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9. årgang nr. 132  22. december 2012 

 

Gratis
! 

Igen glad smiley  
til Merko i Lundby 
Så er der igen styr på fødevarerne i 
Merko i Lundby. 5. december var 
fødevarekontrollen igen på besøg 
og efter to sure Smiley’er og en 
bøde på 5000 kroner, er det store 
smil igen fremme i Merko i Lund-
by.                                 Læs side 4 

De gratis  
telebusser 
nedlægges 
Vordingborg Kommune foreslår 
nu, at de gratis telebusser ned-
lægges i 2014. I stedet skal flex
-trafikken, som man betaler for, 
overtage den lokale kørsel. Vor-

dingborg Kommunes trafikpla-
ner vil blive drøftet på et åbent 
bestyrelsesmøde i Lundby Lo-
kalråd den 16. januar.                                      
                               Læs side 12 

Julens glade budskab kolliderer i kunstmaler Jørgen Tang Holbeks univers 
med Vordingborg Kommunes planer om at opføre kæmpe-vindmøller. 

ISG: Fitness-center og 
ekstra hal i Lundby 
Idrætsforeningen Svend Gønge vil 
nu indlede et samarbejde med 
Lundby Lokalråd med henblik på at 
få realiseret planer om at opføre et 
fitness-center og en ekstra hal i 
Lundby.                       Læs side 18 

Lokale vil skabe nyt 
liv i Mogenstrup Kro 
Med ildsjælen Chris Hermansen i 
spidsen vil et lokalt initiativ i Mo-
genstrup Business Alive søge at 
erhverve og skabe nyt liv i Mogen-
strup Kro. 
Idémanden, Chris Hermansen, Mo-
genstrup, fortæller i 4750Avisen 
om sine visioner for kroen, og de 
omfatter en stribe historisk interes-
serede aktører på hele Sydsjælland. 
Hermansen er dog bekymret for 
den nye lokalplan, Næstved Kom-
mune rumler med.       Læs side 17 
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4750Avisen kan afhentes i førende 
supermarkeder  mv. på Sydsjælland.  

Dette blad udkommer 
lørdag den 22. december 2012 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 21. januar 2013 
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  

lørdag den 26. januar 2013. 

 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 

I januar fortæller Winni 
Nielsen og Rune Bentsen  
muntre kro-minder  i 
Medborgerhuset Lundby. 
Lundby Gjæstgiveri blev 
opført i 1871, og utallige 
familiefester, møder, di-
lettantforestillinger, baller 
og juletræer er gennem 
tiderne blevet afholdt der.  
Der har været skiftende 
kroværter, og menuerne 
har uden tvivl også æn-
dret karakter, men et fæl-
les træk går gennem hi-
storien: man har gjort sit 
bedste. 
Sådan var det også, da 
Winni og Aage Nielsen i 
1968 startede krodrift 
over for Lundby Station. 
De gjorde deres bedste 
for at fremstille velsmag-
ende middage og skabe 
flotte rammer for borger-
nes fester. Hvide duge, 

smukke blomster, levende 
lys og figurer fra Den 
kongelige Porcelænsfa-
brik prydede bordene. 
Var festen større, end 
Aage Nielsen alene kunne 
betjene gæsterne tilfreds-
stillende,  blev reservetje-
nerne indkaldt, så stort set 
alle kunne få varm sovs 
samtidig.   
Én af disse tjenere var 
Rune Bentsen, og maden, 
han bar på de store fade, 
var lavet af Winni Niel-
sen, der med stor flid og 
dygtighed kokkererede  i 
kroens store køkken. 
Winni og Aage Nielsen 
rejste fra byen i 1985, 
men Winni Nielsen kom-
mer tilbage for en aften, 
idet Sognearkivet har 
formået at få hende og 
Rune Bentsen til at for-
tælle om 15 års samarbej-

de, hvor gæsterne var i 
centrum. 
Da Winni Birch, den nu-
værende "kromutter", 
hørte om projektet, tilbød 
hun straks, at arkivmødet 
kunne afholdes på kroen / 
Medborgerhuset. Vi lod 
ikke tilbuddet gå os af 
hænde, men takkede 
straks ja. 
Tirsdag, den 15. januar 
2013 kl. 19.30 er der 
"krohistorie" i Medbor-
gerhuset, og i dagens an-
ledning serverer Arkivet  
kaffe i de gamle guldran-
dede kopper påtrykt 
Lundby Kro.   
Medlemmer og alle andre 
interesserede er meget 
velkomne. 
 

Karen Johansson 
Formand 

Lundby Sognearkiv 

Sognearkiv serverer kaffe på kroen 
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Frisk smørrebrød 
hver dag!  
Kom og vælg dine favoritter! 

Altid et besøg værd! 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

19,95 

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

Vi ønsker alle glædelig jul og godt nytår! 

89,95 

7,95 

Ferske Svinemørbrad 
3 stk. Vægt 1400-1600 g 
                  Pr. pakke 
 
 
 

 
 

Gælder kun søndag d 23/12 

Creme Fraiche 
Cheasy el. Karoline  
400-500 g,        pr. stk.  

18,- 

10,- 

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. 

8,95 
Royal Greenland  
Ice Cap Rejer 
150 g, pr. pakke  
 

9,00 

Eurospar har  
åbent alle juledagene 

Åbningstider jul-nytår 2012-13: 
Juleaftensdag 24/12: 7-16 

1. juledag 25/12: 7-19 
2. juledag 26/12: 7-19 

Nytårsaften 31/12 lukker vi kl. 15 
Nytårsdag 1/1-2013: LUKKET 

Bland-selv-frugt  
                      10 for   
 
 
 
 
Bananer, Golden Delicious,  
Gloster, Jonagored, Ingrid Marie,  
clementiner, appelsiner,  
pærer eller kiwi 

Premier Is  
Flere varianter, 800 ml, pr. stk.  

 
 
 
 

 
Max 3 stk. pr. kunde pr dag. Herefter er prisen 
44,95 pr. stk. 

12,95 
Coca Cola mm., 
flere varianter,  
150 cl,  
pr. flaske  
+ pant 

 
 
 

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

89,95 
Max 3 ks. pr. 
kunde pr. dag. 
Herefter er prisen 
129,95 kr. + pant 
pr. ks.  

6,75 

Lurpak smør  
eller smørbar             pr. pakke 
 

Carlsberg Pilsner 
30 x 33 cl.         pr. kasse 
                           + pant 

 

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 23. dec. til lørdag den 29. dec. 2012, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Milda Cremefine 
flere varianter, 250 ml, pr. stk.  
 
 
 
 
 
 
Max 5 stk. pr. kunde pr. dag. Herefter er prisen 13,50 
pr. stk. 

Store ananas 
                Costa Rica, kl.1       
                            pr. stk.  

Gælder kun søndag d 23/12 

Gælder kun søndag d 23/12 

Gælder kun d 30 og 31/12 

Gælder kun d 30 og 31/12 
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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 

Igen glad smiley  
til Merko i Lundby 
Efter i september og no-
vember at have fået to sure 
smiley’er i træk og en bøde 
på 5000 kroner  har Merko i 
Lundby igen fået en glad 
smiley. 
Det skete, da Fødevaresty-

relsen var på besøg i butik-
ken den 5. december og 
konstaterede, at samtlige 
kritisable forhold nu var 
bragt i orden. 
Når det gælder håndtering 
af fødevarer konstaterede 

fødevarestyrelsen, at forhol-
det omkring opbevaring af 
letfordærvelige varer i mæl-
kekøler var bragt i orden. 
Der var ingen anmærknin-
ger til temperaturen for op-
bevaring af kølevarer som 

mælk, fersk kød, pålæg og 
æg. Kølemontrene blev 
kontrolleret og virksomhe-
den oplyste, at hul i kølesy-
stemet var repareret. Også 
egenkontrollen var bragt i 
orden. 

