som Fødevarekontrol-
len har i den her sag. 
Og der er tale om varer, 
som alle er emballerede.. 
- Men hvorfor smider du 
ikke de gamle varer ud? 
- Det har jeg svært ved, når 
de ikke fejler noget. Jeg vil 
hellere forære dem væk, 

men det har jeg også fået at 
vide, at jeg ikke må. 
Så vidt købmand Bo Weber, 
Merko i Lundby. 
Fødevarekontrollen har og-
så påpeget mangler i egen-
kontrollen, og det vil Bo 
Weber rette op på. 
Merko i Tappernøje, som 
ejes af Bo Weber, men har 
egen bestyrer, havde senest 
kontrolbesøg den 3. maj 
2012 og ved det og to fore-
gående besøg var der ingen 
anmærkninger. 
Dermed kan Merko i Tap-
pernøje se frem til en Elite-
Smiley, hvis næste besøg 
også giver en glad smiley. 

Sur smiley til Merko i Lundby 

Mange glade smiley’er 
På Fødevarestyrelsens 
hjemmeside offentliggøres 
alle kontrolbesøg, og det 
viser sig, at forretninger og 
fødevareproducenter i vores 
område nærmest vælter sig 
i glade smiley’er. Endda 
har flere Elite-smiley’er, 
som uddeles, når detail-
handlende har fået fire smi-
ley’er i træk. 
Elite-smiley har Spar i Sal-
lerup, Lundby Pizzabar, 
Udby Kro og EuroSpars 

slagterafdeling. 
Almindelig smiley har Café 
Yrsa, som kun har haft et 
kontrolbesøg, det samme 
gælder Snaphanen Butik. 
Lundbyslagteren får også 
den ene smiley efter den 
anden. EuroSpar i Blangs-
lev og Spar i Køng har 
”kun” en almindelig smi-
ley, fordi der var anmærk-
ninger ved tidligere besøg, 
så man endnu ikke har fire 
fejlfri besøg i træk. 
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Julevinen kommer fra Sydafrika 
Snaphanen Butik har 
sikret den helt perfekte 
vin til julemiddagen. Vi 
har fået mulighed for at 
få et udvalg af tre for-
skellige gode vine fra 
Sydafrika, som ekstra-
ordinært sælges i Snap-
hanen Butik her op til 
jul.  
Der er tre forskellige 
slags kvalitetsvin fra 
vingården Vrede en 
Lust i Paarl i Cape-
townområdet i Sydafri-
ka. 
The Red Lady, som 
sælges for 69,- kr. fla-

sken, Classic, som ko-
ster 89,- kr. pr. flaske 
og den kraftige Syrah, 
som også koster 89,- 
kr. pr. flaske.  
Det er i samarbejde 
med fhv. borgmester i 
Præstø Peter Madsen, 
at Snaphanen Butik kan 
præsentere disse kvali-
tetsvine for vores kun-
der.  
Vinen importeres di-
rekte fra Sydafrika af 
Peter Madsen; derfor er 
prisen i underkanten af, 
hvad denne kvalitetsvin 
ellers ville koste. To lækre vine fra Sydafrika, kraftig Syrah og lettere The Red Lady. 

Fællesspisning med grønlangkål  
Onsdag den 5.december 
kl..18 afslutter Støttefor-
eningen fællesspisningen 
for 2012 med en rigtig de-
cember-menu, nemlig: 
let røget, sukkersaltet kogt 
skinke med grønlangkål, 
brune og hvide kartofler. 
Til dessert er der ris a la 
mande og mandelgave til 
en heldig deltager. Dertil 
kaffe og te. 
Prisen for denne menu er: 
Voksne              kr. 70,00 
Børn                   kr. 35,00 
Vin vand og øl kan købes. 
Det er lykkedes Støttefor-
eningen blandt vore lokale 
forretningsdrivende at sam-
le 10 flotte gaver, som 
vi  udlodder ved et ameri-
kansk lotteri. Prisen pr. lod 
vil være kr. 10,00 
Vi vil gerne benytte lejlig-
heden til at takke alle som i 
årets løb på den ene eller 
anden måde har bidraget til 
at støtte os i bestræbelserne 
på at bevare Medborgerhu-
set Lundby. 
Støtteforeningen ønsker 
alle en god jul samt et godt 
nytår, og vi glæder os til at 
byde alle velkommen i 
2013.                Bestyrelsen 
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Som det sikkert vil væ-
re mange på Lundbyeg-
nen bekendt, levede Gønge-
høvdingen Svend Poulsen 
sine sidste år i Gildeshuset i 
Gl. Lundby.  
Huset, der lå på hjørnet ved 
Manglekærvej lige overfor 
kirken, blev nedrevet i 
1909, og dermed forsvandt 
de sidste 'synlige' spor af 
Svend Poulsen. Der er i dag 
intet tilbage af huset. 
Fra kilderne ved vi, at 
Svend Poulsen fra ca. mid-
ten af 1670erne boede i 
dette gadehus sammen med 
sin datter Gertrud, og her 
beskæftigede han sig bl.a. 
med at vogte gæs. 
I forsøget på at kaste lys 
over Svend Poulsens livsbe-

tingelser i hans sidste år, har 
Foreningen Svend Gønge 
lagt sig i selen for at frem-
skaffe oplysninger om dette 
hus. Hvordan mon det har 
set ud? 
Vi efterlyser derfor oplys-
ninger af enhver art - det 
være sig gamle billeder, 
postkort, beskrivelser, avis-
artikler, mundtlige overle-
veringer, rygter, histori-
er eller andet. Stort og småt. 
Vi modtager med glæde 
enhver form for oplysning, 
der kan bidrage til at sam-
menstykke et 'portræt' af 
dette gildeshus, hvis oprin-
delige fødselsdato ligger 
tilbage i 1600-årene.  
 Evt. oplysninger bedes 
afleveret til: 

- Foreningen Svend Gønge, 
Møllergaarden 3, 4750 
Lundby, att.: Peter Sten 
Hansen 
eller sendt til: 
- svend goengepoul-
sen@gmail.com 

Foreningen Svend Gønge 
siger på forhånd mange tak 
for hjælpen. 
 

Gunnar Stobbe 

Svend Poulsens sidste bolig i Lundby 

Her omkring ved krydset lå Svend Poulsens sidste bolig, 
Gildeshuset i Gl. Lundby. 

