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Gratis
! 

Spændende teater- 
forestilling i Lundby 
Fredag den 12. april kan du opleve 
en spændende teaterforestilling i 
Medborgerhuset Lundby. Forestil-
lingen hedder Forsamlingshuset.  
                              Læs side 7 og 8 

Lattergaranti fra 
Præstø Amatørscene 
Så er Præstø Amatørscene ved at 
være klar med årets latterorkan. 
Billetsalget begynder 1. februar. 
Skynd dig! Der bliver rift om billet-
terne til de fire forestillinger.  
                                      Læs side 14 

Ged på  
afveje 
Hvordan kan en ged 
pludselig dukke op på 
trappen til 1. sal i en 
villa på Lundby Ho-
vedgade i Lundby? 
Det undrede Mette og 
Niki, Lundby Hoved-
gade 67 sig også over, 
da de opdagede geden 
inde i deres hus. 
Og hvad værre var: 
geden var slet ikke 
flink, den prøvede at 
stange dem. Hvad der 
så skete, kan du læse 
på                  side 13 

Slut med 
busser til 
Lundby St. 
Fra 2014 bliver Lundby Station en af de få jernbanestationer i Danmark helt 
uden busforbindelse. Sidste år nedlagde Vordingborg Kommune pendlerbus-
sen fra Præstø og nu lægger man op til, at Vordingborg-bussen ikke skal køre 
omkring Lundby Station.                                         Læs mere side 2, 10 og 23 

Præsten står i baren 
                                     Læs side 20 

Håndboldfest  
i Snaphanen 
Café 
Hvis Danmark når  
i finalen, er der hånd-  
boldfest i Lundby. 
Læs side 25 
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Dette blad udkommer 
lørdag den 26. januar 2013 

 
Sidste frist for indlevering af 

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

mandag den 25. februar 2013 
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 2. marts 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 

Der er altid en god forklaring 

D e har altid en 
god forklaring, 

når de skærer ned. 
I dagens avis forklarer 
fagleder i Vej og Trafik i 
Vordingborg Kommune, 
Bo Kuno Christensen, 
hvorfor det er fornuftigt at 
fjerne den sidste kommu-
nale busforbindelse til 
Lundby Station. 
Set i Vej og Trafiks per-
spektiv er der gode grun-
de til at fjerne busforbin-
delsen til Lundby Station. 
Argumenterne kan du 
læse på side 15. 
Men der er en anden side 
af sagen.  
Nemlig at DSB og Ba-
nedanmark har investeret 
omkring 30 millioner 
kroner i en ny station i 
Lundby.  
Ved den festlige indvielse 
af stationen den 15. de-
cember 2009, blev det 
klart understreget, at Vor-
dingborg Kommune i sin 
kommuneplanlægning vil 
udvikle Lundby, og derfor 
var der god logik i at mo-
dernisere stationen for 
mange millioner.  
 

N u ser det ud som 
om man helt har 

glemt de flotte taler fra  
2009. 

Kommunen kan bakke op 
ved at sørge for god bus-
betjening af sine stationer.  
I Vordingborg Kommune 
er der to jernbanestatio-
ner, Vordingborg Station 
og Lundby Station. 
Vi er ikke i tvivl om, at 
Vordingborg Kommune 
gør alt, hvad der er muligt 
for at understøtte statio-
nen i Vordingborg By. Vi 
kunne ønske, at der blev 
gjort lige så meget for 
Lundby Station, selv om 
den ikke ligger i en af de 
tre købstæder, som for 
tiden favoriseres, selv om 
der bor dobbelt så mange 
borgere uden for de tre 
byer i Vordingborg Kom-
mune. 
Efter lokalt pres fik vi i 
2010 en pendlerbus fra 
Præstø til Lundby Station. 
Imidlertid glemte Vor-
dingborg Kommune at 
fortælle Præstøborgerne, 
at der kørte en bus til 
Lundby Station, hvor der 
altid er plads i toget og at 
det tager under halvt så 
lang tid at køre til Lundby 
som til Næstved. 
Og så tilrettelagde man 
driften, så den ikke passe-
de med togafgange     og 
–ankomster. Sidste år 
blev busruten så lukket, 
fordi ingen brugte den. 
Igen en god forklaring. 

N år det gælder 
den manglende 

brug af rutebusserne kan 
der være mange nærlig-
gende forklaringer. 
Hvordan harmonerer bus-
driften med togenes af-
gangs– og ankomsttider? 
Her er der formentlig et 
stort problem. 
Hvis man skal vente på at 
toget kommer, skal man 
stå på en åben og blæsen-
de perron, hvor der ikke 
er nogen form for vente-
faciliteter, i øvrigt heller 
ikke toilet-faciliteter. 
 

V ordingborg Kom-
mune bruger i 

disse år mange penge på 
at give de tre gamle køb-
stæder kunstigt åndedræt. 
Der hvor en tredjedel af 
kommunens borgere bor.  
Det under vi dem gerne, 
men man behøver vel 
ikke at bruge alle pengene 
på købstæderne. 
Kunne der ikke blive en 
sjat til overs til perspek-
tivrige investeringer i et 
af kommunens oplagte 
vækstområder. 
I kommuneplanen står, at 
det er, hvad man vil gøre. 
Se nu at komme i gang! 
 
       Den gamle Redacteur 
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Frisk smørrebrød 
hver dag!  
Kom og vælg dine favoritter! 

Altid et besøg værd! 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

25,- 

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

Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

99,95 

25,-  

Lørdagstilbud 2. februar 

Kærgården 
flere varianter, 200 g,  
                         3 bakker  
 

12,95 

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. 

Fastelavnsfest 
Vi gentager succesen fra de sidste år og 
holder verdens måske bedste og fedeste 
fastelavnsfest 
Kom ned i butikken 
og tilmeld dig arran-
gementet, som er 
fastelavnssøndag 
den 10/2 kl. 11 
Der er begrænset 
antal pladser, så 
skynd dig! 

Eurospar  
har åbent alle dage 
OGSÅ SØNDAG 

8-19 

Mou suppe 
hønse- el. oksekød,  
1000 g,     pr. stk.  

Store søde  

Appelsiner 
Grækenland, kl.1 
                       10 stk. 
 

10,- 
 
Storck Toffifee 
125 g, pr. stk. 
 
 

Torsdagstilbud 31. januar  

29,95 

69,95 

 

Svinemørbrad 
430-630 g. - pr. stk. 

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 27. jan. til lørdag den 2. feb. 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

 
 

Portales Tempranillo 
Spansk rødvin, 300 cl.    pr. boks 
 
 
 
 

1,5 liter sodavand 
Coca-cola, Sprite, Fanta 
Schweppes m.fl. 
             Pr. flaske    
            +pant 
 
 
Max 10 fl. pr. kunde pr dag.  
Herefter er prisen 24,95 + pant pr. fl. 

Max. 3 kasser pr. kunde. 
Herefter er prisen 129,95 kr. 
pr. kasse plus pant 

Carlsberg Pilsner el.  
Grøn Tuborg  
 
 
 
                                  
                                 30 flasker 33 cl.,  
                                 pr. kasse + pant 
 
 
 

Fredagstilbud 1. februar 
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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 

Tag med på snaphanetur til Skåne 
Lørdag den 25. maj kan du 
komme med på en én-dags 
bustur til snaphanelandet i 
Skåne.  
Det er Foreningen Svend 
Gønge, der arrangerer turen 
i samarbejde med forenin-
gens venskabsforbindelse i 
Skåne, C. A. Cederborgsäll-
skapet. 
Cederborg-sällskapet står 
for dagens program, som 
blandt andet byder på besøg 
på nogle af de største snap-
haneseværdigheder, middag 
på Broby Gästgivergård i 
Broby (snaphanesteg er på 
menuen). 
Turen vil komme til at koste 
ca. 800 kroner pr. deltager, 
incl. middagen på Broby 
Gästgivergård. 
Dertil skal man beregne 
udgifter til morgenmad og 
aftensmad, som vi vil indta-
ge på vejen. Evt. kan man 
vælge at tage morgenmad 
med. 

Bussen afgår fra og ankom-
mer til Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby, lige ved siden af 
Lundby Station.  Der er 
afgang kl. 6.00 og hjem-
komsten forventes at være 
omkring kl. 21. 
Hvis du vil vide mere, inden 
du melder dig til turen, kan 
du kontakte formand for 
Foreningen Svend Gønge, 

Peter Sten, på tlf./sms 6130 
1004 eller maile til 
sten@post7.tele.dk. 
Dagen efter, den 26. maj, er 
der i øvrigt dansk-svensk 
1600-talsdag i Östra Salle-
rups prästgård, 24291 Hör-
by. 
Hvis der er interesse for det, 
kunne vi evt. udvide udflug-
ten til snaphanelandet med 
en dag, overnatte i Skåne og 

deltage i den dansk-svenske 
1600-talsdag i Hörby. Det 
kunne da være fint, hvis 
nogle af deltagerne i de 
årlige gøngemarkeder i 
Lundby mødte op i deres 
flotte dragter. 
Meld tilbage, om du er inte-
resseret i dag deltage i en én
-dages-tur til snaphanelan-
det i Skåne den 25. maj eller 
om du er interesseret i en to
-dages-tur med overnatning, 
så turen også kommer til at 
omfatte deltagelse i dansk-
svensk 1600-talsdag i Hör-
by. 
Ring/sms 6130 1004 eller 
mail sten@post7.tele.dk. 
Hvis turen bliver på to dage, 
vil den nok komme til at 
koste omkring 1800,- kr. pr. 
person, da vi også skal ind-
regne overnatning i prisen. 
Meget mere om turen til 
Skåne i næste nummer af 
4750Avisen, som udkom-
mer den 2. marts.           ps. 

Fra et tidligere besøg i Skåne.  