Fransk jazzorkester varmer 
op til fransk forår i Præstø 
Præstø Jazz-klub tager for-
skud på de franske forårsda-
ge i Præstø i maj, når den 
allerede 5. februar præsen-
terer det franske jazz-
orkester French Preservati-
on International Jazzband 
med den engelske klarine-
tist og saxofonist Brian Gar-
rick som special guest star. 
Det foregår på Kirsebærkro-

en i Præstø tirsdag den 5. 
februar kl. 20.00, og du kan 
glæde dig til topunderhold-
ning, hvis du er til New 
Orleans-jazz. 
Formand for Præstø Jazz-
klub, Eigil E. Grønholdt 
opfordrer elskere af den 
traditionelle swingende jazz 
til at bestille billetter i god 
tid på www.fjordjazz.dk. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Den nye jernbanetunnel i 
Lundby er langt om længe 
blevet færdig, og nu viser 
det sig, at den er konstrue-
ret, så den er farlig for bru-
gerne. Især ældre og handi-
cappede har svært ved at 
bruge tunnelsen, som er 
blevet mere stejl, trinnene er 
ikke lige høje og der mang-
ler gelænder på den ene side 

af tunnelen.  
Vordingborg Kommune 
undskylder sig med, at det 
ikke kunne blive anderledes 
med de midler, der var til 
rådighed. 
Borgerforeningen Lundby 
mener heller ikke, at der er 
noget at gøre. Formand Nils 
Glud siger til 4750Avisen: 
- Vi havde møde med kom-

munen, da tunnellen var 
færdig, og vi påpegede at 
den ikke var lavet ud fra de 
oprindelige tegninger, hvor 
rampen skulle gå langs med 
jernbanen.  
Vi fik den begrundelse, at 
så ville den ende næsten 
henne ved stationen. Så i 

stedet bliver der opsat et 
skilt, der henviser dårligt 
gående og kørestolsbrugere 
til elevator og gangbro.  
Vi er jo ligesom nød til at 
acceptere det, da det er uto-
pi at tro, at de laver den om, 
siger Nils Glud. 
  

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. 

Ny jernbanetunnel er farlig 

Den nye tunnel går pludselig stejlt nedad. 
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På grund af sygdom  
lukker jeg min virksomhed. 

 

Jeg takker for et godt samarbejde. 
 

Med venlig hilsen 

Ole Pedersen 
Tømrermester 

Ibsvej 11 
Lundby 

Info kommer 

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 

Mød dine kommunalpolitikere  
Der er ikke engang et år til 
næste kommunalvalg. Den 
periode, hvor kommunalpo-
litikerne er blevet lydhøre 
og parate til at afgive løfter, 
er indtrådt. 
Det skal du tænke på, når 
Lundby Lokalråd holder 
dialogmøde med en stribe 
medlemmer af Vordingborg 

Kommunalbestyrelse tirs-
dag den 5. februar i Sværd-
borg Sogns Forsamlingshus 
i Over Vindinge. 
På dagsordenen er blandt 
andet offentlig trafik og 
Avnø Kursuscenter, men 
enhver borger kan rejse et 
hvilket som helst spørgs-
mål, man har på sinde. 
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Lene og Kjeld 
på besøg 
i Lundbys tyske 
venskabsby  

I weekenden, hvor novem-
ber blev til december ,var 
en lille delegation fra Lund-
by på venskabsbesøg i 
Lundbys tyske venskabsby 
Lohmen i Mecklenburg-
Vorpommern, ca. 75 kilo-
meter syd for Rostock.  
Med til Lohmen for førte 
gang var Lene Adrian og 
Kjeld Jensen. Anledningen 
var Lohmens årlige julemar-
ked. 
Og det var en stor oplevelse 
for dem. 
- Det var virkelig interes-
sant at møde folkene herne-
de og opleve det julemar-
ked, de stiller på benene, 
siger Lene Adrian. 

Kjeld Jensen synes, det var 
en oplevelse af møde de 
meget gæstfri mennesker i 
den lille by Lohmen. 
Fredag aften deltog de beg-
ge i en såkaldt ”svensk af-
ten” på Hotel Mecklenburg 
i Lohmen. Det var byens 
borgmester Bernd Dikau, 
der førte an i en herlig aften 
med dejlig mad og under-
holdning. Hvert år er der 
svenskeraften inden jule-
markedet, og i år var ingen 
undtagelse. 
På julemarkedet havde den 
danske delegation taget røde 
pølser, frikadeller og Rød 
Aalborg med. Og især sidst-
nævnte gik rent ind hos 

tyskerne. Så Lene og Kjeld 
er ikke i tvivl om, at de også 

vil med til Lohmen til næste 
år. 

Lene Adrian og Kjeld Jensen i Lundbys bod på julemarke-
det i Lohmen. 

Kjeld og Lene ved morgenbordet på hotellet. 

Hjemmelavet gullasch til fællesspisning 
Hjemmelavet gullasch som 
vor mor lavede den er på 

menuen, når Støtteforenin-
gen for Medborgerhuset 

Lundby kalder til fælles-
spisning i selvsamme med-
borgerhus, Banevej 4, 4750 
Lundby, onsdag den 16. 
januar 2013. 
Det hele begynder kl. 18 og 
Støtteforeningen præsente-
rer selv menuen således: 
En dejlig hjemmelavet gul-
lasch med alt hvad der nu 
engang skal i sådan en gry-
deret, serveret med ligele-
des hjemmelavet kartoffel-
mos m. m.  
Efter denne menu er der 
kaffe og hjemmelavet kring-
le. 
Ovennænvte herligheder 
koster for: 
Voksne                  kr. 70,00 
Børn over 3 år      kr. 35,00 

Som sædvanlig kan du købe 
øl, vand og vin til rimelige 
priser. 
Tilmelding kan ske ved at 
ringe på Medborgerhusets 
telefon 5133 3771 eller pr. 
mail: winbi@forum.dk. 
Tilmelding senest søndag 
den 13. januar 2013. 

Kom og smag den herlige 
hjemmelavede gullasch til 
fællesspisningen i Lundby 
onsdag den 16. januar. 
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Invitation til morgenfriske 
virksomheder i Syv Sogne: 
Kom til Rundstykker & 
Networking i Snaphanen 
Café i Lundby! 
Mød erhvervslivet i lokal-
området på vores morgen-
møder, som lokale virksom-
heder på skift lægger hus 
til. Vi bruger tid på at lære 
hinanden at kende, vi mar-
kedsfører 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 finder sted 
tirsdag den 15. januar 2013 
kl. 7.30-9.00. 
Snaphanen Café i Lundby 
byder på morgenkaffe og 
rundstykker for 20 kr. per 
næse. 
Dato: Tirsdag den 15. janu-
ar kl. 7.30-9.00 
Adresse: Lundby Hovedga-
de 95, 4750 Lundby  
Snaphanen Café har nyre-
staurerede lokaler på Lund-
by Hovedgade 95, st tv, i 
lejemålet, der indtil for to år 
siden husede Lundby Kio-
sken. Foreningen Snapha-

nen Café & Butik, som også 
driver Snaphanen Butik ved 
siden af, byder på kaffe og 
kage, og der bliver mulig-
hed for at smage caféens 
fadøl fra Bryghuset Møn. 
 
Program  
- 7S-Erhvervsforum byder 
velkommen 
- Alle deltagere præsenterer 
sig selv og deres virksom-
hed  
- Networking over morgen-
kaffen samt mulighed for at 
kigge nærmere på brugs-
kunst. 