Nu har alle studerende 
på STU Sydsjælland 
certifikat på bestået kur-
sus i almen fødevarehy-
giejne, i daglig tale kal-
det hygiejnekursus. 
De nystartede unge har 
haft seks undervisnings-
gange på CELF i Nykø-
bing F.  og herefter af-
lagt prøve, hvor læreren 
fra CELF kom til Præ-

stegården i Lundby og 
eksaminerede de unge.  
Vores øvrige studerende 
bestod prøven for halv-
andet år siden. 
De unge er nu endnu 
mere klædt på til at være 
praktikanter i Snaphanen 
Butik og bestemt helt 
klar til at være med i den 
ny-åbnede Snaphanen 
Café. 

Så er der pyntet til jul på Lundby apotek 
Kom ind og se vores lækkerier og ideer til jule- og værtindegaver. 

Lysfest i Lundby 
Torsdag den 13. de-
cember kl. 16 vil der 
være tændt 300 leven-
de lys i centrum af 
Lundby for at fejre 
julen. Lysfesten er 
blevet en kær tradition 
og Vordingborg Bank 
sponserer i år lysene. 
Byens forretninger 
markerer lysfesten 
med særlige tiltag. 
Således vil Lundby 
Apotek som sædvan-
ligt byde på verdens 
bedste gløgg, og her 

kan man i øvrigt også 
finde Klaus Larsen fra 
Vordingborg Bank. 
Merko, Lundby Pizza-
bar, Snaphanen Café, 
Snaphanen Butik, 
Lundby Bibliotek og  
Lundby Systue er også 
blandt de forretninger, 
som giver gæster en 
ekstra oplevelse, når 
de kommer på besøg 
under lysfesten. 
Det er Borgerforenin-
gen Lundby, der orga-
niserer det hele. 

Dygtige elever fra STU 
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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 nogle is i fryseren til 
juledagene, og hvad kan 
være bedre end Møn-Is til 
dessert nytåraften? 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. 

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

Delikatesse-oste  
fra Knuthenlund 
Nu kan du købe lækker øko-
logisk 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 Snaphanen Butik fører. 

Økologisk gedebrie, stor æske. 

I Snaphanen Butik 
kan du nu købe 
Bryghuset Møns 
populære julebryg. 
36  kroner for en 
halv liter. 

Julebryg fra  
Bryghuset Møn 

Julevin fra Sydafrika 

89,- 89,- 69,- 

Vrede en Lust, Classic, 
årgang 2004 

Vrede en Lust, 
Syrah, årgang 2007 

Vrede en Lust,  
Red Lady,  årgang 2010 Smagsprøver  

på lækkerier  
i Snaphanen Butik 
Til lysfesten den 13. december 
fra kl. 15-18 serverer Snaphanen 
Butik gratis smagsprøver på vo-
res sydafrikanske vin, chokolade 
fra Økoladen og den spændende 
ost fra Knuthenlunds økologiske 
gods. 

Lokal honning 
Prøv et glas honning fra Bent Larsen i Ring!  
Du kender ham fra de årlige gøngemarkeder. 
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Grøn-
langkål 
Onsdag den 5. decem-

ber kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, Lundby 
 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 
Menu: let røget, sukkersal-
tet kogt skinke med grøn-
langkål, brune og hvide 

kartofler. Til dessert er der 
ris a la mande og mandelga-

ve til en heldig deltager.  
.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 2. dec.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Fredag d. 16. november 
blev der festet i Bårse Bør-
necenter i anledning af at 
institutionen officielt blev 
certificeret som idrætsinsti-
tution.  
Personalet har i samarbejde 
med børnehaven Tusindfryd 
i Præstø gennem det sidste 
halvandet år været sammen 
på kurser og er blevet ud-

dannet til at arbejde med 
pædagogisk idræt. 
Dagen startede med taler af 
leder Lisbeth Dithmarsen 
samt borgmester Henrik 
Holmer, som også var den, 
der klippede den røde snor. 
Senere på dagen blev alle 
børn og voksne fragtet til 
Tusindfryd, hvor festlighe-
derne fortsatte. 

Det var en fantastisk dag, 
som er dejlig at tænke tilba-
ge på. 
Pædagogisk idræt er ikke 
idræt i den traditionelle for-
stand, men fokus på børns 
fysiske aktiviteter i leg. 
Den pædagogiske hverdag 
tilrettelægges med struktu-
rerede aktiviteter, hvor per-
sonalet har fastlagt rammer 

og indhold, men også akti-
viteter der giver mulighed 
for børnenes egne initiati-
ver. 
Det er vigtigt, at børnene 
har mangfoldige muligheder 
for at lære.  
Pædagogisk idræt er et godt 
redskab i forhold til børns 
udvikling. 

Bårse Børnecenter er nu idrætscertificeret 

Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg 
Kommune, havde både borgmesterkæde på 
og gaver med, da han stod for den officiel-
le indvielse af Bårse Børnecenter som 
idrætscertificeret børneinstitution. Det 
blev en festdag uden lige i Børnecenteret. 
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Sonja vandt 
chokolade! 
Sonja Andersen fra 
Lundby var for første 
gang til fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby 
den 6. november. Støtte-
foreningen var i gavehu-
mør og udloddede en 
gigantisk æske chokolade 
til en af de spisende gæ-
ster. Og hvem vandt: det 
gjorde skam Sonja An-
dersen. Gad vide, hvor-
dan hun fik den kæmpe-
æske båret hjem. 
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AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

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 

Nok en pris til Ann Jönsson 
Ann Jönsson fra Glimåkra i 
Skåne er igen blevet tildelt 
en pris.  
Denne gang er hun blevet 
udnævnt til året erhvervs-
kvinde i Skåne. Det skete 
ved et arrangement på Regi-
onsmuseet i Kristianstad 
tirsdag den 13. november. 
Prisen uddeles af Forenin-
gen Business and Professio-
nal Women. 
- Jeg er helt stum. Det var-
mer utroligt. Min vej har 
ikke været ligetil, men jeg 

har gjort det, jeg tror på, 
sagde Ann Jönsson efter 
prismodtagelsen. 
Foreningen motiverede val-
get af Ann Jönsson med, at 
hun arbejder succesrigt med 
naturen som sundhedskilde 
og har udviklet flere meto-
der til at anvende naturens 
kræfter.  
Tidligere på året blev Ann 
Jönsson kåret som Årets 
Göing i sin kommune, Östra 
Göinge Kommun i Skåne. 

Formand for Business and Professional Women, Birgitta 
Lantz, overrækker Ann Jönsson prisen som Årets Er-
hvervskvinde i Skåne. 