4750Avisen, nr. 133. 26. januar 2013 

 

5 



4750Avisen, nr. 133, 26. januar 2013 

 

6 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Axel Johansson fortæller om vildtbanen 
Den fremragende amatør-
arkæolog og særdeles histo-
risk kyndige Axel Johans-
son Lundby, kommer til 
generalforsamlingen i For-
eningen Svend Gønge ons-
dag den 13. februar og for-
tæller om den kongelige 
vildtbane og Vordingborg 
Rytterdistrikt. 
Vildbanen var et gigantisk 
kongeligt jagtområde, som 

blev anlagt af Chr. IV i 
1616. 
Ved Gl. Tappernøje Kro ud 
til Præstø Fjord startede 
Christian IV’s vildtbane  
i 1616 og forløbet var de 15 
km tværs over Sydsjælland 
til Dybsø Fjord. Det samle-
de vildtbaneareal blev på ca. 
400 kvadratkilometer, hvor-
ved det sydligste Sjælland 
blev til Nordens største  

dyrehave. Vildtbanens af-
grænsning var af  forskellig 
art. Det kunne være kraftige 
rishegn, grøfter eller naturli-
ge vandløb og søer. 
Axel Johansson holder sit 
foredrag efter den ordinære 
generalforsamling i For-
eningen Svend Gønge, som 

afholdes onsdag den 13. 
februar kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset Lundby, 4750 
Lundby. 
Generalforsamlingens dags-
orden er ifølge vedtægterne 
og på valg på årets general-
forsamling er Gunnar Stob-
be og Jens Hallqvist samt 
suppleanterne Birgit Ras-
mussen og Ingegerd Riis. 
Alle modtager genvalg. 
Det skønnes, at generalfor-
samlingen varer en halv 
time til tre kvarter, og efter 
en kaffepause, vil Axel Jo-
hansson holde sit foredrag 
fra kl. 20.00. Gratis adgang. 
Det er muligt at melde sig 
ind i Foreningen Svend 
Gønge ved at sende en mail 
til svendgoengepoul-
sen@gmail.dk. 
Det er gratis at være med-
lem. For medlemsskabet får 
man jævnlige nyhedsbreve 
tilsendt pr. mail.  

Axel Johansson kommer og 
fortæller om Den kongelige 
Vildtbane. 
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Nu skal vi af 
med julefedtet 
- Nu må vi se at få julefedtet af 
os og få startet op igen. 
Sådan lyder det fra Birgit Ras-
mussen fra Renæssancedanser-
ne i Lundby op til den nye dan-
sesæson. 
Danserne kan se frem til at 
skulle lære en-to nye danse 
med ny musik på programmet, 
så de ikke kører fast i de gamle 
danse.  
- De skal dog selvfølgelig hol-
des ved lige, understreger Bir-
git Rasmussen. 
- Vores nytårsønske er, at flere 
slutter sig til vores lille gruppe, 
så alle der måtte have lyst, skal 
være velkomne, når vi mødes 
igen i Medborgerhuset Lundby 
på følgende mandage fra kl. 19-
21. 
Vi begynder mandag den 4. 
februar, derefter øver vi os  
Mandag den 4. marts, 19.00 
Mandag den 18. marts, 19.00 
Mandag den 15. april, 19.00 
Mandag den 29. april, 19.00 
Mandag den 13. maj, 19.00 
Mandag den 27. maj, 19.00 
Mandag den 10. juni, 19.00 
Juli holder vi fri. 
Mandag den 5. august, og så 
har vi en lille generalprøve 
onsdag den 14. august, lige før 
Gøngemarkedet den 17.–18. 
august.  Vi håber at se jer! 
Birgit Rasmussen 
Tlf. 5576 9139, 2912 6508. 
John Graversen tlf. 5576 1298. 
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Nærkontakt 
Det er fint at komme 
hinanden ved, men mon 
ikke den sølvgrå bil til 
højre havde foretrukket, 
at den nærgående blå 
havde parkeret en smule 
længere til venstre. 

Nyt kulturelt samarbejde 
om mad og teater i Lundby 
Medborgerhus. 
Fredag den 12. april indle-
des et nyt teatersamarbejde 
imellem Teaterforeningen 
Bøgestrømmen og Medbor-
gerhuset Lundby. 
 
I forestillingen Forsam-
lingshuset, der er tilpasset 
rummet i Medborgerhuset 
Lundby, sidder publikum i 
hesteskoform, mens de to 
skuespillere bevæger sig 
rundt i salen og lader os 
gennemleve en barnedåb, en 
konfirmation, et bryllup og 
en begravelse. Igennem 120 
år følger vi en række men-
nesker fra vores plads rundt 

om bordet. I stykket bliver 
den danske forsamlingshus-
kultur taget under kærlig - 
og til tider absurd behand-
ling. Det er et samfundskri-
tisk og poetisk eventyr om 
fællesskabets huse – ram-
men om en demokratisk 
tradition hvor ordet er frit, 
og hvor der må forsamles til 
enhver anledning. 
Stykket er produceret af 
Baggårdteatret i Svendborg. 
Det blev nomineret til den 
fynske kulturpris i 2011 - 
og dramatiker Julie Maj 
Jakobsen modtog ved Reu-
mertuddelingen 2012 en 
talent-Reumert for forestil-
lingen. 
"Vi præsenterede i 2012 

forestillingen for et begej-
stret publikum i Tøvelde 
Forsamlingshus på Møn - 
og vi er glade for at kunne 
vise den igen i den anden 
ende af Vordingborg Kom-
mune", udtaler Thomas G. 
Bagge fra Teaterforeningen 
Bøgestrømmen. 
"Forsamlingshuset er dels 
en forestilling om liv, mær-
kedage og lokalt fællesskab. 
Dels et kulturprojekt, der 
skal sætte fokus på udvik-
lingen i de små byer, hvor 
forsamlingshuset traditio-
nelt har været et vigtigt 
samlingspunkt. Vi synes det 
er et meget spændende og 
nyskabende teaterkoncept. 
Samtidig er vi meget glade 
for det nye samarbejde med 
Lundby Medborgerhus, som 
er en del af vores mål om at 
få gode teateroplevelser ud 
på de mindre scener i kom-
munen", siger Thomas G. 
Bagge. 
Der er mulighed for at nyde 
en teatermenu fra Medbor-

gerhusets køkken inden 
forestillingen. 
 
FORSAMLINGSHUSET 
med Martin Geertz og Signe 
A. Mannow, instruktion 
Minna Johanneson. 
Fredag den 12. april  
kl. 19.30 
(Teatermenu kl. 18) 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby 
Billetter bestilles på teater-
foreningen.dk eller på Vor-
dingborg Kommunes biblio-
teker. 
Billetpriser:  
Løssalg 250 kr., 
medlemspris 170 kr., 
unge u/26: 90 kr.  
Teatermenu til kr. 125 be-
stilles sammen med billet-
ten. 
Er man to eller flere, der 
skal af sted, er der penge at 
spare ved at købe et med-
lemskab i Teaterforeningen 
Bøgestrømmen.  
Læs mere på  
www.teaterforeningen.dk 

Teater i Medborgerhuset Lundby 
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I denne kolde vintertid har 
pigerne i køkkenet valgt en 
god gammel dansk menu til 
fællesspisningen tirsdag den 
5. februar kl. 18.00 i Med-
borgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. 
Menuen består af gule ærter 
med kogt kød, medisterpøl-
se, rugbrød, sennep og rød-
beder. 
Efter hovedretten er der 
kaffe ellerte og hjemmebagt 
kage. 
Prisen for alle disse herlig-
heder er:  
Voksne             kr. 70,00 
Børn                  kr. 35,00 
Som sædvanligt kan der 
købes øl, vand og vin til 
rimelige priser. 
Tilmelding kan ske på Med-

borgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail til  
winbi@forum.dk. Sidste 
frist for tilmelding er søn-
dag den 3. februar af hensyn 
til indkøb. 
Denne aften vil der værre 
mulighed for at forny sit 
kontingent til Støtteforenin-
gen for 2013. Skulle der 
blandt deltagerne i fælles-
spisningen være gæster, 
som måtte ønske af blive 
medlem af Støtteforeningen, 
er der også mulighed for det 
denne aften. Støtteforenin-
gen formålsparagraf er at 
yde støtte til vedligeholdel-
se og drift af Medborgerhu-
set Lundby.  

Idrætsforeningen Svend Gønge afholder 

Generalforsamling 
torsdag den 7. februar kl. 19.00 

 i Køng Forsamlingshus,  
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

Med venlig hilsen  
Leif Andersen 

kasserer 

Gule ærter til fællesspisning i Lundby 

Den står på gule ærter til fællesspisningen i Lundby. 

Snaphanen  
Café og Butik  
nu på Facebook 
Nu kan 4750 Avisens læ-
sere gå på Facebook og 
blive opdateret med infor-
mationer fra Snaphanen 
Café og Butik. Der vil 
komme billeder, informati-
on om varer i butikken og 
menu og aktiviteter i café-
en. Og så vil der komme 
beskrivelser af, hvor spæn-
dende det er at være frivil-
lig i café og butik med 
opfordring til at komme og 
være med. I kan finde 
Snaphanens side her: 
www.facebook.com/
SnaphanenButikCafe 

Det er her på Lundby Ho-
vedgade 95, Snaphanen 
Cáfé & Butik holder til. 
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Ambassadøraften  
med Peter Tillisch 
Torsdag den 14. marts kom-
mer godsejer Peter Oxholm 
Tillisch til Lundby og for-
tæller om sig selv og sine 
godser. 
Peter Oxholm Tillisch er en 
af Foreningen Svend Gøn-
ges ambassadører, og arran-
gementet, som holdes i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby, 
begynder kl. 19.00 og er et 
led i den foredragsrække 
med foreningens prominente 
ambassadører. Tidligere har 
foreningen holdt ambassa-
døraftener med Peter Henrik 
Tesdorpf fra Gjorslev, Bernt 
Johan Collet, Lundbygård, 
Keld Møller Hansen, Muse-
erne Vordingborg og fhv. 
borgmester i Præstø og nu-
værende regionsrådsmedlem 

Peter Madsen. 
Peter Oxholm Tillisch vil 
fortælle om sin slægt, om 
sine to godser Rosenfeldt 
ved Vordingborg og Øbjerg-
gaard i Køng. 
Vi skal høre om historien, 
men vi skal også høre, hvor-
dan det er at drive moderne 
godser i dag. 
Peter Oxholm Tillisch er 
kendt for at deltage i sam-
fundslivet og –debatten, og 
han tager mange initiativer. 
Blandt andet er han initiativ-
tager til planerne om at op-
føre et biogasanlæg i Lund-
by Lokalområde. 
Alle er velkomne til ambas-
sadøraftenen med Peter Ox-
holm Tillisch. 
Entré: 50,- kr., som inklude-
rer kaffe og kage. 