HUSK TILMELDING på 
email info@7s-
erhvervsforum.dk snarrest 
og giv endelig invitationen 
videre til dine erhvervskon-
takter.  
Vi glæder os til at se en 
masse morgenfriske virk-
somheder i Snaphanen Café 
tirsdag den 15. januar kl. 
7.30.  

 
Med venlig hilsen   

Poul Erik Rønje Formand, 
Syv Sogne Erhvervsforum   
www.7s-erhvervsforum.dk 

Det var kattens! 
En kat fra Lundby havde 
været væk i godt to måne-
der.  
En medarbejder på Rosen-
gården i Sværdborg, ca. to-
tre kilometer fra Lundby, 
havde set en ukendt kat i 
haven et par dage. Hun tog 
den ind, og den var meget 
sulten. Katten kom  med 
hjem, og de fik tjekket øre- 
tatoveringen, og via den, 
fandt de frem til den dyrlæ-
ge, der havde sat tatoverin-
gen i. Dyrlægen, de ringede 
til, sagde straks da de kon-
taktede ham: Det er min 
søns kat, og han bor i 
Lundby! 
Kattens ejere er tilflyttere 
fra Holbæk-egnen, og de  
havde efterlyst deres kat, 
blandt andet ved opslag i 
supermarkedet Merko i 
Lundby. 
Kort tid efter tilflytningen 
til Lundby forsvandt katten, 
men nu er den hjemme hos 
sine forældre og to andre 
katte og en hund.  
 

Mvh. 
Aase 

Rundstykker og networking i Snaphanen Café 
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Træning er livgivende for kræftpatienter 
Kræftforeningen De Aktive 
åbner 2013 med nye træ-
ningstilbud til kræftpatien-
ter.   
Videnskaben har efterhån-
den dokumenteret, at træ-

ning forbedrer livskvalite-
ten, lindrer bivirkninger, 
højner humøret og er med-
virkende til forebyggelse af 
tilbagefald af sygdommen. 
Australske forskere mener 

ligefrem, at træningen burde 
være en del af kræftbehand-
lingen 
Endnu en gang kan De Ak-
tive tilbyde den livgivende 
genoptræning efter de bed-

ste og mest veldokumente-
rede metoder.  
Fysioterapeuten Bo Gaarde 
lægger individuelle træ-
ningsplaner, som tager høj-
de for den enkeltes sygdom 
og situation. Med personlig 
træning får deltagerne det 
størst mulige udbytte. Det 
er vigtigt, at træningen bli-
ver tilrettelagt korrekt for at 
nå de ønskede resultater, 
men også for at undgå over-
træning og skader.  
Både færdigbehandlede 
kræftpatienter og kræftpati-
enter i behandling kan del-
tage. Kræftpatienter, som 
ikke længere kan tilbydes 
behandling er også velkom-
ne. Genoptræningsforløbet 
varer tre måneder.  
De Aktives Motions Afde-
ling i Mogenstrup er blevet 
så stor en succes, at forenin-
gen har oprettet flere hold. 
Derfor er det muligt efter 
endt genoptræning at fort-
sætte træningen på et af 
vores trænings/motionshold. 
Det er på denne måde mu-
ligt for deltagerne at vedli-
geholde de gode resultater 
og samtidig yde en forebyg-
gende indsats. 
Der trænes mandag og ons-
dag mellem 12-13.30. Før-
ste træningsdag 7. januar 
2013.  
Træningen foregår i Mo-
genstrup Genoptrænings-
center, Mogenstrup Parkvej 
10, 4700 Næstved. 
Yderligere information og 
tilmelding dagligt på 7199 
2424 mellem 9.00-10.30  
Se desuden 
www.deaktive.dk  
 

Med venlig hilsen 
Marianne Tersgov 

Formand  
Kræftforeningen De Aktive 

Bækkeskov Stræde 18 
4733 Tappernøje 

post@deaktive.dk 
 

Lundby Lokalråd inviterer til 

Dialogmøde 
med vores politikere 

Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19-22 
i Sværdborg Forsamlingshus, Over Vindinge 

Aftens hovedemner er: 

Offentlig transport og 
Avnø kursuscenter 

Vordingborg Kommune skal inden maj i år vedtage, hvordan den offentli-
ge transport skal tilbydes. For vores område betyder det, at den gratis tele-
bus udgår og vi herefter kun kan benytte flextrafik (taxaordningen). Bus-
linje 665 fortsætter dog i reduceret form. Kom og hør mere. 
Hvad skal Avnø kursuscenter anvendes til? Flygtninge igen, hør hvad din 
politiker mener. 
Denne aften kan  
DU vejlede politikerne i den retning, der er bedst for vores lokalområde. 
DU kan fortælle vores politikere, hvad der er godt for udviklingen af vores 
lokalområde. 
 
Aftens program: 
19.00-19.10: Velkomst og praktiske bemærkninger  
                     ved lokalrådsformanden. 
19.10-19.30: Politikerne præsenterer sig selv og én fortæller om arbejdet  
                     som kommunalbestyrelsesmedlem. 
19.30-20.15: Offentlig transport. 
20.15-20.30: Pause. 
20.30-20.45: Anvendelse af Avnø kursuscenter. 
20.45-21.15: Hvordan skal vores landdistrikt område udvikles. 
21.15-21.30: Spørgsmål til politikerne. 
21.30-21.45: Sammenfatning af debatten om alternativ energi  
                    og bosætning. 
Cirka 21.45: Tak for i dag.  
 
Følgende politikere er inviteret og tilknyttet vores lokalområde: 
Ivan Tolborg (V), Brit Skovgaard (V), Carsten Rasmussen (A), Karin O. 
Jørgensen (F), Yvette Espersen (O) og Carsten Olsen (A). 
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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 is i fryseren til juleda-
gene, og hvad med en Møn
-Is til dessert nytåraften? 
Møn-Isen findes i mange 
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. 

Møn-Is til dessert 
nytåraften! 

Nyt 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 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 

Nye lækkerier fra Økoladen 

Julelukning 
Snaphanen Butik holder lukket 
følgende dage: 
Juleaftensdag 24. december 
Juledag 25. december 
2. juledag 26. december 
Nytårsaftensdag 31. december 
Men vi holder åbent nytårsdag 
den 1. januar fra kl. 13-21! 
Kom og køb en kold reparations-
sodavand og nogle salte chips! 

Julevin fra Sydafrika 
Vi har fået nye forsyninger af den populære julevin, 

importeret direkte fra Sydafrika! 

Snaphanen Butik har 
hjemtaget nye lækkerier 
fra Økoladen. 
Det drejer sig om marci-
pan– og nougatstænger i 
forskellige varianter. Alt 
er håndlavet og økolo-
gisk og fremstillet af de 
bedste råvarer på Økola-
den. 
Køb f. eks. 4 nougat-
reder for 39,- kroner. 
Vi har fortsat pladecho-
kolade og overtrukne 
mandler fra Økoladen. 