Lokal landmand fik 
arbejdsmiljøpris 
Søren Madsen fra Sals-
bjerggård i Sallerup ved 
Lundby blev 7. november  
tildelt landbrugets arbejds-
miljøpris. 
Landmanden, der driver en 
bedrift med 600 jerseykøer, 
vinder prisen for at have 
skabt et godt arbejdsmiljø 
for sine seks ansatte, blandt 
andet ved at servere mor-
genmad for samtlige med-

arbejdere. 
- Det er jo ikke raketviden-
skab, vi arbejder med her, 
men det er vigtigt for det 
sociale, at vi snakker med 
hinanden om, hvad vi skal. 
Korpsånden er vigtig, og 
den lægger jeg megen vægt 
på, siger 38-årige Søren 
Madsen til Landbrugsavi-
sen. 
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Peter Madsen fortalte enga-
geret om forholdene i Syd-

afrika, hvor Nelson Mande-
la er hans store forbillede. 
- Nelson Mandela er efter 

min mening verdens største 
nulevende statsmand, sagde 

Peter Madsen. 

Tidligere borgmester i 
Præstø Kommune, Peter 
Madsen, er en engageret 
mand. Engagerede menne-
sker er som oftest fremra-
gende talere, og det var Pe-
ter Madsen, da han 8. no-
vember holdt foredrag i 
Medborgerhuset Lundby for 
Foreningen Svend Gønge, 
som han er ambassadør for. 
Mødet med ambassadøren 
for Gøngehøvdingen blev 
rigtigt spændende.  
Peter Madsen fortalte om 
sin barndom og opvækst, 
om dengang han kom til 
Præstøegnen som ganske 
ung og blev souschef på en 
skole på Jungshoved og 
siden hans engagement i 
politik, som førte til 12 år 
som borgmester i Præstø. 
Før kommunesammenlæg-
ningen stoppede han helt i 
politik. Han ville til Sydafri-
ka og udleve en drøm.  
Han og hans kone Lone og 
søn Christoffer rejste de 

5000 kilometer stik syd på 
og han slog sig ned som 
konsulent for et uddannel-
sesprojekt i det nye demo-
krati. 
Senere erhvervede han sig 
en vinfarm nær Capetown, 
og blev guide for danske 
turister i Sydafrika. 
Peter Madsen har et indgå-
ende kendskab til forholde-
ne i det tidligere af apart-
heid plagede land. Og han 

lagde ikke skjul på, at det 
unge demokrati kæmper en 
hård kamp for at få landet 
på fode og udrydde efter-
virkningerne af de mange 
års undertrykkelse. 
Peter Madsen beundrer Nel-
son Mandela, som efter 23 
års fængsel blev Sydafrikas 
første sorte præsident. Især 
beundrer han ham for hans  
evne til at holde sammen på 
landet efter ophævelsen af 

apartheid. 
Peter Madsen har haft lejlig-
hed til at hilse på Mandela, 
som huskede, at Danmarks 
dronning var ”very tall”  
Peter Madsen var i Lundby 
mellem to rejser til Sydafri-
ka, hvor han guider danske 
turister på fotosafarier.  
Han vender hjem til Jungs-
hoved i begyndelsen af de-
cember, så julen bliver holdt 
i familiens skød. 

Ambassadør for Mandela 
og... Svend Gønge 
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I sommer overtog Tømrer-
mester Anders Madsen 
”Bårse Tømrer og Snedker-
værksted”, som i mange år 
under Svend Olsens ejer-
skab, har været en af Syd-
sjællands mest velrenom-
merede tømrer- og snedker-
virksomheder og dermed 
naturligvis en stor og vigtig 
virksomhed og arbejdsplads 
i Bårse og omegn. 
 Beslutningen om at købe 
tømrer- og snedkerværkste-
det i Bårse skyldes et ønske 
om at udvide virksomhe-

dens forretningsområde, og 
her giver virksomheden i 
Bårse nogle fantastiske 
muligheder med et godt 
værksted med mulighed for 
at fremstille trapper, køkke-
ner, møbler og andre speci-
elle produkter, og værkste-
det har desuden en god geo-
grafisk beliggenhed på Syd-
sjælland og giver gode mu-
ligheder for at få flere loka-
le kunder. 
 Virksomheden udfører 
traditionelt tømrer– og 
snedkerarbejde, vinduesud-
skiftning, tagrenovering 
etc., og der arbejdes med 
hovedentrepriser eller un-
derentrepriser. Virksomhe-
den har tre energivejledere, 
der er uddannet på Tekno-
logisk Institut og virksom-
heden er medlem af BYG- 
garanti ordningen. 
Herudover er en af virk-
somhedens spidskompeten-
cer restaurering af gamle og 
fredede bygninger. 
Fra værkstedet i Bårse ud-
føres masser af gode gedig-
ne snedker- og tømrerarbej-
de. Blandt andet snedkerop-
gaver som restaurering af 
vinduer, døre gamle møbler 

mm. 
På tømrersiden udføres 
meget bindingsværksarbej-
de, både renovering og ny 
opførsel. 
 Under navnet Tømrerme-
ster Madsen ApS startede 
Anders som selvstændig for 
10 år siden fra sin gård i 
Roneklint, hvorfra der  sta-
dig laves specialopgaver 
på det oprindelige værk-
sted. 
 Virksomhedens succes 
skyldes dygtige motiverede 
medarbejdere, hvor deres 
kompetencer udnyttes opti-
malt, sammenholdt med et 
godt netværk og en dygtig 
ledelse. 
Desuden er der altid tilknyt-
tet lærlinge til virksomhe-
den, i øjeblikket tre mand, 
som er en meget vigtig del 
af virksomhedsstrukturen 
og samfundsmæssigt en 
opgave, som virksomheden 
vægter højt. 
Virksomheden beskæftiger 
pt. 18 medarbejdere.  
Anders Madsen er 39 år, er 
gift, har to børn og familien 
bor på Strandgården i Ro-
neklint, og er i øvrigt søn af 
Lone og Peter Madsen. 

Bårses nye tømrer 
Anders Madsen, tømrer– og snedkermester fra Roneklint, har overtaget Svend Olsens 
”Bårse Tømrer– og Snedkerværksted”. 