Pendlerklubben ved Lundby 
Station relancerer sig med 
mailadresse og selvstændig 
fane på hjemmesiden 
www.syvsogne.dk 
Pendlerne fra Lundby stati-
on har fået ny pendlertals-
mand, det er Lars Kjær 
Hansen der har taget over 
efter Ingegerd Riis. Pendler-
ne får nu en fane på 
www.syvsogn.dk , og der er 
med den nye mailadresse 
lagt op til at vi samler op på 
de fælles informationer, der 
måtte være ved at pendle fra 
Lundby. 
Mail: pend-
ler.lundby@syvsogne.dk 
Der fortsættes og etableres 
et styrket samarbejde med 
Borgerforeningen i Lundby 
og Lundby Lokalråd. Det er 
tanken, at der tillige skabes 
mere formelle kontakter til 
de øvrige lokalråd og grup-
per, der benytter Lundby 

station. 
Der er netop sendt høring-
svar til kommunen vedr. 
busdriften 2014, og i den 
forbindelse er det en skuf-
felse at se, at kommunen nu 
helt fravælger Lundby stati-

on som vendeplads for bus-
drift i nærområdet. At tra-
fikken fra hele kommunen 
nu peger ind mod Vording-
borg. 
Dette er rigtig ærgerligt, da 
DSB med køreplanskiftet 

2013, har lyttet til proteste-
ren fra Lundbys Pendlere 
for at få en afgang yderlige-
re mellem 07.00 og 08.00. 
Det er i den nye køreplan 
blevet til afgang 7.04 - 7.52 
- 8.26 sydover. Medens 
afgangene mod København 
forsat har halvtimesdrift fra 
kl. 05.14 og frem til 07.45 
på hverdage. 
Det er vigtigt at nævne, at 
pendlertalsmanden ikke kan 
tage sig af egentlige klager 
over DSB, Movia eller Rej-
sekortet. Her er det vigtigt, 
at man benytter de anvisnin-
ger, der er for DSB, Movia 
og Rejsekortet. Men pend-
lertalsmanden vil gerne 
være orienteret på den ene 
eller anden måde, hvis det 
viser sig at være mere gene-
relle fejl og problemer der 
opstår.  
 
 Lars Kjær Hansen, Lundby. 

Ny pendlertalsmand ved Lundby St. 

Lars Kjær Hansen, der nu er talsmand for pendlerne, der 
benytter Lundby Station. 
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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 en hyg-
geaften foran fjerneren eller 
efter middagen. 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 

Nyt i Snaphanen Butik 
Vi har åbent alle dage fra 13-21  

Delikatesse-oste  
fra Knuthenlund 
Du kan købe lækker økologisk 
ost fra det anerkendte økologi-
ske gods Knuthenlund på Lol-
land i Snaphanen Butik i Lund-
by. 
På opfordring fra flere kunder 
er osten endnu et skud på ræk-
ken af kvalitetsprodukter, som 
Snaphanen Butik fører. 
Udover blød og hård ost fører 
vi også en lækker cremet yo-
ghurt fra det økologiske gods 
Knuthenlund på Lolland. 

Økologisk gedebrie, stor æske. 

Lækkerier fra Økoladen 

Supervin fra Sydafrika 
Vi har fået stadig den populære vin, importeret direkte 

fra Sydafrika, på lager! 

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

Køb din vært– eller værtindegave i Snaphanen Butik 
Hvad tager man med til 
værten eller værtinden, 
når man skal ud? 
I Snaphanen Butik kan 
du få mange gode ideer 
til anderledes vært– og 
værtindegaver. 
Vi har f. eks. et pænt 

udvalg af lækre værtin-
degaver fra Lisbeth 
Skovs Solsikken. Der er 
både smarte lys og sæber 
i flot udstyr. 
Til værten er det store hit 
en æske med tre slags 
specialøl fra Bryghuset 

Møn. 
En vingave er også altid 
en god idé, og her kan vi 
byde på noget helt unikt, 
nemlig den specialimpor-
terede sydafrikanske vin 
fra vinfarmen Vreede en 
Lust.  

Bliv frivillig i Snaphanen 
Flere og flere har opdaget, at 
det giver meningsfuld fritid at 
være frivillig i Snaphanen Bu-
tik eller i Snaphanen Café. 
Dels bliver man del af et fæl-
lesskab, dels er man med til at 
skabe liv i Lundby, dels er det 
en kæmpe oplevelse at arbejde 
sammen med de unge prakti-
kanter fra ungdomsuddannel-

sen STU i Lundby. 
Vagterne i butikken er på 4,5 
eller 3,5 timer. Eftermiddags-
vagten er fra 13-17.30 og af-
tenvagten fra 17.30-21.00. 
Du bliver grundigt instrueret 
og vejledt inden din debut.  
Vil du høre mere om det at 
være frivillig i Snaphanen, så 
ring til Peter Sten, 6130 1004. 
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Gule 
ærter 
Tirsdag den 5. februar 

2013 kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, 4750 Lundby 
 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 
Menu: Gule ærter med kogt 
kød/medisterpølse/rugbrød/

sennep og rødbeder. 
Efter denne ret er der kaffe/

the og hjemmebagt kage. 
Menu-pris:  

voksne: 70,- kr. 
børn:    35,- kr. 

Øl, vand og vin til meget  
rimelige priser! 

Denne aften vil der værre 
mulighed for at forny sit 

kontingent til Støtteforenin-
gen for 2013.Skulle der 

blandt deltagerne i fælles-
spisningen være gæster, 
som måtte ønske af blive 

medlem af Støtteforeningen 
er der også mulighed for det 
denne aften. Støtteforenin-
gen formålsparagraf er at 

yde støtte til vedligeholdel-
se og drift af  Medborger-

huset Lundby. 
 

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

senest søndag den 3. febr.  
Alle er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Foreningen Svend Gønge afholder sin ordinære 

Generalforsamling 
Onsdag den 13. februar kl. 19.00  

i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
Dagsorden efter vedtægterne. 

Indkomne forslag skal mailes til formanden senest onsdag den 6. februar kl. 19.00 - 
sten@post7.tele.dk. 

Efter generalforsamlingen og en kaffepause holder Axel Johansson kl. 20  
foredrag om Den kongelige Vildtbane på Sydsjælland  

og Vordingborg Rytterdistrikt. 
Alle er velkomne til generalforsamling og/eller foredrag. Indmeldelse i foreningen kan 

ske ved indgangen. Det er gratis at være medlem! 
Ved generalforsamlingen skal man dog have været medlem inden den 1. januar 2013 for 

at være valgbar og have stemmeret. 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Traditionen tro skal der 
igen i år holdes indendørs 
fastelavnsfest i Tappernøje 
Forsamlingshus. Det er en 
stadig voksende succes, 
hvor der dog fortsat er plads 
til mange flere. 
Børnene bliver delt ind i 
alderskategorier ved tønder-
ne, så det bliver fair for alle. 
Der er fuld fart over feltet, 
og vi ser en masse glade 
børn, som virkelig kæmper 
om at blive kattekonge og 
kattedronning. Vi skal også 
have kåret bedst udklædte 
dreng og pige.  

Fastelavnsfesten foregår i år 
søndag den 10. februar 
2013 kl. 14, så kan de små 
under tre år nå deres mid-
dagssøvn.  
Arrangementet koster 40,- 
pr. person, og til børnene 
vil der være godtepose, 
fastelavnsbolle og 1 juice, 
og til de voksne vil der væ-
re kaffe/te og fastelavnsbol-
le. 
Tag endelig bedsteforældre 
og familien med til en hyg-
gelig fastelavnsfest. 
Tilmelding er en nødven-
dighed og skal ske senest 7. 

februar på tlf: 5596 5042 
eller 2037 4945. 
Håber at se mange udklædte 
børn og også gerne foræl-
dre. 
 

Fastelavnshilsner fra 
Mikael & Katja  

samt bestyrelsen  
i Tappernøje Forsamlings-

hus 
 

Se mere om arrangementet 
på www.4733.dk/
forsamlingshuset 

Slå katten af tønden i Tappernøje  
Det er bare sjovt at være til fastelavnsfest i Tappernøje. 