Alt til julen 
I Snaphanen Butik har (næsten) alt, 
hvad du skal bruge i julen. Vi har 
masser af lækkert juleslik, mandler, 
nødder, ris, fløde, rødkål, og står 
du og mangler lys til juletræet, så 
kan vi også klare det. Og har vi det 
ikke, kan vi hurtigt skaffe det! 
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Af Orla  Andersen,  
Lundby Lokalråd 
 
Lundby Lokalråd har sat 
Vordingborg Kommunes 
forslag til bestilling af bus-
kørsel for 2014 samt kom-
munens nye trafiksikker-
hedsplan på dagsordenen på 
lokalrådsmødet den 16. 
januar 2013.  Mødet er 
åbent for borgere fra lokal-
området, der omfatter 
Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby sogne. 
Kommunens forslag til æn-
dringer i busplanerne foku-
serer overordnet på en for-
bedret busdrift på de bynæ-
re strækninger med gode 
passagerunderlag og en øget 
anvendelse af fleksible løs-
ninger i landdistrikterne. 
Det betyder bl.a.:  
- Nedlæggelse af de gratis 
telebusser, som især pensio-
nister hidtil har været glade 

for at kunne benytte i for-
bindelse med indkøb, læge-
besøg m.v. 
- Indførelse af ”kommune-
takst” for Flextur. For et 
startgebyr på 24 kr. kan 
man køre 10 km. Derefter 
koster det 6 kr. pr ekstra 
km. Selvom det er væsent-
ligt billigere end hidtil, er 
der flere andre kommuner, 
hvor det er endnu billigere.  
- På Buslinje 665, Vording-
borg-Lundby St/Sv. Gønge-
skolen, der hidtil har kørt på 
alle hverdage, nedsættes det 
daglige antal afgange fra 
otte til fem. Desuden vil 
bussen fremover kun køre 
på skoledage (altså ikke i 
ferier). Samtidig afkortes 
ruten, så endestationerne 
bliver Vordingborg St. og 
Svend Gønge skolen. Bus-
sen kører altså ikke mere til 
Lundby St. samt Chr. Ri-
chardtsvej og Præstegårds-
vej i Vordingborg.  
Planen kommer ikke i of-
fentlig høring, men kommu-

nen vil invitere repræsen-
tanter for bl.a. lokalrådene 
til drøftelse af de planlagte 
ændringer i slutningen af 
januar måned. For at flest 
mulige kan blive hørt, er det 
derfor vigtigt at borgerne 
benytter sig af muligheden 
for at kommentere planerne 
på lokalrådsmødet den 16. 
januar. 
Planen kan ses på kommu-
nens hjemmeside 
www.vordingborg.dk. Vælg  
”dagsordener og referater” 
og derefter ”referat af Tek-
nikudvalgets møde den 
4.12.2012.” Forslaget til 
busplaner er behandlet un-
der punkt 10.  
 
Trafiksikkerhedsplan 
På dialogmødet skal vi også 
drøfte Vordingborg Kom-
munes trafiksikkerhedsplan. 
Planen er i offentlig høring i 
perioden 10. december 2012 
– 23. januar 2013. Planen 
samler alle eksisterende 
planer, notater og analyser 

m.v. i én plan, som skal 
være gældende for hele 
kommunen.  
Planen består af to dele: En 
baggrundsrapport, som in-
deholder kortlægning af 
uheld, projekter, ønsker 
m.v. samt en handlingsplan, 
der indeholder løsningsfor-
slag.  
Det er en omfangsrig plan, 
som borgerne kan hygge sig 
med i juledagene. Eller man 
kan vente til den overordne-
de gennemgang af den på 
lokalrådsmødet.  
Planen kan ses på kommu-
nens hjemmeside 
www.vordingborg.dk under 
”se igangværende hørin-
ger”, som vælges på forsi-
den.  
Bestyrelsen har endnu ikke 
har taget endelig stilling til 
planen, men afventer resul-
tatet af behandlingen af den 
på mødet den 16. januar.  
 
Mødet starter kl.19.00 og 
afholdes på Husflidsskolen, 
Højbro 15 i Køng. Man er 
velkommen til at overvære 
hele mødet eller dele af 
mødet. Det forventes, at 
forannævnte punkter bliver 
behandlet i tidsintervallet 
ca. 19.15-20.30.   
 
I øvrigt vil mødedatoer for 
fremtidige lokalrådsmøder 
fremgå af de referater, der 
kan læses under Lokalrådet 
på www.syvsogne.dk.  
 

Gullasch 
Onsdag den 16. januar 

2013 kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, Lundby 
 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 
Menu: dejlig hjemmelavet 
gullasch med alt hvad der 
nu engang skal i sådan en 

gryderet, ligeledes hjemme-
lavet kartoffelmos 

m.m. Efter denne menu er 
der kaffe og hjemmelavet 

kringle. 
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 13. jan.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

De gratis telebusser nedlægges 



 

 

Gudstjenesteliste for Sværdborg og Lundby kirker 

Gudstjeneste Kirke Dato Tidspunkt præst 
Højmesse Sværdborg  27. marts 10.30 Lillian Saaek 

Højmesse Lundby kirke 3. april  10.30  Lillian Saaek 

Eftermiddagsgudstjeneste 60+ Sværdborg kirke 7. april 14.00 Lillian Saaek 

Højmesse Sværdborg kirke 10.april 10.30 Lillian Saaek 

Familie gudstjeneste med børnekoret Sværdborg kirke 17. april 10.30 Lillian Saaek 

Musikandagt skærtorsdag Lundby kirke 21. april 19.00 Lillian Saaek 

Liturgisk lang fredag Lundby kirke 22. april 9.00 Anna Birgit Thyssen 

Påskedag, Oktetten medvirker Sværdborg kirke 24. april 10.30 Lillian Saaek 

Påskedag med dåb Lundby kirke 24. april 12.00 Lillian Saaek 

Anden påskedag Lundby kirke 25. april 10.30 Lillian Saaek 

Konfirmation  Lundby kirke 1. maj 10.30 Lillian Saaek 

Musikandagt m. sangcafé Sværdborg kirke 3. maj 19.00 Lillian Saaek 

Konfirmation Sværdborg kirke 8. maj 10.30 Lillian Saaek 

Familie gudstjeneste, 5 års bibler Lundby kirke 20. maj 10.30 Lillian Saaek 

Højmesse Sværdborg kirke 22. maj 10.30 Lillian Saaek 

Morgenandagt Lundby kirke 29. maj 9.00 Anna Birgit Thyssen 

Kristi himmelfart, højmesse Sværdborg kirke 2. juni 10.30 Lillian Saaek 

Højmesse Lundby kirke 5. juni 10.30 Lillian Saaek 

Pinsedag Sværdborg kirke 12. juni 10.30 Gæsteprædikant 

Friluftsgudstjeneste ved Ørslev kirke Ørslev kirke  13. juni ? Prædikant 

Morgenmad –kirkevandring- morgenandagt Lundby kirke 19. juni 9.00 Prædikant 

Højmesse Sværdborg  19. juni 10.30 Prædikant 

Højmesse i Kastrup kirke, sommerhøjskole Kastrup 26. juni ? Anna Birgit Thyssen 

  3. juli   

  10. juli   
  17. juli   

  24. juli   

  31. juli   

  7. august   

  14. august   

Havemøde Sværdborg kirke 21. august 14.00 Peter Fischer-Møller 

  28. august   

4750kirkerne.dk 
Sværdborg og Lundby 

MARTS APRIL MAJ 
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www.4750kirkerne.dk   Sværdborg og Lundby Sogne hjemmeSide

www.4750kirkerne.dk

Gudstjeneste Kirke Dato Tid Præst 
Nytårsdag Lundby 16.00 01. januar LJN 
60+ andagt og ældreeftermiddag Lundby 14.00 03. januar LJN 
Helligtrekonger Lundby 10.30 06. januar LJN 
Højmesse Sværdborg 10.30 13. januar LJN 
Højmesse Lundby 10.30 20. januar LJN 
Højmesse Sværdborg  10.30 27. januar LJN 
Musikandagt og sangcafé Lundby 19.00 31. januar LJN 

Præster: LJN: Lillian Jordan Nielsen, ABT: Anna Birgit Thyssen

Musikandagt og sangcafé
LUNDBY KIRKE  31. januar kl. 19

Vi skal opleve vores nye organist folde sig ud og 
vi glæder os til at byde velkommen.