Torsdag den 6. december 
påbegyndes Opdagelsesrej-
sen i Køng Kirke. 
Opdagelsesrejsen er et mini-
konfirmandforløb på 9 x 1½ 
time. Den ene gang lidt læn-
gere, da vi skal på udflugt til 
Møn.  
Forløbet er rettet mod børn 
på 3. klassetrin og foregår 
dels i Køng Kirke, dels i 
Køng Præstegård. 
Alle børn på 3. klassetrin er 
velkomne, også de, der bor 
udenfor Køng og Svinø Sog-
ne. 
Det er gratis at deltage, og 
børnene har mulighed for at 
mellemlande efter skoletid i 
idrætsforeningens børneklub 
frem til Opdagelsesrejsens 
start kl. 15.00. 
Den første opdagelsesrejse 
er i Køng Kirke, hvor man 
sammen udforsker alle kir-
kens kroge, fra tårnets top og 
ind over kirkeloftet til kirke-
rummets kringlekroge og 
døbefonten og prædikesto-
len. I løbet af rejsen bydes 
på lidt forfriskninger. 
Opdagelsesrejsen ledes af 
organist Klaus Børner og 
provst Mette Magnusson. 
Interesserede er velkomne til 
at ringe for tilmelding til 
Mette Magnusson på tlf. 
5576 9109. 

Opdagelses-
rejse for 3. kl. 
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Juletræsfest for alle i Sværdborg 
Fredag den 28. de-
cember kl. 19 invite-
res alle til juletræs-
fest, som i gamle 
dage! Med i billetten 
som koster 50 og 40 
kr. for hhv. voksne 
og børn er æbleski-
ver og kaffe/te samt 
godteposer til børn.  
Der vil være dans 
om juletræet for alle, 
hvorefter juleman-
den skal kaldes 
frem. Såfremt det 
lykkes, plejer det at 
betyde gode godter 
til børnene, som 
fortsat kan muntre 

sig med musik og 
sanglege. Alt imens 
får de voksne lejlig-
hed til at nyde den 
gode stemning sam-
men med venner og 
naboer; der kan kø-
bes øl og vand samt 
lodder til den fri-
stende juletombola i 
baren. 
Tilmelding inden 22. 
december til mail: 
benteruberg 
@hotmail.com eller 
tlf. 2985 0944.  
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Åbent hus 
Da vi onsdag den 12.–12. ’12 
har været gift i 25 år, holder vi 
åbent hus for venner og be-
kendte på Møllergaarden 3, 
4750 Lundby fra kl. 7-12.  
             Winnie og Peter Sten,  
                                   Lundby 

Til foto-foredrag i Skåne med gøngefotograf 
Onsdag den 7. november 
tog tre bestyrelsesmedlem-
mer fra Foreningen Svend 
Gønge turen til Bjärnum 
Museum i Skåne for at høre 
og se fotograf fra Glimåkra 
Magnus Augustsson. Han 
var af C. A. Cederborgsäll-
skapet blevet bedt om at 
komme til Bjärnum for at 
fortælle om sit arbejde med 
fotobogen ”Sydsjælland - i 
Gøngehøvdingens Fod-
spor”, udgivet af Forenin-
gen Svend Gønge med ho-
vedsæde i Lundby. 
Magnus Augustsson vidste 
ikke, at de tre danske ven-
ner ville møde op, og han 
var ved at tabe både næse 

og mund, da han så dem. 
Magnus Augustssons fore-
drag om arbejdet med foto-
bogen er  spændende.  
Ikke alene får man historien 
bag bogens tilblivelse, man 
få i tilgift historien om Gøn-
gehøvdingen Svend Poulsen 
og krigen mellem Sverige 
og Danmark i 1657-60.  
En herlig aften, som var alle 
de omkring 500 kilometer 
frem og tilbage værd. 
Foreningen Svend Gønge 
overvejer i øvrigt at lave en 
aften, hvor Magnus Au-
gustsson kommer til Syd-
sjælland og holder sit fore-
drag. Nærmere herom i den-
ne avis, når det er planlagt. 

Jens Beck og Gunnar Stobbe lytter til Magnus Augustsson. Magnus Augustsson fortæller og viser egne fotos. 

Send din an-
nonce, dit ind-
læg eller dit 
foto til 
4750Avisen. 
4750@lundby-
web.dk. 
Vi kommer 
næste gang den 
21. december 
og skal have dit 
stof senest 
mandag den 17. 
dec. kl. 10.00. 
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Nu kan du søge digitalt i 
arkivalierne i Køng Sogne-
arkiv. Du skal blot gå ind på 
arkivets hjemmeside 
www.koengsognearkiv.dk 
og følge anvisningen i me-
nupunktet ”søg i arkivet”. 
I de sidste par år har vi i 
arkivet arbejdet ihærdigt på 
at digitalisere vores registre-
ringer af arkivalier i arki-
vernes fælles database, kal-
det Arkibas. Selv om der er 
et godt stykke vej endnu før 
alle vores manuelle registre-
ringer er digitaliserede, har 

vi valgt at gøre de digitale 
registreringer tilgængelige 
for alle. Det er muligt gen-
nem programmet miniarki-
bas, som er tilgængeligt på 
arkivets hjemmeside. 
Vi præsenterede hjemmesi-
den og miniarkibas på Arki-
vernes Dag den 10. novem-
ber, og det var absolut et 
hit. Mange besøgende søgte 
efter oplysninger og fandt 
både billeder og tekster. 
Prøv f.eks. at taste Køng 
Kro ind i søgefeltet og se, 
hvad der sker! 

På arkivets hjemmeside 
finder du også nyt og meget 
spændende og fyldigt mate-
riale om familien Mølck, 
som drev Køng Kro, Køng 
Stolefabrik samt bageri bå-
de i Køng og i Lundby i 
over 40 år. Arkivet har 
nemlig haft besøg af Jørn 
Duus, som er ved at skrive 
en bog om familien Mølck. 
Jørn Duus har velvilligt 
stillet 2 kapitler fra bogen til 
rådighed for Køng Sognear-
kiv. Så nu kan du læse om 
Peter Christian Mølcks 
snørklede vej fra fattig dag-
lejerbarn i Sydslesvig til 
kroejer og bager i Køng. 
Samt hans barnebarn Odas 

vej fra bagerjomfru i Køng 
til sammen med sin mand at 
være ejer af Køge brødfa-
brik 
Arkivernes Dag var endnu 
en gang en god dag i Køng 
Sognearkiv. Omkring 50 
mennesker besøgte os og så 
udstillingen om alt på hjul i 
Køng igennem hundrede år. 
Snakken gik som altid ly-
stigt, og vi fik mange nytti-
ge informationer fra de be-
søgende samt gaver og nye 
arkivalier. Tusind tak for 
det.  