Ambassadøraften 
med Peter Tillisch 
Foreningen Svend Gønge 

afholder en aften med en af 
foreningens ambassadører, 

Godsejer Peter Tillisch, 
Rosenfeldt og Øbjerggaard 

Torsdag den 14. marts 
kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 
Peter Tillisch vil fortælle 
om sig selv, sin baggrund 
og om sine to godser og 

moderne godsdrift. 
Entré: 50 kr.  

incl. kaffe og kage. 
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Ged på afveje 
Unge gravide Mette og hendes 
mand Niki i Lundby Hovedgade 
67 kom og fortalte, at de havde en 
ged stående øverst på trappen til 
1ste sal! De kunne ikke få geden 
ned derfra fordi, den var blevet 
bange og stangede ud efter et 
hvert forsøg at få den ned igen. 
Det unge pars nabo, Aase Harre-
kilde-Petersen, fortæller den dra-
matiske historie. 
- Jeg prøvede ved at tilbyde den 
en gulerod, men den stangede min 
hånd! Den havde også stanget 
Mette i benene forinden.  Mettes 
mor, Gitte Wayert, prøvede at 
ringe rundt for at finde ejeren, 
men uden held. 
Til sidst kom den modige og dyre-
vante Susanne fra Lundby Hovd-
gade 77, og hun tog den i sin favn,  
fik den ned at trappen og derefter 
måtte hun bære den arme dyr til-
bage til egen have, hvor den op-
holdt sig til ejeren blev fundet! 
Susanne overraskede geden fuld-
stændigt, idet hun gik direkte op 
ad trappen og hapsede den. Den 
blev helt rolig fordi, den kunne 
måske mærke at hun bestemte. 
Hun har selv haft ged og en hel 
del andre dyr, så som flere heste, 
hunde, katte, høns, chinchillaer.  
Arme ged, forneden af trappen 
inden Susanne kom til hjælp, stod 

ikke færre end fire personer og 
diskuterede hvordan vi skulle få 
fat i den... den stangede temmelig 
hårdt, og den prustede højlydt af 
ren og skær angst. 
Det viste sig, at Susanne, meget 
fornuftigt, ikke kun meldte geden 
som fundet til politiet, men nok så 
vigtigt, fik den fremlyst på Face-
book. På sidstnævntes side bad 
hun venner og bekendte at videre-
sende efterlysningen til alle de 
personer, de igen kendte  og som 
bor i eller omkring Lundby!  
Det gav pote, for en morgen et par 
dage efter ringede gedens ejere, 
der bor omkring Sværdborg.  
Sønnen i huset havde ugen før fået 
geden, der er ca. 8 måneder gam-
mel, som gave. Familien havde 
bygget et godt, solidt hus til den, 
men ukendte personer har, måske 
ved et uheld, åbnet lågen og geden 
har kunnet stikke af. Lågen er 
lavet af en type som kun kan åb-
nes udefra. 
Nu da vi ved, hvor langt geden er 
rendt hjemmefra, tror jeg ikke den 
ville have kunnet finde hjem af sig 
selv. Den har ikke kendt området, 
inden den begav sig på uledsaget  
udgang!  
 

Aase Harrekilde-Petersen 
Lundby Hovedgade 69, Lundby 

Susanne fra Lundby Hovedgade 77 tog roligt 
geden i sin favn. 

Geden på trappen var rasende. Den prustede og stangede alle, der 
kom i nærheden af den. Det var udtryk for angst. 

Geden siger farvel og tak for husly til Mette, 
Lundby Hovedgade 67. 
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Indkaldelse til  

Generalforsamling  
i Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby Aps. 
 

Tirsdag den.19. februar 2013 kl. 19,00  
i Medborgerhuset Lundby,Banevej 4, 4750 Lundby 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne af 2011. 

 
Indkomne forslag skal være Winni Birch, Boelsvej 

10,4750Lundby i hænde senest den 10. februar 2013. 
 

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2013 har 
stemmeret. Gyldig kvittering bedes venligst medbragt. 

Medlemskab kan tegnes inden generalforsamlingen ved 
henvendelse til Johnny Birch, Boelsvej 10,4750 Lundby. 

Tlf.: 4050 9278 
Mvh. 

Bestyrelsen 

Snaphanen Café samarbejder 
med Lundby Pizza-Bar 
Søndag den 24. november 
2012 åbnede Snaphanen 
Café i Lundby på adressen 
Lundby Hovedgade 95, st. 
tv. Caféen har åbent tors-
dag-fredag kl. 15-18. 
Snaphanen Café samarbej-
der med Lundby Pizza-Bar, 
når det gælder de varme 
retter i caféen.  
Lundby Pizza-Bar leverer 
unikke varer til Snaphanen 
Café, og med ”unikke” 
menes varer, der ikke kan 
købes i Lundby Pizza-Bar. 
Det gælder f. eks. den me-
get populære Snaphanen 
Burger, Snaphanen Sand-
wich, Snaphanen Pizzaer 
og bagte kartofler med 
fyld.  

Dertil kan man også få 
serveret varer, som Lundby 
Pizsa-Bar også har på me-
nukortet. 
Priserne i Snaphanen Café 
er en smule højere end i 
Pizza-Baren, og det skyl-
des dels at de unikke varer 
er af meget høj kvalitet, 
dels at caféen tilbyder op-
varmet lokale og servering 
på varme tallerkener. 
Samarbejdet mellem Lund-
by Pizza-Bar og Snapha-
nen Café har fungeret til 
begge parters fulde til-
fredshed.  Og kunderne 
virker også til at være sær-
deles tilfredse, både med  
maden og serveringen i 
Snaphanen Café.         ps. 

Køng Husflidsforening afholder ordinær  

Generalforsamling  
Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00  

i Husflidsskolen Højbro 15  
4750 Lundby  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal være formand Jens Larsen i hænde 

senest 8 dage før. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Vel mødt! 
Bestyrelsen 

Det nye år er skudt i gang, 
og det næste arrangement i 
Bårse Husholdningsforening 
er allerede planlagt. 
Torsdag den 21. februar 
2013 kl. 19.00 er der vin-
smagning i Bio Bernhards 
Baghus, Præstø.  
Det er Lora Vine v/Lotte 
Rasmussen der vil komme 
og præsentere de skønne 
dråber for os. Der vil være 
velkomstdrink, rødvin samt 
hvidvin på programmet, og 
for at fremhæve smagen vil 
der blive serveret små bidder 

af brød, pølse og ost. 
Pris for vinsmagningen er 
kr. 200 for medlemmer og 
kr. 300 for ikke-medlemmer. 
Der er plads til max. 36 per-
soner, så det er ”først-til-
mølle”. NB! Medlemmer har 
førsteret! 
Tilmeldingsfrist den 8. fe-
bruar 2013 til Karina From-
berg på tlf. 2812 5670. 
Bårse Husholdningsforening 
ønsker alle godt nytår og 
glæder sig til at byde vel-
kommen til vinsmagningen! 

Vinsmagning i Bårse Husholdningsforening 

Forbedret energi, smerte-
lindring, bedre søvn, mod-
virkning af ældelse, vægt-
tab, afstresning. 
Forestil dig at du kan opnå 
alt dette, blot ved at anven-
de et lille plaster! 
Alt dette er nu muligt med 
små klinisk dokumenterede 
plastre, som nu anvendes 
af hospitaler, læger, tera-
peuter og mennesker på 
verdensplan i mere end 100 
lande. 
Disse plastre er baseret på 
en ny teknologi til at for-
bedre sundhed, wellness og 
ydelse uden kemikalier og 
medicin. 
Nogle kalder det akupunk-
tur uden nåle, da plastene 
blidt stimulerer akupunk-
turpunkter på  meridianer-
ne, vores energi veje i 
kroppen. 
Naturligvis er alt godkendt 
som medicinsk udstyr klas-
se 1 i USA, og godkendt til 
salg i hele EU. 
Plastrene er også blevet 
testet af WADA - World 

Anti Doping Agency, og 
bruges af topatleter i  hele 
verden. 
Kontakt os for at lære mere 
om disse fantastiske pla-
stre, og lad os hjælpe dig 
med ydeevne og sundheds-
mæssige udfordringer! 
  

Med venlig hilsen 
Kirsten og Børge Baltzer 

 
Klinik Baltzer  
Rekkendevej 8 Allerslev 
4720 Præstø  
Tlf. 2815 3600. 
Hver onsdag holdes der 
introduktionsmøde fra 19-
21 på ovennævnte adresse. 
Her fortæller vi om plastre-
nes virkning og brugen af 
dem. Har du smerter, så 
fjerner vi dem. 
Alle er velkomne.  Tilmel-
ding er nødvendig da vi 
kun har plads til  10-12 
personer. 
Se mere her.   www.klinik-
baltzer.dk samt her:  
www.eccoline-
helseprodukter.dk 

Det lille plaster med den 
store virkning 



4750Avisen, nr. 133. 26. januar 2013 

 

15 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

4750Avisen udkommer således: 
Nr. 134: 2. marts 2013 (OBS!) 

Deadline: mandag den 25. februar kl. 10! 
Nr. 135: 6. april 2013 (OBS!!) 

Deadline: 1. april kl. 10! (2. påskedag) 
Nr. 136: 27. april 2013 

Deadline: 22. april kl. 10. 
Nr. 137: 1. maj 2013 

Deadline: 27. maj kl. 10. 
Nr. 138: 29. juni 2013 

Deadline: 24. juni kl. 10. 
Nr. 139: 3. august 2013 
Deadline: 29. juli kl. 10. 
Nr. 140: 31. august 2013 

Deadline: 26. august kl. 10 
Nr. 141: 28. september 2013 

Deadline: 23. sepember 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 

Se havørnene på Ør-
nens dag på Avnø søn-
dag den 17. februar 
 
Søndag den 17. februar 
inviterer Dansk Ornitolo-
gisk Forenings Caretaker-
gruppe for områderne Kar-
rebæk, Dybsø og Avnø fjor-
de til Ørnens dag på Avnø 
Naturcenter kl. 10 til 14. 
Ornitologer vil være place-
ret flere steder i området 
med deres teleskoper, så 
man kan se ørnene på nær-
mere hold. 
 I 2012 var der over 300 
ørne i Danmark på samme 
tidspunkt, og forhåbentlig 
er der også masser af ørne 
at se på i år.  
I 2012 voksede den danske 

havørnebestand fra 38 til 48 
par med rede. Det blev til 
52 udfløjne unger. Det er 
lidt i underkanten af hvad 
man kunne forvente, idet 
der kun var 29 par der fik 
unger på vingerne. Det er 
dog normalt, at nyetablere-
de par ikke får held til at få 
deres første unger. 
På Avnø Naturcenter kan 
man orientere sig om, hvor-
dan det går med fuglelivet i 
fjordområdet. Der vil være 
varmt at drikke og mulig-
hed for at komme i tørvejr. 
Når ørnen har så fin frem-
gang i Danmark, skyldes 
det blandt andet, at dansker-
ne respekterer begrænsnin-
gen af færdslen omkring 
rederne, hvilket giver ørne 
fred til at yngle. 

Havørn med unger i det Sydsjællandske.  
(Foto: Ivan Ingemansen). 