NYHED vi prøver noget nyt og holder sangcafé 
i Café Snaphanen, med organist, klaver og 
højskolesangbøger. Nyt og spændende koncept – 
kirken kommer ud i lokalsamfundet.
Vi sørger for samkørsel fra kirken og du kan 
altid bestille en kirkebil.

TAK til dem støttede julebanko til 
fordel for julehjælp i vore sogne
Tak til : Vordingborg Bank, Merko, Nordea, Lundby Pizzabar, Lundby Apotek, Solsikken, 
Lundby Systue, Butik Hanna, Euro Spar Blangslev, Mianne Meldergaard, 4750-Avisen, 
Peter Larsen.

Jul og nytår i Sværdborg og Lundby

24/12 Juleaften i Lundby kirke kl. 14.00
24/12 Juleaften i Sværdborg kirke kl. 16.00
25/12 Juledag i Lundby kirke kl. 10.30
25/12 Juledag i Sværdborg kirke kl. 16.00
31/12 Nytårsaftensdag i Sværdborg kirke kl. 16.00
1/1 Nytårsdag i Lundby kirke kl. 16.00

Menighedsrådsmøde
9. januar kl. 19.00 i 
Sværdborg præstegård

60+ andagt og ældreeftermiddag
3. januar kl. 14-16 i Lundby

Du kan få tilsendt kirkefolderen fremover, hvis du ringer til sognepræsten: 55 76 71 40

vidSte 
du…
- at rådene er slået 
sammen fra 1. søndag 
i advent ...

- at Peter Larsen er ble-
vet formand og Maj-Britt 
Nielsen er blevet næst-
formand ..

- at det ny menighed-
sråd består af : Peter 
Larsen, Maj-Britt Niels-
en, Bente Christiansen, 
Lars Jensen, Kirsten 
Lyngsfelt, Susanne 
Olsen, Børge Hansen, 
Marianne Hansen, og  
Bente van der Weiden er 
stedfortræder..
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Lundby Lokalråd 
 

Åbent Lokalråds-bestyrelsesmøde  
onsdag den 16. januar 2013 kl. 19.00  
i Husflidsskolen, Højbro15, Køng, 4750 Lundby. 
Alle borgere i Lundby Lokalområde er velkomne til at 
deltage i dele af eller hele mødet. 
Dagsorden: 
1.    Godkendelse af dagsorden 
2.    Godkendelse af referat fra seneste møde. 
3.    Indledning ved formanden. 
4.    Offentlig trafik 
5.    Trafiksikkerhed 
6.    Økonomi. Status 
7.    Løbende sager: 
       a. Vindmøller, status 
       b. Energiklyngeprojekt, status 
       c. Strategi- og prioriteringsplan for grønne  
           områder 
       d. Nærdemokrati 
       e. Workshops om frivilligt arbejde 
       f.  Kursuscenter Avnø 
8.   IT-formidling, oprettelse en gruppe på 
      igroups? 
9.    Planlægning af Dialogmøde 5. februar 2013. 
10.  Sogne nyt, bordet rundt 
11.  Nyt fra LAG 
12.  Nyt fra Landsbyforum 
13.  Møderække 2013: 

 5. februar dialogmøde (Sværdborg), 23. april, 
 generalforsamling (Lundby), 19. juni (Svinø),  
12. september (Udby). 

14.  Evt. 
Se mere på www.syvsogne.dk   
 
Lundby Lokalråd dækker de fem sogne: 
Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby 
Sogne. Bor du i et af disse sogne, er mødet for 
dig! 

Marianne Hansen blev den glade vinder af fire nye vin-
terdæk fra Amb i Lundby. 

Marianne vandt  
fire nye vinterdæk 
Der var 74, der havde sva-
ret rigtig på det "meget 
svære" spørgsmål om, hvor 
du finder dæk til bilen til 
rigtige pris. 
Vinderen deltog i lodtræk-
ning om 4 x vinterdæk inkl. 
montering. 
Vinderen blev Marianne 

Hansen, Lundby. 
Anders fra Amb ønsker 
Marianne tillykke med 4 x 
vinterdæk på hendes Nissan 
Og andre ,der ønsker et 
godt tilbud på dæk, er altid 
velkommen hos Amb, 
Svend Poulsensvej 40, 
Lundby.  

4750Avisen ønsker alle læsere og annoncører 
en rigtig glædelig jul  

og et godt og lykkebringende nytår. 
2012 har været et godt år for 4750Avisen.  

Vi er kommet ud til nye læsere, og vi glæder os 
til at fortsætte i 2013. 

Husk, at du altid er velkommen til at sende stof 
fra dit lokalområde til 4750Avisen. 

Med venlig hilsen 
Redaktion og bestyrelse 
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Oringe Most i Snaphanen Butik 
Seneste skud på stammen af lækre special-
varer i Snaphanen Butik i Lundby er Orin-
ge Most fra Vordingborg.  
Mosten er produceret økologisk og uden 
nogen form for tilsætningsstoffer. Den 
smager bare himmelsk. Du kan købe en 
flaske med tre-kvart liter Oringe Most for 
30,- kroner i Snaphanen Butik, som har 
åbent alle dage fra 13-21. 
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Hallqvist fik gave til to millioner 
Venstres medlem af 
Vordingborg Kommu-
nalbestyrelse Asger 
Diness Andersen hav-
de spenderbukserne 
på, da han var til re-
ception i Lundby. Di-
ness Andersen repræ-
senterede Venstre, da 
Jens Hallqvist fejrede 
sin 70 års fødselsdag 
med en reception i 
Medborgerhuset Lund-
by den 8. december.  

Asger Diness Andersen 
fortalte, at han havde en 
gave til to millioner kroner 
med til sin partifælle. Men 
han ville først få den til 
næste år. Det viste sig at 
være renoveringen af Lund-
by Hovedgade fra banen til 
Trekanten, som han over-
drog den noget overraskede 
fødselar.  
Nu må vi jo så ikke håbe, at 
Jens Hallqvist beholder 
gaven og i stedet får asfalte-
ret Kviemarken i Kostræde, 
hvor han bor. 
Hvis han forærer gaven 
videre til Lundby, så må 

man forvente, at gadestræk-
ningen skal have nyt navn: 
Jens Hallqvists Boulevard. 
I øvrigt skortede det ikke på 
gaver og hyldesttaler til den 
populære tidligere forstan-
der for Sydsjællands Lands-
brugsskole i Lundby. 
Gavebordet var så stort, at 
flere mente, at han som fru 
Møghe i Matador måtte 
have taget fejl af sin alder, 
blot til den anden side. 
Blandt talerne til Jens 
Hallqvist var Gunnar Stob-
be fra Foreningen Svend 
Gønge. 

Asger Diness Andersen havde en dyr gave med til Jens 
Hallqvist.  
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Hvis du vil have en annon-
ce, et foto eller en historie i 
4750Avisen fra dit område, 

så send dit materiale til 
4750@lundbyweb.dk. 

Deadline for næste nummer 
er mandag den 21. januar. 

Kunne du tæn-
ke dig at være 
med i det festli-
ge og fornøjeli-
ge fællesskab 
omkring Snap-
hanen Café & 
Butik i Lundby, 
så ring eller 
sms 6130 1004. 
Du kan også 
mail til 
sten@post7. 
tele.dk. 
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P-plads søges 
ved Lundby  

Station 
Parkeringsplads i nærheden 
af Lundby Station søges til 

min lille personbil ca. 2 
dage om ugen, dog et par 
gange om året 5-6 dage. 
Evt. en garage, karport, 

opkørsel eller gårdsplads, 
som I evt. vil leje ud. 