Else Lützhøft 
Køng Sognearkiv  

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 

Søg selv (digitalt)  
i Køng Sognearkiv 

Der var rigtigt fint fremmø-
de til arkivdagen i Køng. 
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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. 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 

Vi vil starte hundetræning 
op igen indendørs, da vi 
sidste år oplevede en meget 
stor tilslutning. Det var før-
ste gang vi prøvede at lave 
indendørs hundetræning, 
men tilslutningen var kæm-
pe stor, så vi vil igen lave 
hundetræning indendørs. 
Vi kan også hurtig blive 
enig om at træne hund i 
Januar md. udendørs ikke er 
sjovt, så er det noget mere 
behagelig at træne inden-
dørs, hvor det ikke blæser 
eller sner. 
Vi vil i denne forbindelse 
gerne takke folk i de syv 
sogne for den store opbak-
ning til vores hundetræning. 
Vi starter den 8 Januar kl. 
18,30 og 19,30 på adressen 
Grumløsevej 56 4750 
Lundby, se mere på vores 
hjemmeside 
www.hundehold.dk her er 
online tilmelding, har man 
spørgsmål så er man vel-
kommen til at kontakte Per 

Kaarup på tlf. 5048 4959 
I første omgang vil vi tage 
hvalpe og unghunde, da vi 
erfaret fra sidste år, at der 
var meget stor tilslutning 
fra disse hunde, og i mod-
sætning til voksne hunde, så 
kan disse hunde ikke så 
godt vente til at vejret bli-
ver så godt, at vi kan træne 
udendørs igen. 
For store hunde, her starter 
vi op omkring Marts 2013, 
vi vil i 2013 komme med en 
masse nye tiltag, b.la spor-
træning, udstilling for alle 
hunde, også blandingshun-
de, dette bliver gratis, så 
kommer vi med en udvidel-
se af kørekort til hund, 
vi påtænker at lave et tiltag 
med flygtninge, så der kom-
mer til at ske en masse i 
2013, til glæde for hunde 
ejerne. 
Kik på www.kaarups.dk til 
de hunde som er bange nyt-
års aften, her er hjælp at 
hente. 

Igen indendørs  
hundetræning 

Velopdragne vovser er 
en fornøjelse. 
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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 

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 

Åbent værksted  
i Husflidsskolen i Køng 
Der har været tradition for 
at Julemærkemarchen i 
december udgik fra Muse-
et i Køng. 
I den anledning har der 
også været åbent hus i 
Husflidsskolen. Desværre 
udgår julemærkemarchen 
ikke fra Køng i år,. Men 
Køng Husflidsskole har 
stadig Åbent Værksted 
torsdag den 13. december 
kl. 13–16.  
Der vil være julepyntet og 
dufte af gran og gløgg. 
Winie og Bodil vil sørge 
for, at ingen går hjem uden 
at have fået æbleskiver, 
gløgg, småkager og knas. 
Husets flotte lokaler bru-
ges til mange aktiviteter:  
Hver lørdag arbejder bør-
nene ihærdigt.  
Mandag aften knokler Mø-
belpolstrene, og tirsdag og 
torsdag er sløjdholdene 

godt i gang med træarbej-
derne. 
Kafé Køng har IT-
undervisning og et foto-
hold, der hjælper hinanden 
ind i fotokunstens mange 
muligheder. 
Som noget nyt tilbydes et 
papirflettekursus lørdag 
den 23. februar. 2013 kl. 
9.30–16.00 i Husflidssko-
len.. 
Karen Häsum Skytt vil 
indvie kursus deltagerne i 
papirflettekunsten. 
Tilmelding til: Winie 
Jaaouane på mail: 
winiejaaouane 
@gmail.com eller pr. tlf.  
5576 5180 eller 4158 
3424. 
Se mere på 
www.koenghusflid.dk 
Vi ønsker alle en god jul 
og et godt inspirerende 
nytår.               Bestyrelsen  

Efter de store succeser med 
vores whiskeyaftener holder 
EuroSpar i Blangslev nu en 
kombineret portvin- og  oste-
aften. 
Vi giver dig mulighed for at 
komme her i stille og hygge-
lige omgivelser og smage 
den eller de portvine og oste, 
som skal pryde bordet til jul 
og nytår. 
Vi har allieret os med vin-
sælger og underviser Flem-
ming Muthel Olsen, som 
gennem aftenen vil guide os 
igennem en fantastisk histo-
rie om tilblivelsen af Sande-
man portvin og som altid, vil 
aftenen blive præget af anek-
doter, historier og billeder. 
Vi skal smage Sandeman 
Founders Reserva Ruby, 
Imperial Reserva Tawny, 
LBV  10 Years Tawny, Vau 

Vintage Vintage Port 2000 
På ostesiden har vi allieret os 
med Storstrøms Ost og her 
skal vi smage Danablu 60+ 
fra Mammem Mejeri, lagret 
ca 52 uger, Blå Kornblomst 
Økologisk fra Thise mejeri, 
Beemster sort fra Holland, 
lagret ca. 16 måneder, Ve-
sterhavsosten fra Thise Me-
jeri-lagret i 26 uger, Stor-
strøms Stærke Juleost, en 
Danbo 45+, lagret i hele 124 
uger. 
Der bliver udbudt 50 billetter 
til dette arrangement, og det 
er først til mølle. 
Arrangementet bliver afholdt 
i EuroSpar Blangslev, 
Blangslevvej, 4700 Næstved, 
torsdag den 13. december kl. 
19.30, og prisen er 125,00 pr. 
billet. Den købes i butikken 
frem til 11. december kl. 19. 

Portvins- og osteaften  
hos EuroSpar Blangslev 

Tirsdag den 20. november holdt Lundby Sognearkiv 
sin årlige generalforsamling på Lundby Bibliotek. 
Formand  Karen Johansson holdt en grundig beret-
ning om årets mange aktiviteter, og de bestyrelses-
medlemmer, der var på valg, blev genvalgt. 

Juletræerne er nu kommet op i byerne i vores udgivelsesom-
råde. Sanja Lykke Albrekt fra Lundby var på pletten, da 
juletræet blev rejst i hendes by.   
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2. december kl. 12–
17.30. Byens juletræ 
tændes kl. 16. 