Kom og se havørne på 
Avnø på Ørnens dag 

Bliv Lundbys Tjener Boldt! 
Vel er Lundby ikke Korsbæk, og vel er Jernbane-
caféen ikke Snaphanen Café.  
Men vi kunne godt bruge et par ekstra Boldt’er m/k 
som frivillige i Snaphanen Café og/eller Snaphanen 
Butik. 
I Snaphanen Butik er der  
vagter fra 13-17.30  
og 17.30-21 alle ugens dage. 
I Snaphanen Café går  
vagterne fra 15-18 og  
fra 18-21 fra torsdag  
til søndag.  
Kunne du tænke dig  
at være med  
i fællesskabet,  
så ring eller sms  
til Peter Sten på  
tlf. 6130 1004. 
Du kan også maile til  
sten@post7.tele.dk. 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
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Idrætsforeningen Svend 
Gønge, som hører hjemme i 
Lundby, står lige midt i den 
største udvikling i forenin-
gens historie. Grunden til 
denne udvikling er, udover 
et utrolig stærkt frivilligt 
fundament i foreningen, 
også deltagelsen i DGI’s 
Danmarksmesterskab i for-
eningsudvikling. 
I IF Svend Gønge har man 
skruet op for udviklingen, 
bl.a. efter at foreningen var 
med i DGI’s DM i for-
eningsudvikling: 
”I et mindre bysamfund 
som vores er det ekstremt 
vigtigt at have nogle aktivi-
teter, der samler byens bor-
gere. Vores idé er at skabe 
sammenhold og fællesskab 
omkring idrætten, men vi 
vidste godt, at vi kunne bli-
ve endnu bedre. Derfor har 
vi med hjælp fra DGI netop 
indsendt en ansøgning til 
projektet Byggeriets Ildsjæ-
le, hvor målet er at etablere 
et lokalt motionscenter”, 
forklarer formand Elise Ol-
sen. 
”Vi har så mange gode fri-
villige kræfter, som kan se, 
at det virkelig nytter noget 
at gøre noget for hinanden. 
Vi har holdt dialogmøde 
med foreningsmedlemmer, 
skolen, lokalsamfund og 
lokalråd for at få projektet 
godt forankret lokalt, og så 
har DGI hjulpet os med 
viden og forskellige redska-
ber, så vi hele tiden følte os 
optimalt klædt på”. 
Det er en kendt sag, at stra-
tegien med at inddrage så 
mange lokale samarbejds-
partnere som muligt, er den 
rigtige vej at gå, i hvert fald 
hvis man skal tro forman-
den for regeringens Visions-
gruppe for landdistrikter 
Søren Hermansen. Han har 
ved flere tidligere lejlighe-
der påpeget, at de landsby-
er, der kan samle lokalom-
rådet, også har den største 

chance for at overleve på 
den lange bane. 
IF Svend Gønge har søsat 
mange initiativer i og om-
kring den gamle idrætshal, 
som ligger i umiddelbar 
nærhed til byens skole. Men 
den helt store udfordring for 
foreningen ligger i, at ud-
viklingen skaber pladsman-
gel, og ifølge Elise Olsen 
hjælper de nuværende og 
meget nedslidte faciliteter 
desværre ikke i positiv ret-
ning: 
”I første omgang har vi fo-
kuseret på det nye motions-
center, som var et ønske, 
der udsprang på et visions-
møde, som foreningen holdt 
sammen med DGI Stor-
strømmen for lokale ildsjæ-
le både ude og indenfor 
foreningen”. 
Udover etableringen af nyt 
motionslokale peger for-
manden også på medlem-
mernes brændende ønske 
om at få et halgulv mere at 
udfolde sig på, samt etable-
ring af et nyt kulturcenter 
for hele oplandet. Disse 
planer ligger dog længere 
ude i fremtiden, men for-

eningen har allerede været i 
dialog med DGI Storstrøm-
men om hjælp til etablerin-
gen af et sådan center. 
Netop hjælpen til medlems-
foreningerne er en af DGI 
Storstrømmens allervigtig-
ste opgaver: 
”Det er sådan set bare et 
spørgsmål om at kontakte 
os, for det er jo derfor, vi er 
her”, fortæller forenings-
konsulent Johan Vest: 
”Der er rigtig mange for-
eninger, som har en masse 
gode idéer, men ofte bliver 
de idéer bremset af, at det 
kan være enormt tidskræ-
vende eksempelvis at søge 
om midler fra fonde, kom-
muner eller andre.   
”Der er jo ikke ret mange 
mennesker, der både kan 
rumme at passe et arbejde 
fra otte til fire, have børn og 
samtidig bruge resten af 
døgnets vågne tid på fore-
ningsarbejde. Derfor er det 
oplagt at bruge eksempelvis 
DGI’s mange tilbud til for-
eninger.  
Under DM i foreningsud-
vikling fandt IF Svend Gøn-
ge ud af, at de kunne søge 

midler i Vordingborg Kom-
munes Udviklingspulje til at 
få konsulenthjælp til at ud-
færdige en ansøgning. Elise 
Olsen og IF Svend Gønge 
fik midlerne og med konsu-
lenthjælp fra DGI Stor-
strømmen blev det muligt at 
få ansøgningen til Byggeri-
ets Ildsjæle af sted i tide. Nu 
ser Elise Olsen frem til en 
kærkommen renovering af 
pedelboligen, og hun opfor-
drer idrættens mange ildsjæ-
le til at stoppe op og tænke 
smart: 
”Man kan nemt overbebyr-
de sig selv med arbejde, 
hvis man vil det hele selv. 
Men kan være praktisk bare 
lige at løfte røret og få svar 
på nogle konkrete spørgs-
mål, som man måske selv 
ville kunne bruge timer på 
at finde frem til. Derfor 
handler det for mig om at 
bruge de redskaber, der lig-
ger lige for”. 
IF Svend Gønge afventer i 
øjeblikket svar på en ansøg-
ning om 600.000 kr. til re-
novering af den gamle pe-
delbolig ved siden af Svend 
Gønge-Hallen. 

Fuld damp på IF Svend Gønge 

Nogle af Idrætsforeningen Svend Gønges mange ildsjæle, som nu går nye veje for at 
realisere drømmen om et motionscenter i den gamle pedelbolig ved Svend Gønge-
Hallen i Lundby. (Foto: Jan Kurek) 
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Det nye år er startet med 
kulde og sne, men Præstø 
Amatørscene sørger for at 
holde varmen! Prøverne er i 
fuld gang på det næste styk-
ke -”To haner i kurven”, og 
tempoet er med til at spiller-
ne får varmen i øvelokalet. -
- Der har været mange styk-
ker forbi min læselampe 
denne gang, men det har 
været meget svært at finde 
det rigtige stykke. Jeg er 
faldet for dette stykke på 
grund af humoren og op-
bygningen. Denne gang er 
det to piger, som har de 
store roller, mens mændene 

støtter op. De tidligere år 
har det været omvendt, og 
nu var alle klar til en lille 
omrokering. Endnu engang 
er det en farce, men denne 
er den skrevet af John 
Chapman & Dave Freeman 
med oversættelse af Bent 
Mejding. De sidste par år 
har jeg brugt stykker skre-
vet af Ray Cooney, men han 
har også skrevet sammen 
med John Chapman, så hu-
moren er i samme stil, for-
tæller Ingelise Fromberg, 
der som altid er instruktør. 
Prøverne har været i gang 
siden slutningen af septem-

ber, og efter juleferie i hele 
december måned er holdet 
nu klar til for alvor at gå i 
krig med rollerne, fortæller 
Ingelise Fromberg. Decem-
ber er blevet brugt til at 
læse på rollerne og forme 
karaktererne, og allerede nu 
er der indøvet gode ansigts-
træk og hurtige leveringer 
af replikkerne. 
Mange vil gerne være med 
på scenen, men denne gang 
har stykket kun syv spillere, 
så nogle får en pause fra 
scenen denne vinter.  
De bærende kræfter er lagt i 
hænderne på Karina From-
berg og Stina Nielsen. De 
har ikke tidligere spillet tæt 
sammen, men allerede nu 
ser det ud til, at deres kemi 
og samspil nok skal få 
mændene i knæ. Ole Niel-
sen og Lars Jensen er to af 
modspillerne til førnævnte 
piger, og hele 1. akt gen-
nemspilles af disse fire. 
Anker Rasmussen får lov at 
vise en lidt anden side af sig 
selv, mens Marianne Larsen 
og Anna Lise Nielsen kom-
me ind fra sidelinjen og er 
med til at skabe den sidste 
totale forvirring.  
Kort om stykket:  
Hele forestillingen foregår i 

en lejlighed i England. So-
veværelset bliver flittigt 
brugt, og inden længe er der 
lagt op til lumre tankegan-
ge, hurtige reflekser og ind-
skydelser. Harriet er den 
skønne kvinde, der forstår 
sig på mænd. To mænd er i 
spil, men pludselig er der 
tre. Veninden blander sig, 
og konerne dukker op og 
giver deres besyv med.  
Der skal tænkes og handles 
hurtigt for alle parter! Ama-
tørscenen lover, at der er 
grinegaranti! 
 
 
 
Fakta: 
Premiere:  
Onsdag den 6. marts 2013 
kl. 19.30 
Forestilling:   
Torsdag den 7. marts 2013 
kl. 19.30 
Forestilling:   
Fredag den 8. marts 2013 
kl. 19.30 
Forestilling:   
Lørdag den 9. marts 2013 
kl. 16.00 
  
Billetsalg starter den 1. 
februar 2013.  
Tlf.  5599 1125.  
Billetpris: 100,- kr.  