Henvendelse:  
A. Scharfenberg, Præstø 

Telefon: 4585 8185 

Lokal ildsjæl vil skabe liv i Mogenstrup Kro 
Han hedder Chris Herman-
den. Han er en ildsjæl, som 
har fået den idé, at han vil 
skabe liv i Mogenstrup Kro, 
som har stået tom en årræk-
ke.  
Og hans idé er, at det er 
historien og de mange andre 
ildsjæle på Sydsjælland, der 
skal hjælpe ham i gang med 
det store projekt, som det 
lokale initiativ Business 
Alive skal realisere. 
Næstved Kommune har for 
kort tid siden luftet en lokal-
plan, som måske kan spæn-
de ben for Chris Herman-
sens visioner.  
Chris Hermansen: 
- Det er ikke nogen hemme-
lighed at vi fra Business 
Alive arbejder målrettet på 
at få pustet liv i den gamle 
Landevejskro. Grunden til 
at vi fortsætter i kro- og 

hotelløsningen er, at vi ved 
fra branchen, at nogle af de 
internationale hotelkæder 
overvejer at udvide mod 
Skandinavien. Det er lykke-
des os foreløbig at finde tre 
interessante investorer. 
- Det lykkedes os at søge 
hjælp uden for Næstved 
kommune for at komme 
videre i projektet. En klar 
besked var at vi skulle tæn-
ke bredt. Vi kom i kontakt 
med Væksthus Sjælland, 
som hjalp os med at skabe 
kontakt med de rette perso-
ner der kan og gerne vil 
hjælpe os med at klæde 
vores Mogenstrup Kro-
projekt på til at møde de 
rette investorer. Der var en 
tydelig begejstring om at 
der skulle koncept udvikles 
på den fantastiske historie 
Mogenstrup kro rummer. 

Ved at udnytte den i rigtigt 
kan vi ”brande” Sjælland og 
Danmark helt unikt og ska-
be grobund for lokale 
iværksættere og lokale ar-
bejdspladser.        
Business Alive er et lokalt 
initiativ der med den gode 
historie om kroen, slægten 
Kaas og deres gribende hi-
storie om hvordan de adeli-
ge skabte arbejde og glæde 
for Sydsjælland og Dan-
mark. Hvordan to stærke 
adelige damer grundlage to 
af sydsjællandske stærkeste 
brands gennem tiden. 
Vores vision er at skabe 
Danmarks dejligste sam-
lingssted. Med fokus på 
dansk agrikultur. Derudover 
at tilbyde overnatning og 
gastronomiske oplevelser, 
der samtidig skaber en 
salgsplatform for sjælland-

ske produkter og producen-
ter holdt I historiske ånd. 
Samtidig med at kunne til-
byde danske og udenland-
ske gæster en del af et au-
tentiske Danmark samtidig 
med at skabe god synergi 
mellem områdets attraktio-
ner, forlystelser og kulturel-
le events.  
Blandt andet ville hotellet 
kunne gavne gæster fra 
Lundbys mange venskabs-
byer, der deler historiske 
interesser om Svend Gønge 
på den måde giver vi også 
Lundby mulighed for at 
styrke gøngemarkedet og 
lokalt erhverv.  
Vi kan tilbyde overnatning 
til festivalgæster, der ønsker 
at nyder den gode nordiske 
historie, sammen med mu-
sik over Præstø fjord, siger 
Chris Hermansen.    
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Idrætsforeningen Svend 
Gønge (ISG) har planer om 
at oprette et fitness-center 
og en ekstra hal i Lundby. 
Det fremgik af et oriente-
ringsmøde, som Idrætsfor-
eningen Svend Gønge den 
17. december holdt i Køng 
Forsamlingshus. 
På mødet orienterede 
idrætsforeningen blandt 
andet Lundby Lokalråd om 
sine udviklingsplaner. 
Planerne er blevet til, efter 
at ISG har deltaget i et pro-
jekt i foreningsudvikling 
under DGI. 
Under ledelse af DGI og 
Syddansk Universitet har 
mange borgere i Vording-
borg Kommune besvaret et 
spørgeskema.  
En repræsentant fra DGI 
gennemgik resultatet af 
denne spørgeskemaundersø-
gelse. Det fremgik af under-

søgelsen, at ISG 
har godt fat i de 
unge fra Lundby-
området, idet der 
i forhold til resten 
af Vordingborg 
Kommune pro-
centvis er flest i 
vores område, der 
dyrker motion og 
idræt. 
Derimod står det 
ringere til med de 
voksne, der var 
over 10 procent 
færre i forhold til 
resten af kommu-
ne der dyrker 
motion og idræt. 
Dette skyldes 
formentlig, at der 
mangler hal-
kapacitet i Lundby-området. 
Formand for ISF, Elise Ol-
sen, fremlagde to projekter, 
som svar på undersøgelsen. 

Sammen med Forenings-
Fitness ønsker ISG at ind-
rette et fitness-center i den 
gamle pedel bolig på Svend 
Gønge-skolen i Lundby 
(huset, der er sammenbyg-
get med cafeteriet). Måske 
kunne de voksne finde på at 

bruge det som venteaktivi-
tet, når børnene dyrker an-
den idræt i hallen! 
Den anden idé er at bygge 
en ”halv hal”, primært til 
gymnastik, men også andre 
aktiviteter, lige fra zumba 
over bankospil til festlokale.  
Der mangler haltid til ISG’s 
andre aktiviteter, så ved at 
give gymnastikken sin egen 
hal kan der blive plads til 
flere idrætsudøvere i hallen, 
voksne såvel som børn.  
En anden fordel ved at gym-
nastikken får sin egne hal 
er, at deres redskaber ikke 
skal fjernes hver gang, og 
en lille anden ting, så und-
går gymnasterne at få har-
piks på sig, når de ruller 
rundt på gulvet i den nuvæ-
rende hal, som primært bru-
ges til håndbold. 
Under mødet fandt lokalrå-
det og ISG ud af, at man bør 
etablere et samarbejde. 
 

SN,4750Avisens  
udsendte medarbejder  

 

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 

ISG vil have fitness-center og ekstra hal i Lundby 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

   Åbningstider: 
  man-fredag: 
  9.30-17 
  lørdag: 9.30-12 

4750Avisen udkommer således: 
Nr. 133: 26. januar 2013 

Deadline mandag den 21. januar kl. 10! 
Nr. 134: 23. februar 2013 

Deadline: mandag den 18. februar 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 

Hør om rejsen til  
Mexicos pyramider 
Den 23. januar kl. 14 holder 
Hanneeva Kofoed, Køng, fo-
redrag i Køng-Lundby Fritids- 
og Pensionistforening om sine 
14 dages rundrejse i den sydli-
ge del af Mexico fra den 24. 
oktober til den 6. november i 
år. 
Mexico er et meget eksotisk 
land med spændende dyr, 
planter og frugter og et meget 
afvekslende landskab. 
Befolkningen er meget venlige 
og imødekommende og en 
meget stor andel af dem er 

indianere eller efterkommere 
af indianere. 
Ud af de oprindelige ca. 360 
indianerstammer er ca. 60 
stadig aktive.  
Vi oplevede en masse flotte 
udgravede pyramider fra de 
forskellige indianerkulturer og 
var på et museum med skole 
oprettet af en 
dansk ekspeditionsleder for at 
hjælpe fattige indianergrupper 
fra junglen, fortæller Hanne-
eva. 

Søndag den 23. december kl. 
10.30 holder vi i Køng Kirke 
en ganske særlig gudstjeneste 
som optakt til julen. Det 
er  ”De ni læsninger”, som 

efter gammel engelsk tradition 
er indledningen til julen.  
 