 
Der er tradition for et hyg-
geligt julemarked på Køng 
Museum, hvor de fine stuer 
er pyntet op til jul, og hvor 
juletræerne lyser op uden-
for. 
Julebordet bliver igen i år 
dækket af en af fruerne på 

et af egnens godser. I år har 
vi den glæde, at arkitekt 
Jeanne Brüel, Langebæk-
gaard har indvilget i at dæk-
ke julebordet. Det vil blive 
dækket i Ryberg-stuen, og 
bordet vil blive afsløret 
kl.12.30. 
Hele museet vil være indret-
tet med boder, hvorfra der 
sælges spændende kunst-
håndværk netop egnet til 
julegaver til familien eller 
til dig selv. Desuden vil der 

være arbejdende værksteder 
med papirflet og patchwork. 
Der er også mulighed for at 
købe adventskranse, julede-
korationer og dørpynt, og 
for børnene vil der være 
lotteri med gevinst hver 
gang. Museets butik med 
fine hørtekstiler vil naturlig-
vis også være åben. 
Hele dagen kan man købe 
forskellige drikkevarer samt 
æbleskiver og hjemmebagte 
småkager. 

Kl. 16 vil man samles om 
byens juletræ, som står i 
museumshaven. Provst Met-
te Magnusson vil ved en 
lille højtidelighed tænde 
juletræet. Borgerforeningen 
i Køng inviterer herefter 
deltagerne ind i Museets 
café til gratis gløgg og æb-
leskiver. 
Køng Museum vil være 
åbent hver lørdag og søndag 
fra kl. 12–16 til og med den 
16. december. 

Snaphanen Café 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Åbent torsdag-søndag kl. 15-21 

Julemarked på Køng Museum  

Hjemmelavet 
risalamande 
til lysfesten 
Snaphanen Café bakker 
helt og fuldt op om Bor-
gerforeningen Lundbys 
lysfest. 
I caféen serverer vi fra kl. 
15-18 gratis hjemmelavet 
risalamande. 
Til denne herlige ret kan 
vi tilbyde flere forskellige 
slags kaffe, f.eks. espres-
so, macchiato, caffe latte, 
cappuccino eller ganske 
almindelig kaffe. Hvis du 
foretrækker te eller kakao 
til alamanden, så lader det 
sig også gøre. Og skulle 
du foretrække en fadøl fra 
Bryghuset Møn eller et 
glas vin, så klarer vi også 
det.  
Vi håber, at mange vil 
kigge indenfor! 

Fra Snaphanens menukort 

Alm. kop kaffe               15,- kr. 
Stor kop kaffe                20,- kr. 
Caffe Espresso               18,- kr. 
Cappuccino                    18,- kr. 
Caffe Macchiato            18,- kr. 
Caffe Latte                     18,- kr. 

Kakao                        15,- kr. 
Te                              15,- kr. 
Kage                          15,- kr.  
Lagkage stk.              20,- kr. 
Kaffe/te og kage        25,- kr. 
Kaffe/te og lagkage   30,- kr.  

Kaffe, te og kakao 

Varme retter 
Snaphaneburger      95,- kr. 
2 hakkebøf, salat, ost, bacon, 300 g. kød 
med buffalobrød og stegte kartoffelbåde. 

Snaphanesandwich  95,- kr. 
Kylling, bacon, karrydressing, salat. 
Serveret med stegte kartoffelbåde. 

Snaphanepizza         95,- kr. 
 

Chr. IV: Kebab, pepperoni, bacon, 300 
g. pizzadej. 

 

Fr. III: Kylling, sort oliven, bacon. 300 
g. pizzadej. 

Snap-pommes           40,- kr. 
Bæger med finger-pommes frites og dip-
dressing. 

Bagt kartoffel med fyld  55,- 
 

Svend: Skinke, bacon, ost, dressing og  
salat. 
Ib: Kylling, bacon, ost, dressing og salat. 

Kolde drikke 
Fadøl fra Bryghuset Møn    35,- kr. 
Sorte Svend eller Lyse Lisbeth  0,4 liter 
Flaskeøl, pilsner  0.33 l.       25,- kr. 

Flaskeøl, stærk   0,33 l.       30,- kr. 
Sodavand 0,4 liter  i glas     20,- kr. 
Kildevand u. brus               15,- kr. 

Vin 
1 glas vin, hvid 
eller rød  25,- kr. 
 

1 flaske hvidvin  
               125,- kr. 
 

1 flaske rødvin   
              130,- kr. 

Besøg Snaphanen Café 

Kom og nyd Gitte 
Barbiers smukke 
malerier i caféen! 
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Mellem Tappernøje og Brø-
derup, nærmere betegnet 
centralt beliggende på 
Svingkærvej, er der kommet 
et wellnesshus, hvor man 
sagtens kan bruge flere ti-
mer. 
Huset er dejligt lyst og ven-
ligt med den skønneste ud-
sigt. Når folk træder ind ad 
døren, får de straks en følel-
se af ro og velvære, som 
kun kan blive bedre af, at 
man gæster de forskellige 
behandlere. 
Man kan starte fra den ene 
ende med at komme i et 
badekar med Garra Rufa 
fisk også kaldet doktorfisk. 
Det er en fantastisk behand-
ling mod psoriasis og andre 
hudlidelser. Bør opleves, 
om ikke andet for at opleve 
at få en babyhud igen. 
Så kan turen gå til kosmeto-
logen, der er autoriseret 
Cidesco- & alternativ kos-
metolog.  

Hun giver forskellige for-
mer for ansigts- og kropsbe-
handlinger til alle aldre.  
En kosmetologbehandling 
er ikke kun for kvinder. 
Mænd er ofte hyppige gæ-
ster til voksning eller vel-
værebehandlinger. Teenage-
re har også glæde af be-
handlinger specielt mod 
akne. 
Når det så er gjort, kan man 
kigge ind til Tina, fodtera-
peuten, der er statsautorise-
ret Fodterapeut og fantastisk 
til fødder. Hun laver alle 
former for behandlinger, 
både på problemfødder og 
for almindelig velvære. 
Tina er meget kreativ og til 
nailart. Med nailart kan hun 
dekorere dine negle med de 
mest fantastiske mønstre. 
Tina benytter sig af den 
ultraholdbare lak, der hed-
der shellac og holder i evig-
heder. Har man tendens til 
at knække sine negle er det 