Præstø Amatørscene skaber igen forvirring 
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Ændrede deadlines for 4750Avisen 
De næste to numre 
af 4750Avisen har 
ændrede deadlines i 
forhold til de ud-
meldte datoer. 
Næste nummer ud-
kommer først lørdag 
den 2. marts og har 
deadline mandag 
den 28. februar kl. 
10.00. 
På grund af påsken 
flytter marts-
nummeret udgivelse 
helt frem til den 6. 
april med deadline 
mandag den 1. marts 
kl. 10.00. 
Den 1. marts er 2. 

påskedag, og hvis 
man ikke ønsker at 
sende artikler og 
annoncer til 
4750Avisen i på-
sken, skal der herfra 
lyde en opfordring 
til at sende materia-
let inden påske! 
Endelig er der juli-
nummeret, som ud-
kommer lørdag den 
3. august. Det num-
mer har deadline 
mandag den 29. juli 
kl. 10.00. 
Stof til 4750Avisen 
sendes til 4750@ 
lundbyweb.dk. 
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DBU’s Faxe Kondi-legat 
gik i år til Egon Jacobsen 
fra IF Svend Gønge Fod-
bold. 
- Vores legatmodtager af 
Faxe Kondi-legatet er et 
knudepunkt for alle i klub-
ben og udviser et unikt en-
gagement og arbejdsmoral 
vi andre kun kan misunde, 
sagde bestyrelsesmedlem 
Henrik Lindbaum.   
Idrætsforeningen Svend 
Gønge har haft glæde af 
Egon Jacobsen som frivillig 
leder siden han blev besty-
relsesmedlem helt tilbage i 
1961 i Køng Gymnastikfor-
ening, som først senere i 
1969 blev lagt sammen med 
Lundby Gymnastikforening.  
Igennem årene har Egon 
Jacobsen haft utallige roller, 
startede som træner i 1957 
og derefter bestyrelsesmed-
lem, fodbolddommer, kas-
serer, tovholder og ikke 
mindst initiativtager på ad-

skillige opgaver i Svend 
Gønge. 
Egon er stadig aktiv som 
træner og holdleder, besty-
rer af Køng Forsamlingshus 
gennem 25 år og indkøber 
til Svend Gønge hallens 
Cafeteria sammen med sin 
hustru Kirsten Jacobsen, 
som også har været med alle 
årene. 
Det store engagement har 
givet ham flere anerkendel-
ser og Egon Jacobsen har 
modtaget priser såsom Årets 
fritidsleder i Vordingborg 
Kommune', Årets idrætspris 
af Sparekassen SDS, Årets 
idrætsleder af idrætssam-
menslutningen, og nu kan 
han altså også føje DBU’s  
Faxe Kondi legat til samlin-
gen.  
Idrætsforeningen Svend 
Gønge har en unik person i 
fodboldklubben, og ønskes 
til lykke med hæderen til 
Egon Jacobsen. 

Legat til uundværlig ildsjæl i IF Svend Gønge 

Hold dig opdateret  
på internetportalen 

www.syvsogne.dk 
Her får du nyheder, oplys-
ninger om arrangementer 
og links til de lokale for-
eninger og erhvervsliv. 

Lillian Jordan Nielsen, sog-
nepræst i Sværdborg og 
Lundby sogne, vil en tors-
dag hver måned som frivil-
lig være at finde bag baren i 
Snaphanen Café i Lundby. 
Og efter musikandagten i 
Lundby Kirke torsdag den 

31. januar kl. 19, tager hun 
hele menigheden med til 
Snaphanen Café, hvor de så 
holder sangcafé.  
Præsten sørger ikke alene 
for udskænkning, men også 
for klaver og højskolesang-
bøger. Alle er velkomne! 

Præst i baren i Snaphanen 
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Det blev et tilløbsstykke af 
de helt store, da Lundby 
Sognearkiv tirsdag den 15. 
januar havde inviteret til 
møde med muntre minder 
fra Lundby Kro. 
Og det blev muntert og for-
nøjeligt.  
Kromutter fra september 

1968 og frem til 1985, Win-
ni Nielsen, fortalte hvordan 
hun og hendes mand Aage 
havde fået kroen op på dup-
perne efter mange års stil-
stand.  
Det var hårdt arbejde for det 
unge par, men det lykkedes. 
Blandt andet i kraft af en 

dygtig reservetjener, det 
lokale postbud, Rune Bent-
sen, som også var med i 
Medborgerhuset og fortalte 
om sin tid som tjener på 
Lundby Kro. 
- Jeg har lært alt af Aage 
Nielsen. Han havde stået i 
lære på Wivex i Københan, 

så han vidste alt om, hvor-
dan man serverer og be-
handler kunderne.  
I det hele taget var Rune 
Bentsen ikke så meget for at 
servere til selskaber, da han 
begyndte omkring 1970. 
Men kromand Aage Nielsen 
fik ham overtalt, og længe 
varede det ikke, før også 
han vimsede rundt med en 
”ladeport” på armen. Det vil 
sige en stor bakke med mas-
ser af mad på, som blev 
båret ind på toppen af den 
ene arm. 
Rune Bentsen fortalte også, 
at de lærte gæsterne, at de 
ikke måtte begynde på sovs 
og kartofler, før stegen var 
serveret! 

Kroaften trak folk af huse 

Omkring 75 mennesker 
fyldte den store sal i Med-
borgerhuset Lundby, tidli-
gere Lundby Kro, da Lund-
by Sognearkiv serverede 
krominder..  

Rune Bentsen, Winni Nielsen og formand for Lundby Sog-
nearkiv Karen Johansson. 

Et billede fra 70’erne eller 
80’ernes Lundby Kro. Her 
serverer krofatter Aage 
Nielsen selv.  

Da Rune Bentsen begyndte 
som reservetjener på Lund-
by Kro, havde han ingen 
erfaring som sådan. 
En erfaren tjener fortalte 
ham, at det hørte med til 
faget, at man skulle have en 
rigtig bundet butterfly på. 
Den tog Rune til sig og køb-
te en ”sløjfe” hos den lokale 
skrædder på Lundby Ho-
vedgade. Og så gik han el-

lers i gang med at træne 
foran spejlet. Til sidst var 
han så dygtig, at han kunne 
binde sløjfen i mørke, og 
den sad lige. 
Stolt mødte han op på kroen 
og fortalte den erfarne tje-
ner, at nu kunne han binde 
en sløjfe. Samtidig hev han i 
tjenerens, og det viste sig, at 
det var en elastiksløjfe.  
Tjeneren grinede flere dage. 

Rune lærte at binde en butterfly 

Du kan nå det endnu! 
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Lej et festlokale  
for kun 500 kroner 
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller 

mødelokale for fra 500 kroner. 
Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov. 

 

Krostuen: 500 kr. 
Stor og lille sal: 2500 kr. 

Jagtstuen kr. 500,- 
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr. 

 

Priserne er uden rengøring og depositum.  
Med i lejen er adgang til køkken og service. 
Lejer du hele huset, har du adgang til have  

med terrasser og petanquebaner. 
 

Ring og hør nærmere  
eller skynd dig at booke din næste fest på tlf.  

 

5133 3771 
 

Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

Få meter fra Lundby Station 
Hjemmeside: www.syvsogne.dk 

Her kan du se, hvornår de 
glade vandrere i Syv Sogne 
tager på vandreture i febru-
ar måned og 2.marts 2013 
Lørdag den 2.februar: 
Avnø, vi mødes ved Natur-
skolen, Flyvervej 40, 4750 
Lundby. 
Søndag den 10.februar: 
Ugledige p-plads i hjørnet, 
Ugledigevej, 4720 Præstø. 
Lørdag den 16.februar: 
Stensved kaserne, P-plads 
på Vestenbækvej 2, 4773 
Stensved. 
Søndag den 24. februar: 

Vester Egesborg Kirke, 
Vordingborg Landevej 10, 
4700 Næstved. 
Lørdag den 2.marts: 
P-plads Knudshoved Odde, 
Knudskovvej, 4760 Vor-
dingborg. 
Lørdag starter vi kl. 14 og 
søndag kl. 10. 
 
Med venlig hilsen 
Hans-Kurt: 2087 7802 eller 
Else-Marie: 2227 7732 
Vi bor Bankevejen 39  
Kostræde Banker, 
4750 Lundby 

Vandreture i februar og marts 
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Slut med busser til Lundby St. 
I forslaget til køreplansæn-
dring i 2014 vil Vording-
borg Kommune nedlægge 
den sidste busforbindelse til 
Lundby Station.  
Dermed bliver den nye store 
vendeplads overflødig. 
Sidste år nedlagde kommu-
nen den direkte forbindelse 
fra Præstø til Lundby Stati-
on, og hvis de nuværende 
planer går igennem, ned-
lægges også rute 665’s for-
bindelse til stationen. 
Dermed bliver Lundby Sta-
tion en af de få jernbanesta-
tioner i Danmark uden til-
knyttet kommunal busfor-
bindelse. 
4750Avisen har bedt fagle-
der i Vej og Trafik i Vor-
dingborg Kommune, Bo 
Kuno Christensen, forklare, 
hvordan det harmonerer 
med Vordingborg Kommu-
nes løfte til DSB og Ba-
nedanmark om at støtte op 
om Lundby Station og kom-
munens erklærede mål om 
at udvikle Lundby som bo-
sættelsesområde. 
- Rute 665 har i dag 1 (en) 
daglig morgentur rundt om 
Lundby station. Endvidere 
er der om morgenen 1 (en) 
forbindelse til Udby (som 
ikke går ind over Lundby 

station). Disse ture foreslår 
vi  nedlagt, siger Bo Kuno 
Christiansen og fortsætter:. 
- Movias analyse på de nu-
værende brugere af 665 
siger, at det overvejende er 
en skolebus i forhold Sv. 
Gønge skolen. Derfor er 
køreplanen tilrettet i forhold 
til skolens ringetider.  
Konkret betyder det så, at 
de få passagerer, som ikke 
er skoleelever til Svend 
Gønge-skolen, og som får 
nedlagt deres transportmu-
lighed ved ændringen af 
665, vil kunne anvende 
Flextrafik, som vi gør billi-
gere (kommunetakst, sva-
rende til prisen for to takst-
zoner).  
Jeg har bedt Movia oplyse 
mig, hvor mange passage-
rer, der nu påstiger fra Udby 
6.29 og  Lundby 8.43. Ob-
serveret og talt den 
19.9.2012 (som er datoen 
for den seneste stikprøve-
trafiktælling): 
 For begge stop ved Lundby 
st. var tallet 0 af-/påstigere. 
- Jeg forstår godt den mere 
følelsesmæssige del af æn-
dringen; at vi så nedlægger 
den sidste FASTE busfor-
bindelse til Lundby station. 
Sidste år nedlagde vi jo 

også Præstø-Lundby-
bussen, men også den ned-
læggelse var jo også med 
baggrund i ringe passager-
tal.  
Jeg tror at vi skal begynde 
at vænne os til at kollektiv 
trafik i tyndt befolkede om-
råder fremover vil være 
fleksible busser, dvs. 
Flextur. På den måde kan vi 
vel så sige, at Lundby stati-
on, ligesom alle andre om-
råder i vores kommune, 
bliver omfattet af et BED-
RE tilbud om kollektiv tra-
fik.   
Grunden til at de faste bus-
linjer over Lundby station 
ikke tiltrækker tilstrækkeligt 
med passagerer til at driften 
kan gøres nogenlunde renta-
bel, er vel også at Lundby er 
meget fint betjent af toget. 
Vi skal vel stadig være tak-
nemmelige for, at DSB har 
ofret store beløb på statio-
nen, hvor toget på de væ-
sentlige forbindelser til 
Næstved og Vordingborg 
betjener Lundby  meget 
bedre end en bus kan gøre 
det, siger Bo Kuno Chri-
stensen. 
Der er dialogmøde med 
politikerne den 5. februar.  
Læs også side 2, 10 og 24. 