Venlig hilsen 
Mette Magnusson 

De ni læsninger i Køng Kirke 

Hanneeva Kofoed viser sine enestående billeder fra sin 14 
dages rundtur i det sydlige Mexico, blandt andet af pyramider! 
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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: 6130 1004 
mail: sten@post7.tele.dk 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Åben alle dage fra 13-21 

Da Snaphanen Café anmo-
dede lokale håndværkere 
om at give en hånd med for 
at få caféen indrettet, så den 
kunne åbne her i 2012, gik 

de ikke forgæves.  
Tømrermester Ole Petersen 
sagde straks ja til at udføre 
en stribe tømrer– og sned-
kerarbejder i caféen, og el-

installatør Ebbe L. Nielsen 
var lige så positiv, da det 
gjaldt el-arbejder i caféen. 
- Vi siger de lokale hånd-
værkere stor tak for deres 

bidrag. Uden det havde vi 
ikke nået at blive færdige til 
tiden, siger formand for 
Snaphane Café & Butik 
Nils Glud. 

Lundby Apoteks suveræne gløgg-mester Hans-Kurt Pedersen, th, 
havde i år fået assistance af Klaus Larsen fra Vordingborg Bank. 

Lysfesten bød  
til ”strøgtur” 
- Jeg bød min veninde 
på en strøgtur - i Lund-
by! En lokal kvinde 
kunne ikke lade være 
med at grine over, at der 
torsdag den 13. decem-
ber om aftenen virkelig 
var noget at gå efter, når 
man tog på strøgtur i 
Lundby. 
Men det var faktisk 
tilfældet, for ikke alene 
havde Borgerforeningen 
for niende år i træk sat 
300 levende lys op i 

byens centrum, og i 
butikkerne blev der 
kræset om kunderne. 
Og efter at både Snap-
hanen Butik og Snapha-
nen Café er åbnet, var 
det en helt strøgtur at 
komme forbi Hannahs 
tøjbutik, Lundby Pizze-
ria, Snaphanen Café og 
Snaphanen Butik. Og så 
lige ovre på den anden 
side var der også Merko 
og Lundby Apotek med 
godt til ganerne. 

Den nyåbnede Snaphanen Café serverede risalamande 
med kirsebærsovs til de mange juleglade gæster. 

I Snaphanen Butik var der smagsprøver på gede– og 
fåreost, økologisk chokolade og vin fra Sydafrika. 

Snaphanen Café takker lokale håndværkere 
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Snaphanen Café 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Åbent torsdag-søndag kl. 15-21 

Julelukning 
Snaphanen Café holder 
jule– og nytårslukket frem 
til torsdag den 3. januar 
2013. 
Snaphanen Café vil frem-
over holde åbent torsdag-
søndag kl. 15-21.  
I caféen kan du få alskens 
slags kaffe med kage, te, 
kakao med flødeskum, øl, 
herunder fadøl fra Bryg-
huset Møn, vin og diverse 
sodavand. 
Du kan også spise på 
Snaphanen Café.  
Må vi anbefale Snaphane-
burgeren, som indeholder 
300 gram oksekød og 
serveres med buffalobrød 
og kartoffelbåde. 

Snaphanen Café søger 
flere frivillige til at drive 
den lille café på Lundby 
Hovedgade 95.  
Kunne du tænke dig at 
være med til at sætte liv i 
Lundby og få vores hyg-
gelige café til at blive en 
succes, så skal du bare 
ringe, sms’e eller maile til 
cafébestyrer Hansen: tlf./
sms: 6130 1004, mail: 
sten@post7.tele.dk. 
Vi hjælper alle frivillige 
til at få et gratis hygiejne-
bevis. Det skal man have 
senet to måneder efter 
man er begyndt.  
Vagterne er på 3 timer, 
enten fra 15-18 eller fra 
18-21. Kom og vær med i 
fællesskabet! 

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 m. flødeskum   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,- 
 

Skinke, bacon, ost, dressing og salat. 
Kylling, bacon, ost, dressing og salat. 
Shawarma, 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. 
 

Husets rødvin  
                 95,- kr. 
 

1 fl. rød-/hvidvin   
              139,- kr. 

Besøg Snaphanen Café 

Kom og nyd Gitte 
Barbiers smukke 
malerier i caféen! 

Snaphanen Café  
søger frivillige 



4750Avisen, nr. 132, 22. december 2012 

 

22 

Det sker Det sker   
i januari januar 
Lø 22 4750Avisen nr. 132 
udkommer  
Sø 23 Lillejuleaften 10.00: De 
ni læsninger i Køng Kirke. 
To 27 17.00: Fyrværkerishow 
hos Skovhoj, Præstø Landevej 
77, ved Fårup. 
Fr 28 19.00: Juletræsfest i  
Sværdborg Sogns Forsamlings-
hus i Over Vindinge 

Januar 2013Januar 2013Januar 2013   
Ti 1 Nytårsdag 
Ti 8 18.30 og 19.30: Hundetræ-
ning begynder på Grumløse-
vej 56, 4750 Lundby  
On 9 9.00: Gøngemarkedets 
sygruppe møde i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby 
Ti 15 7.30-9.00: Rundstykker 
og networking i Snaphanen 
Café, Lundby Hovegade 95, 
4750 Lundby. Arr.: Syv Sogne 
Erhvervsforum 
19.30: Winnie Nielsen og Rune 
Bentsen fortæller om livet på 
Lundby Kro i 80’erne. Sted: 
Medborgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. Arr.: 
Lundby Sognearkiv. 
On 16 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. 
19.00: Åbent bestyrelsesmøde i 
Lundby Lokalråd, Husflidssko-
len, Højbro 15, 4750 Lundby. 
Ma 21 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen nr. 133. 
On 23 14.00: Hanneeva Kofoed 
fortæller om sin rejse til Mexi-
co i Køng Forsamlingshus. 
Arr.: Køng-Lundby Pensionist-
klub. 
To 31 19-21: Generalforsam-
ling i Fjord til fjordstien i Køng 
Forsamlingshus.  

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 

Gitte Kjær fylder 70 den 6. januar 2013 

Erhvervshistoriker og for-
fatter  til bestselleren ”Mor 
på Nettet”, Gitte Kjær, Ud-
by, fylder 70 søndag den 6. 
januar. 
Efter nogle år på National-
museet tog karrieren  som 
erhvervshistoriker fart, 
da  hun blev cand.mag. i 
historie og  antropologi ved 
Københavns Universitet, 
efterfulgt af studieophold 
ved  de nordiske universite-
ter.  
Derefter fulgte publikatio-
ner for en række koncerner 
i  researchvirksomheden, 
”Historisk.Reseach.dk”  i 
en branche, hvor hun i man-
ge år løb solo, og hvor hun 

stadig er aktiv. Samtidigt 
var hun tilknyttet Køben-
havns Universitet, Det kon-
gelige Kapel, som presse-
medarbejder for musikerne 
og senere Jyllands-Posten 
som navnemedarbejder og 
med klummen ”Gitte onli-
ne” på Jyllands-Postens 
bagside. En årrække  var 
Gitte Kjær profilredaktør på 
Dagbladet Børsen, hvor hun 
foruden  navnestof og som-
merserier også skrev om 
sejlsport.  
Fokus har undervejs ikke 
udelukkende holdt sig til 
det industrielle. Der har 
været bestillingsopgaver 
om bl. a sankthanstraditio-
nen. Bogen  blev en klassi-
ker, genudgivet som Magi-
ske Sankt Hans i 2012. 
Desuden bestillingsopga-
ver  om Faaborg Museets 
mæcen, Mads Rasmussen, 
Københavns Musiker For-
bunds historie og Det Kon-
gelige Kapels historie (med 
Verner Nicolet).  Desuden 
har Gitte Kjær skrevet om 
Svend Poulsen Gøn-
ge,  Gøngehøvdingen,  både 