en god idé at lakere dem 
med shellac, da det styrker 
neglene. 
Så kan man gå i solarium. 
Solariet er nyt og opfylder 
de nye EU-krav om stråling 
og sikkerhed.  
Der er mulighed for at tilkø-
be creme, der øger bru-
ningseffekten. 
Der kan man ligge og høre 
dejlig musik, mens man får 
lidt glød, for dernæst at sæt-
te sig hos frisøren, der ord-
ner håret i en funklende 
helhed mellem personlighed 
og tidens trend.  
Frisøren står klar med gode 
råd og vejledning til, hvor-
dan du lettest passer og sæt-
ter dit hår. Salonen forhand-
ler kvalitetsprodukter til 
enhver lejlighed. 
Frisøren er for hele famili-
en. 
Der er plads til børnene, 
idet der er lavet et legehjør-
ne med legetøj, bøger og 

film på tv, så selv om mor 
eller far skal forkæles, så 
keder børnene sig ikke.  
Mens man nyder behandlin-
gerne, tilbydes man et glas 
vin, en caffe latte, cappucci-
no, te el. lign. 
Er man et f.eks. et kæreste-
par, et ægtepar, en gruppe 
polterabend-piger eller er 
man bare sig selv og vil 
have en hyggedag/-aften, så 
kan man begynde i den ene 
ende af huset og blive for-
kælet og nusset om, hele 
vejen rundt. 
Velværestedet har gode 
parkeringsforhold og ligger 
tæt på motorvejen og of-
fentlige transportmulighe-
der, så det er nemt at kom-
me til og fra. 
Er man løbet tør for gave-
ideer til fødselsdag, kobber-
, sølv-, guldbryllup, jul eller 
lignende, kan man købe 
gavekort i Velværestedet og 
give folk en god oplevelse. 

Velværestedet for hele familien 
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Udgivelsesplan for 4750Avisen i 2013 
4750Avisen har tænkt sig at 
udkomme også i 2013. Der-
med går avisen ind i sit 10. 
udgivelsesår. 
I 2013 udkommer 4750Avi-
sen således:  

26. januar 
23. februar 
23. marts 
27. april 
1. juni 
29. juni 

27. juli 
31. august 
28. september 
26. oktober 
30. november 
21. december 

Avisen udkommer lørdag 
og kan fortsat afhentes i 
butikker i Vordingborg 
Nord og Næstved Syd. 
Deadline er mandag kl. 10 
før udgivelsesdagen. 
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Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

På et velbesøgt møde i 
Mern Forsamlingshus har  
Venstre i Vordingborg  
Kommune valgt Knud Lar-
sen , Møn, som borgmester-
kandidat til kommunalval-
get den 19. november 2013. 

Siden efterårsferien har en 
flok på 15 børn øvet og 
forberedt sig på at synge 
Lucia-sang samt lidt andre 
julesange med henblik på at 
gøre to af årets gudstjene-
ster ekstra festlige. 
Traditionen tro er der fami-
liegudstjeneste i Svinø Kir-
ke 1. s. i advent, der i år er 
søndag d. 2. december. 
Gudstjenesten forestås af 
Sognepræst Maren Pitter 
Poulsen og indledes med et 
smukt Lucia-optog i en 
mørklagt kirke.  
Søndagen efter, 2. s. i ad-
vent, søndag d. 9. dec. går 
det løs i Køng kirke, hvor 
provst Mette Magnusson 
forestår familiegudstjene-
sten. Også her vil gudstje-
nesten både starte og slutte 
med Lucia-optog, ligesom 
børnene vil synge nogle 
julesange under gudstjene-
sten. 
Alle er velkomne til guds-
tjenesterne, der begge søn-
dage finder sted i skumrin-
gen, kl. 15,30. 

Vi skal da selvfølgelig igen 
i år have fat i julemanden 
og hans hjælper, dette sker 
ved den årlige juletræsfest 
som afholdes Søndag den 9. 
december 2012 kl. 14.00 
Dette arrangement er blevet 
en voksende succes, vi er 
omkring 100 juleglade børn 

og voksne som skal lege 
med julemanden rundt om 
det store træ, mens Johnny 
Hansen slå de velkendte 
toner an på sit keyboard. 
Det er en rigtig hyggelig 
eftermiddag hvor der er 
plads til alle fra de helt ny-
fødte op til bedsteforældre 
mm. Ungerne hygger og 
nyder julemandens op-
mærksomhed, det er den 
rene harmoni og idyl. Pri-
sen for denne dejlige efter-
middag er 35,- pr. pers. Til 
ungerne vil der være godte-
pose samt æbleskiver og til 
de voksne er der gløgg og 
æbleskiver. Tilmelding er 
en nødvendighed og finder 
sted på tlf .5596 5042 eller 
2037 4945 senest den 3. 
dec. 

Julehilsner fra  
Mikael & Katja  

Sygruppen mødes igen i 2013 
I det nye år genoptager 
Gønge-sygruppen sit virke.  
Birgit Rasmussen takker 
gruppen for en rigtig god 
sæson 2012, hvor gruppen 
fik lavet rigtigt mange drag-
ter: oldermand, smed og 
ikke mindst Frederik III. 
Når jul og nytår er overstå-
et, mødes gruppen igen ons-
dag den 9. januar kl. 9, 
som sædvanligt i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 

4, 4750 Lundby. 
- Vi taler m, hvilke opgaver 
vi har indtil næste gønge-
marked, siger Birgit Ras-
mussen, som ønsker alle en 
glædelig jul og et godt nyt-
år.  
Kunne du tænke dig at være 
med i gruppen, er du vel-
kommen til at kontakte Bir-
git på tlf. 5576 9139, 2912 
6508 eller sende en mail: 
birgitkurtmp@gmail.com. 

Vil du være 
gønge-guide? 
Lundby er begyndt at få 
rigtigt mange besøgende, 
som ønsker at høre historien 
om Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen og hans tid i Lund-
by. Der kommer jævnligt 
busser fra andre dele af lan-
det og fra Skåne. Hidtil har 
ganske få påtaget sig opga-
ven som guide for turister-
ne, men da alt tyder på, at 
gøngehistorien trækker flere 
turister til, har Foreningen 
Svend Gønge besluttet at 
være på forkant med udvik-
lingen og indbyder interes-
serede til at være med til et 
kursus, hvor man kan blive 
gønge-guide. Er du interes-
seret, så ring/sms til Peter 
Sten, 6130 1004 eller mail 
til sten@post7.tele.dk. 