Vækst og velfærd  
til debat på  
lokal erhvervs- 
konference 
"Vækst & Velfærd" er 
temaet for  lokal erhvervs-
konference den 18. marts . 
Det bliver en spændende 
erhvervskonference, hvor 
der er fokus på nationale 
og lokale rammevilkår, og 
hvad erhvervslivet kan 
bidrage med, for at skabe 
"Vækst & Velfærd". 
Dansk Industri, Vording-
borg Erhvervsforening, 
Dansk Byggeri, Dansk 
Landbrug og de lokale 
handelsstandsforeninger 
vil være repræsenteret med 
indledere og vil kunne 
opleves i debat med Er-
hvervs- og vækstminister 
Anette Vilhelmsen, som 
også taler på konferencen. 
Derudover vil der være en 
indleder fra Odense Kom-
mune, der vil fortælle, 
hvordan man dér har skabt 
en organisation, så er-
hvervslivet har én indgang 
til det offentlige, og der vil 
være en repræsentant for 
én af de kommuner der er 
kommet længst. 
Indlederne får mindst 20 
minutter til deres indlæg, 
så vi kan få en nuanceret 
oversigt over, hvad der 
rører sig i erhvervslivet. Vi 
vil lade de erhverv, som 
normalt føler sig overset i 
erhvervsdebatten, komme 
til orde og høre, hvad de 
kan bidrage med . Konfe-
rencen afholdes mandag 
den 18. marts på Nyråd 
Kro som heldagsmøde. 
Indlæggene bliver samlet i 
en hvidbog, som vil blive 
afleveret til beslutningsta-
gerne i vores område. 
Det er Venstres vælgerfor-
ening i Vordingborg, der 
arrangerer konferencen. 
Du kan gå ind på Venstres 
hjemmeside 
www.vordingborg.venstre.
dk og læse mere om konfe-
rencen samt tilmelde dig. 
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Alice Noomi Mathiesen  
23.10.1935 -  02.01.2013  
 
Nekrolog ved Aase Harre-
kilde-Petersen, Lundby 
 
Alice boede på Lundby Ho-
vedgade 97 fra juni 1995 til 
slut januar 2009. Grundet et 
grimt kraniebrud, som hun 
pådrog sig i november 
2007, kunne hun ikke læn-
gere klare det krævende 
arbejde med oversættelse og 
tekstning af engelske og 
tyske film. Alice var derfor 

nødsaget til at sælge sit el-
skede hjem. Hun var meget 
glad for at bo i Lundby, og 
så snart hun kunne tage fri 
fra diverse oversættelser, 
meldte hun sig som frivillig 
i to af grupperne i græsrods-
bevægelsen ”Liv i Lundby”. 
Jeg mødte Alice første gang 
i 1982, da hun boede i Cort 
Adelers Gade i København 
K. med sin mand, skuespil-
ler Torben Hundahl (1945-
1989). Alice havde den 
gang et mindre galleri; Gal-
leri Unicorn med kendte 

som mindre kendte kunstne-
re som hyppige udstillere, 
og sammen med Torben 
startede hun spillestedet 
Jazz i Unicorn, der lå i 
Åbenrå 31 København K. 
Inden Alice flyttede til 
Lundby, boede hun en kort 
overgang i Charlottenlund, 
men huset var alt for stort, 
så hun søgte et mindre hus 
hvor hun selv, de fire med-
bragte katte og flere tekster-
maskiner kunne være. Alice 
ville ikke miste forbindelsen 
til os hernede sydpå. Så hun 

abonnerede frem til sin død 
på 4750Avisen! 

Mindeord ved Alice N. Mathiesens død 

Tirsdag den 5. februar af-
holder Lundby Lokalråd 
dialogmøde i Sværdborg 
Sogns forsamlingshus i 
Over Vindinge.  
Kom og mød kommunalpo-
litikerne til en god snak 
over en kop kaffe og et 
stykke brød. Vi mødes i 
Sværdborg forsamlingshus 
kl. 19.00. Aftenens forløb 
styres af den dagsorden, du 
kunne se i sidste nummer af 
4750Avisen. 
Vi vil drøfte følgende em-
ner: 
Kommunens nye trafikpla-
ner for busser, flextrafik 
m.m. 
Hvad kan vi bruge Avnø 
Kursuscenter til? 
Hvordan fremmer vi udvik-
lingen i vores område? 
Politikerne får derudover 
lejlighed til at fortælle lidt 
om, hvordan man arbejder 
som kommunalpolitiker. 
Hvilke forhandlinger og 
hvordan.  
Lokalrådet håber, vi får 
nogle gode historier fra hver 
af vore 6 dialogpolitikere. 
De 6 er Ivan Tolborg (V), 
Carsten Rasmussen (A), 
Karin O. Jørgensen (F), 
Yvette Espersen (O) og 
Carsten Olsen (A). Afbud 

fra Brit Skovgaard (V). 
Vi håber, mange borgere fra 
Svinø, Køng, Lundby, 
Sværdborg og Udby sogne 
vil møde op og deltage i 
debatten. Her får du chan-
cen for at få dine synspunk-
ter frem overfor politikerne 
og blive klogere på de over-
vejelser og beslutninger 
vore politikere har. 
Lundby Lokalråd er dit lo-
kale talerør til kommunen. 
Er der noget, du gerne vil 
drøfte eller have at politi-
kerne og administrationen 

bør se nærmere på, så er du 
meget velkommen til at 
henvende dig til os i besty-
relsen. 
Du er meget velkomne på 
vore åbne lokalrådsmøder 
og blive klogere på det ar-
bejde, vi laver, og give dine 
tanker og synspunkter til 
kende overfor os, så vi ved, 
hvad der giver folk frustrati-
oner i vores område. 
Vores næste møde er gene-
ralforsamlingen den 23. 
april i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 

Lundby.  Her skal have 
valgt/genvalgt 4 medlem-
mer til lokalrådets bestyrel-
se og meget gerne have et 
medlem fra Udby sogn.  
Vi skulle meget gerne også 
få tid til at drøfte kommu-
nens oplæg til frivilligheds-
politik. Du kan finde mere 
information på kommunens 
hjemmeside. Vi ser frem til 
at møde dig og dine syns-
punkter både 5. februar og 
23. april.. 
 
Lundby Lokalråds bestyrel-
se består af: 
Formand Steen Nielsen, 
Lundby   
Næstformand Jens Larsen, 
Køng 
Kasserer Orla Andersen, 
Svinø 
Sekretær Birthe Jonasen, 
Sallerup 
Bestyrelsesmedlem Steen 
Caspersen, Sværdborg 
Bestyrelsesmedlem Eivin 
Hansen, Sværdborg 
Bestyrelsesmedlem Peter 
Christensen, Svinø  
Bestyrelsesmedlem Nils 
Glud, Lundby 
Vakant  Udby   
Vakant Udby 

Dialogmøde i Lundby Lokalråd  

Hvad skal kursuscenteret på Avnø bruges til? Politiet 
forlod det i 2010 og allerede ved juletid flyttede små 200 
asylsøgere ind, men centeret blev lukket og står nu tomt. 
Det bliver debatteret på dialogmødet i Sværdborg. 
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Snaphanen Café 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby, tlf. 6467 2519, www.syvsogne.dk 

Åbent torsdag-søndag kl. 15-21 

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 vo-
res hyggelige 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 frivilli-
ge til at få et gratis 
hygiejnebevis. Det 
skal man have senest 
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! 

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. 

Indbagt pizza: 
Lundby (tomat, ost, skinke, rejer, kød-
sauce)                                                  98,-  
Køng (tomat, ost, skinke)                   70,-  
Udby (tomat, ost, skinke, kødsauce)  76,- 
Sværdborg (tomat, ost, spaghetti,  
kødsauce)                                            76,-  
Svinø (tomat, ost, tun, rejer, løg,  
champignon)                                       76,-  
Bårse (tomat, ost, kødsauce, shawarma, 
champignon, bacon)                            92,- 
Beldringe (tomat, ost, skinke, bacon)76,-  
Hammer (tomat, ost, skinke, shawarma, 
champignon)                                       85,- 
Diverse: 
Jalapenos Dipper                              72,- 
Blæksprutter (Calamares)               75,- 
Indbagte rejer                                   75,-  
Dürüm-ruller (mange varianter)       70,- 
Børnemenu, bl.a. pizza og pølser 
Køkkenet lukker kl. 20.30! 

Kolde drikke 
Fadøl fra Bryghuset Møn: 
Sorte Svend 0,5 liter             50,- kr. 
Sorte Svend 0,35 liter           35,- kr. 
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. 
1 glas juice                            15,- kr. 