før og efter hun flyttede 
til  ”Gøngehøvdingens egn” 
i Sydsjælland for ti år si-
den. Her følger hun  i bed-
stefaderen, redaktør ved 
Næstved Tidende, K.W.J 
Thureholms fodspor, idet 
han netop skrev om Gønge-
høvdingen.  I rækken 
af  Gitte Kjærs senere pub-
likationer kan nævnes den 
prisbelønnede ”Prinsessen 
og Baronen” (med Torben 
Thim). 
Bestselleren Mor på Nettet, 
der blev til på initiativ af 
Gitte Kjærs søn, Henrik 
Werdelin i NY, vil efter den 
runde fødselsdag stadig 
sende Gitte Kjær flittigt 
rundt i landet som en efter-
tragtet foredragsholder. 
Gitte Kjær er næstformand i 
Foreningen Skånsk Fremtid 
og har tidligere haft tillids-
poster i Morskabsmuseet på 
Frederiksberg og  Lundby 
Tennisklub. Hendes store 
interesse har gennem årene 
været sejlsport med base i 
Hellerup Sejlklub. I dag er 
hun gået i land og er en 
ivrig  tennis- og golfspiller.  

Foreningen Fjord til Fjord 
Naturstien ønsker lodsejer-
ne og alle brugerne af stisy-
stemet til fods eller til hest 
en god jul og et godt nyt-

år med tak for et godt sam-
arbejde i 2012. 
Vi afholder ordinær gene-
ralforsamling torsdag, den 
31. januar 2013 kl. 19-21  

i Køng Forsamlingshus, 
Øbjerggårds Allé 2, Køng  
med dagsorden ifølge ved-
tægterne.  
                          Bestyrelsen  

Generalforsamling i Foreningen Fjord til Fjord Naturstien 

Tak for  
opmærksomheden! 
Vi vil godt herigennem ud-
trykke vores store tak for 
den store opmærksomhed så 
mange mennesker viste os 
på vores sølvbryllupsdag 
den 12.-12. 2012. Tak fordi 
I kom, og tak for de mange 
flotte gaver! 

Winnie og Peter 
Møllergaarden 3, Lundby 



4750Avisen, nr. 132, 22. december 2012 

 

23 

Der bliver flotte stjerner og 
masser af glimmer og brag 
på himlen torsdag den 27. 
december kl. 17, når Skov-
hoj Fyrværkeri byder vel-
kommen til årets fyrværke-
rishow. Det lover festfyr-
værker Jesper og Marc An-
dreassen. 
- Når vores gæster ankom-

mer til pladsen, udleveres 
aftenens afskydningsliste, 
og der er lagt lidt ekstra 
overraskelser ind undervejs, 
der bliver bestemt noget at 
se frem til, siger Jesper An-
dreasen. 
Skovhoj Fyrværkeri har i år 
10-års jubilæum den 27. 
december, og det bliver 

fejret med en pølsevogn, 
hvor der serveres gratis hot-
dogs til alle fra kl. 14 til kl. 
17. Herefter er der fyrvær-
kerishow kl. 17. 
De skærpede sikkerheds-
krav fra myndighederne 
gør, at mange forhandlere af 
fyrværkeri i byerne ophører 
med at sælge fyrværkeri, da 

det er en omkostningstung 
og administrativ byrde for 
mange forhandlere i byom-
råderne. Samtidigt oplever 
mange kunder, at det er en 
stor ulempe, at de skal 
handle et sted og så køre 
hen til et andet sted for at få 
fyrværkeriet udleveret. 
- Det kan vi håndtere her på 
landet, hvor fyrværkeriet 
købes og udleveres samme 
sted. Det sætter mange kun-
der i dag stor pris på, siger 
Jesper Andreassen. 
Sådan ca. midt mellem 
Præstø og Næstved, på 
Præstø Landevej 77, ved 
Fårup,  har Skovhoj Fyrvær-
keri, v/ familien Andreas-
sen, indrettet sig så alle 
myndighedernes krav og 
regler kan overholdes for at 
sælge fyrværkeri lovligt. 
- Vi har to uddannede fyr-
værkere i butikken, Jesper 
og Marc Andreassen, der 
altid er klar med gode råd 
og vejledning til valg af 
fyrværkeri. 

Børnenes vilde kogebog på vej ud til alle skoler 
Året 2012 rinder i disse 
dage lige så stille ud, og det 
samme gør foreningen Kul-
tivators projekt “Børnene 
smager på Møn & Sydsjæl-
land II”. Det markeres med 
udgivelsen af hæftet 
“Børnenes vilde kogebog 
for Møn & Sydsjælland”, 
der i disse dage omdeles til 
alle skoleelever i 1. - 6. 
klasse i Vordingborg kom-
mune. 
Allerede forrige fredag 
modtog de første klasser 
deres eksemplar. 
Alle 1.- 6. klasser i kommu-
nen får et eksemplar, 
Inden juleferien starter skul-
le alle kommunens elever i 
aldersgruppen 1. - 6. klasse, 
som har været målgruppe 

for projektet, gerne have 
fået et eksemplar af hæftet 
med hjem. 
"Vi håber, at hæftet vil være 
til glæde og inspiration for 
lignende forløb i fremtiden 
for kommunens skoler, så 
eleverne også fremover kan 
lære, hvor maden egentligt 
kommer fra, både i produk-
tionerne og i naturen", slut-
ter projektleder Mette Ny-
gaard, medbringende ønsket 
om en glædelig jul fra for-
eningen Kultivator. 
Projektet ”Børnene smager 
på Møn & Sydsjælland II” 
er bevilliget til foreningen 
Kultivator af Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeris landdistriktsmidler 
og Vordingborg Kommune, 

samt mellemfinansieret af 
Nordea Bank, Stege. 
  

Med venlig hilsen 
Mette Nygaard Jensen  

Projektleder 

Mette Nygaard Jensen (bagest til højre) afleverer Børnes 
vilde kogebog til elever på Gåsetårnsskolen i Ørslev. 

Skovhoj afholder fyrværkerishow 

Jesper Andreassen i fyrvær-
keributikken. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 24. december 2012 til søndag den 6. januar 2013 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Danske hvidkål                                  5,90  
  
2 kg gulerødder                                 9,90 
  
 
  

Billigvarer = fast lav pris  
  
11 kg gas                                        198,90 
  
Silverdog tør hundemad 15 kg     124,90 
  
Toiletpapir 8 ruller                           10,90 
  
Køkkenruller 4 stk.                          10,90 
  
2 kg hvedemel                                   7,90 
  
Super pommesfrites                          6,90  
 
Æblejuice 1,5 liter                              8,90 
 
Appelsinjuice 1, 5 liter                     10,90 
 
Rivo kaffe 400 g                               19,90 
 

Havregryn 1 kg                                   7,90 
 
Løse ris 4 x 125 g                               4,90 
 
Paraboiled ris 1 kg.                            9,90 
 
Pastaskruer                                         4,45 
 
Frugtgrød 500 g                                  7,90 
 
Flåede tomater                                    3,45 
 
Bloknudler                                           4,90 
 
Tun i vand                                            9,45  
 
Amigo våd hundemad                       10,45 
 
Våd kattemad 4,25 g                           4,90 

Købmand Bo Weber 

---   efter den søde juletidefter den søde juletidefter den søde juletid   

Hent din pakkepost i 
hele butikkens  

åbningstid! 