Lucia-optog i 
Køng og Svinø 

Gammeldags Juletræsfest  
i Tappernøje Forsamlingshus 
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Det sker Det sker   
i decemberi december 
Lø 1 4750Avisen nr. 131  udkommer 
10-16: Julemarked, Gl. Præstøvej 22, 4735 Mern 
Sø 2 10-16: Julemarked, Gl. Præstøvej 22, 4735 
Mern. Arrangør: Startskuddet 
10.30: Luciaoptog i Sværdborg Kirke. 
12-17.30: Julemarked på Køng Museum. Juletræet i 
Køng tændes kl. 16. 
15.30: Luciaoptog i Svinø Kirke 
On 5 18.00: Fællesspisning i Medborgerhuset Lund-
by. Sukkersaltet skinke og ris a la mande. 
To 6 14-16: 60+-eftermiddag i Lundby Kirke. Knud 
Vægter kommer og lærer os at flette julehjerter! 
15.00: Opdagelsesrejse i Køng Kirke for 3. klasser. 
Sø 9  14.00: Gammeldags juletræsfest i Tappernøje 
Forsamlingshus 
15.30: Luciaoptog i Køng Kirke 
To 13 13-16: Åbent værksted i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, 4750 Lundby. 
16-18: Lysfest i Lundby Centrum 
19.00: Julekoncert med Vordinborg Pigekor i 
Sværdborg Kirke. 
19.30: Portvins– og osteaften hos EuroSpar i 
Blangslev. Tilmelding i butikken senest 11. dec. 
Ma 17 10.00: Deadline for stof til næste 4750Avis 
Lø 22 4750Avisen nr. 132 udkommer  
Sø 23 Lillejuleaften 
Ma 24 Juleaften 
Ti 25 Juledag 
On 26 2. juledag 
Fr 28 19.00: Juletræsfest i  Sværdborg Sogns For-
samlingshus i Over Vindinge 
Ma 31 Nytårsaften 

Januar 2013Januar 2013Januar 2013   
Ti 1 Nytårsdag 
Ti 8 18.30 og 19.30: Hundetræning begynder på 
Grumløsevej 56, 4750 Lundby  
On 9 9.00: Gøngemarkedets sygruppe møde i Med-
borgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 

De glade vandrere klar med januarprogram 
Den eneste tur i de-
cember, er Julemær-
kemarchen, som star-
ter i Vordingborg på 
Præstegårdsvej, start-
tidspunktet er den 2. 
december mellem 10 
og 11. 
Fra januar starter vi 
op igen: 
Lørdag den 5. januar 
kl. 14 fra Oringe i 
Vordingborg. 

Søndag den 13. janu-
ar kl. 10 fra Over 
Vindinge Forsam-
lingshus. 
Lørdag den 19. janu-
ar kl. 14 fra kirken i 
Gl. Lundby. 
Søndag den 27. janu-
ar kl. 10 fra Lundby-
parken. 
Lørdagsturene starter 
kl. 14  og søndagstu-
rene kl. 10 

Er man i tvivl eller 
gerne vil vide mere, 
kan man ringe til 
enten 
Hans-Kurt: 2087 
7802 eller Else-
Marie: 2227 7732. 
Vi bor Bankevejen 
39 ,Kostræde Banker, 
4750  Lundby. 

med venlig hilsen 
Else-Marie &  
Hans-Kurt     

Friskolen samlede 34.000 kr. ind 
Sidste lørdag i sep-
tember holdt Sværd-
borg Friskole sit årli-
ge høstmarked. Igen i 
år var det store telt 
fyldt med mange 
sjove og spændende 
lopper, og handelen 
var livlig. Der var 
bål, hvor der blev 
bagt pandekager, 
islandske heste gav 
trækture, der blev 
malet sjove og flotte 
ansigter, en kæmpe-
container var sat op, 
fyldt med korn og 
karameller, hvor un-
ger brugte lang tid at 
grave de gemte kara-
meller frem. 
Skolens elever og 
lærere havde i ugen 
op til markedet arbej-
det med cirkus, og 
det forgik på tværs af 
årgangene til stor 
glæde for alle. Det 

resulterede i to flotte 
cirkusforestillinger. 
Inde på skolen solgte 
Ulla hjemmelavet 
saft og syltetøj til 
fordel for SFO`en, 
inde i gymnastiksalen 
var caféen. hvor der 
var salg af hjemmela-
vet mad og drikkelse 
og den altid flotte 
tombola, som rigtig 
mange af de lokale 
erhvervsdrivende fra 
Lundby, Præstø, Bår-
se, Ørslev og Vor-
dingborg havde spon-
soreret gaver til. 
Ved fælles indsats og 

et kæmpearbejde fra 
lærere, forældre og 
elever lykkedes det 
os at samle 34.000 kr. 
ind. De er i år  øre-
mærket til smart-
boards, som er en 
computertavle, der 
gør mange ting i un-
dervisningen nem-
mer.  
Tak til alle der var en 
tur forbi Sværdborg 
Friskole og støttede 
op om os, håber vi 
ses den sidste lørdag i 
september til næste 
år. 

Køreskolen Bårse 
startede den 1. januar 
2010 i Bårse og er 
efterhånden rigtig godt 
etableret, fordi over 
hundrede tilfredse 
kunder kan ikke tage 
fejl. Produktet vi leve-
rer, lever op til indgå-
ede aftaler og der er 
rigtig mange der både 
består teoriprøve og 
køreprøve første gang.  
Derfor har vi udvidet 
med en afdeling i 

Næstved på Omøvej 9 
som er ved at få fat.  
Derfor indbydes du til 
åbent hus på Omøvej 
9 den 1. december kl. 
10–14, hvor der vil 
være mulighed for, at 
du kan få en snak med 
din kørelærer. 

Køreskolen Bårse får  
afdeling i Næstved 



    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 3. december 2012 til søndag den 16. december 2012 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Lundby 

 

Pyntegran fra Gl. Lundby 20,00  
 

Ler fra Gl. Lundby 2 kg.     3,90  
  

Til den søde tand:  
Malaco-poser                  10,00  
 

1 kg klementiner              8,90 
  

1 agurk                           3,90 
 

Steff Houlberg-  
færdigretter  350 g         19,95 
 

 

   Flensted pommes frites  
  2 poser                       25,00 
  

    Æble-skiver 500 g        11,90  

Købmand Bo Weber 

I denne søde juletidI denne søde juletidI denne søde juletid   

Jeg vil godt ønske 
alle hjerteligt 

velkomne i Merko 
i denne søde jule-

tid. Vi skal nok 
få det hyggeligt! 