Vin 
1 glas husets vin, hvid eller rød            25,-  
Husets rødvin (italiensk) 
1/1 karaffel                                              95,- 
1/2 karaffel                                              55,- 

1 fl. rød-/hvidvin  (fra Sydafrika)         139,-  

Snaphanen Café søger frivillige 

Håndboldfest i 
Snaphanen Café 
Hvis Danmark kvalificerer sig til 
finalen i VM i håndbold i Spanien, 
mødes vi til håndboldfest  
i Snaphanen Café søndag  
den 27. januar kl. 17.00. 
Vi viser kampen på  
caféens 50” fjernsyn, og  
du kan selv sammen- 
sætte din håndbold- 
menu fra vores  
righoldige menukort. 

Lad os se X-Factor-
finalen sammen 
Til marts er der finale i 
X-Factor. Snaphanen 
Café tilbyder dig at 
komme og se finalen 
sammen med os. 
Kom ved 18-tiden, få 
lidt godt at spise og 
drikke, og når klokken 
bliver 20, tænder vi for 
fjernsynet, og så følger 
vi sammen finalen i X-
Factor. 
Måske er der nogen, 

der vil gætte på, hvem 
der vinder. 
Hold i øvrigt øje med 
www.syvsogne.dk, 
hvor vi vil annoncere 
aktuelle arrangementer 
i Snaphanen Café. 
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Det sker Det sker   
i februari februar 
Lø 26 4750Avisen nr. 133 
udkommer  
Sø 27 17.00: Håndboldfest i 
Snaphanen Café i Lundby, hvis 
Danmark er i finalen. 
To 31 19-21: Generalforsam-
ling i Fjord til fjordstien i Køng 
Forsamlingshus.  
Fr 31 19.00: Musikandagt i 
Lundby Kirke med efterfølgen-
de sangcafé i Snaphanen Café 

Februar 
Lø 2 14.00: Vandretur fra Avnø 
Naturcenter 
Ti 5 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. 
19.00: Dialogmøde i Lundby 
Lokalråd, Over Vindinge For-
samlingshus. 
To 7 19.00: Generalforsamling 
i Idrætsforeningen Svend Gøn-
ge, Øbjerggaards Allé 2, 4750 
Lundby 
Sø 10 10.00: Vandretur fra 
Ugledige P-plads. 
11.00: Fastelavnsfest i Eurospar 
i Blangslev 
14.00: Fastelavnsfest i Tapper-
nøje Forsamlingshus 
On 13 19.00: Generalforsam-
ling i Foreningen Svend Gønge, 
Medborgerhuset Lundby 
20.00: Axel Johansson fortæller 
om Den kongelige Vildtbane og 
Vordingborg Rytterdistrikt i 
Medborgerhuset Lundby. Gratis 
adgang. 
Lø 16 14.00: Vandretur fra 
Stensved Kaserne, P-plads. 
Sø 17 10-14: Havørnedag på 
Avnø. Mødested: Naturcentret 
Ti 19 19.00: Generalforsamling 
i Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby i Medborger-
huset Lundby. 
19.30: Foredrag om vildmarks-
eventyr med tre-årig datter i 
Bio Bernhard, Præstø. 
To 21 19.00: Bårse Hushold-
ningsforening holder vinsmag-
ning i Bio Bernhards  
Sø 24 10.00: Vandretur fra 
Vester Egesborg Kirke 
Ma 25 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 134 
On 27 19.00: Generalforsam-
ling i Køng Husflidsforening, i 
Køng Husflidsskole, Højbro 15, 
4750 Lundby 

Marts 
Lø 2 4750Avisen nr. 134 ud-
kommer  

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 

45 dage i kano med sin 3-
årige datter. 
Et fantastisk eventyr, hvor 
Erik B. Jørgensen på 36 år, 
Karen på tre år og Dino, en 
hund på to år, forlod mode-
ren, Kirsten, hjemme og tog 
ud i Vildmarken, for at ny-
de naturen, dyrelivet og 
komme tæt på hinanden. 
Min forventninger var det 
ville være let og godt for os 
alle, selv om jeg aldrig har 
været den store børnepasser 
der hjemme. 
- Det blev til en unik tur, 
hvor vi oplevede det Nord-
lige Finland og Norge, flot-
te natur og dyreliv og fandt 
frem til vores hverdag, hvor 
vi kom tæt på hinanden på 

godt og ondt. 
- Men det, der står tilbage, 
er en fantastik tur, store 
naturoplevelser, et bånd 
mellem mig og min datter. 
Samt en erkendelse af det 
var 10 gange lettere at rejse 
med Karen end forventet. 
Der er ingen undskyldning, 
det er bare om at komme af 
sted, siger Erik B. Jørgen-
sen, der tirsdag den 19. 
februar kl. 19.30 kommer 
til Bio Bernhard, Adelgade 
41, Præstø, og fortæller om 
sin spændende kanotur i det 
nordlige Finland og Norge 
sammen med sin lille datter. 
Et foredrag med humør og 
den gode historie i centrum, 
støttet op af flotte billeder 

og videoklip. 
 
Tirsdag 19. feb. 2013  
kl. 19.30-21.45 
”Far og datter i Vildmarken 
– 45 dage i kano” 
Bio Bernhard 
Adelgade 41 
Præstø 
Tilmelding: http://
komud.dk/shop/shop/
foredrag-praesto-far-og-
datter-i-vildmarken-45-
dage-i-kano 
Salg af drikkevarer, m.v. 
før og i pausen, i cafeen 
Entré 75,-  kr. 
Arrangør:  
Erik B. Jørgensen  

Far og datter i Vildmarken  
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Meningsfyldt fritid: 

Bliv frivillig  
i Snaphanen Café & Butik 

Ring/sms: 6130 1004 
mail: sten@post7.tele.dk 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Åben alle dage fra 13-21 

Sjællandske skrev fredag den 
14. december på en helside 
citat: Tunnelen er farlig og 
tunnelen er blevet dybere og 
rampen stejlere. 
I dag hører jeg i radioen, at 
De danske statsbaner har tabt  
500 millioner på jernbanedrift 
i Sverige, skatteyderpenge? 
Ved henvendelse til Nils 
Glud, formand for Borgerfor-
eningen Lundby, udtalte han, 
at der nok ikke er noget at 
gøre. Denne udtalelse  er ikke 
god nok og indikerer ueg-
nethed. Dansk Handicap For-
bund, Vordingborg, Gønge-
vej 2, 4750 Lundby, udtalte, 
at han kom ikke den vej. Me-
get for dårligt svar. 
I gamle dage kaldte man ne-

derste del af Lundby Hoved-
gade for ”den ormstukne” 
ende. Ikke særlig vigtig. 
Vi har nu fået ny underføring, 
som skal være til gavn for 
Lundbys borgere, og som 
skal benyttes i mange år. 
Tilsynsførende vejingeniør 
fra kommune og De danske 
Statsbaner, Banedanmark 
osv. burde have stoppet arbej-
det, ændret tegninger og finde 
den ansvarlige for et sådant 
dårligt udført resultat, udført 
efter værdiløse tegninger for 
surt tjente skatteyderpenge. 
Slut op om denne sag! 
 
 

Palle Severinsen 
Ring 

Tunnelen i Lundby er ringe 

Det er ikke et spørgsmål 
om at vælge folkeskolen 
fra, men det handler om at 
vælge alternativet til. 
Som udgangspunkt synes 
jeg, børnene skal i folke-
skolen. Det er virkelig 
flot, at vi i Danmark har 
gratis skole til alle. Hvis 
folkeskolen havde samme 
ressourcer, bedre facilite-
ter og færre elever i klas-
serne som en friskole, 
ville vi højst sandsynligt 
vælge folkeskolen.på vo-
res skole kan vores børn 
maximum have 18 klasse 
kammerater, havde vi 
valgt den lokale folkesko-
le, ville der som minimum 
have været 10 mere plus 
hvad de har fået dispensa-
tion til, dette falder ikke i 
vores smag som forældre. 

Jeg mener der er plads til 
begge løsninger i vores 
lille lokalsamfund, og de 
begge bidrager til at vores 
samfund stadig tiltrækker 
nye beboere til. Det er 
ikke kun noget der har 
betydning for de forældre/
børn der er tilknyttet sko-
len, men også resten af 
lokalsamfundet, da de 
valgmuligheder vi kan 
tilbyde vores børn, gør 
vores lokal område mere 
attraktivt for tilflyttere. Så 
lad Sværdborg Friskole 
være en del af jeres hver-
dag, om i har børn der 
eller ej. 
 

Venlig hilsen / Regards  
Shaddie Mackeprang 

Lundby Hovedgade 98 
4750 Lundby 

Det handler om tilvalg, ikke fravalg 

Pas på! Det er et stort rotteår i år! 
Da vi her på hjørnet af 
Lundby Hovedgade og 
Hammervej i Lundby har 
rotter udenfor og har haft 
rottemanden ude og sætte 

fælder op, vil jeg lige sige 
til alle, at rottemanden har 
fortalt, at det er et meget 
stort rotteår og vil anbefale 
alle at få sat fælder op, så 

vi alle er med til at bekæm-
pe dem. 

Med venlig hilsen  
Marianne Mackeprang 

Lundby 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 28. januar til søndag den 10. februar 2013 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Solsikkefrø 1 kg             13,90 
Hampfrø (til fugle!)        16,90 
Fuglebolde 6 stk.             6,90 
Marsvin-/hamsterblanding  
1 kg                              19,90 
 
1 kg gulerødder               4,90 
1 agurk                           4,50 
Iceberg salat                   6,90 

 

Silverdog hundemad  
15 kg                          124,90 
Hundefoder 3 kg            26,90 
Amigo hundedåser           9,90 
 
Daya kattemad 425 g       4,75 
Daya kattemad 100 g       2,75 

Købmand Bo Weber 

Hent din pakkepost  
i butikkernes  
åbningstid! 

Vi er dus 
med 

dyrene 

Vores butik i Tapper-
nøje har netop fået en 
Elite-Smiley af Føde-
varekontrollen! 


