
Syv Sogne 

4750  Avisen 
10. årgang nr. 134  2. marts 2013 

 

Gratis
! 

Lundby & Sværdborg 
skal have ny præst 

Lillian Jordan Nielsen (tidl. Saaek) 
har fået nyt job. 

Sognepræst i Lundby og Sværd-
borg sogne gennem 15 år, Lillian 
Jordan Nielsen, har fået nyt job. 
Hun er begyndt som præst i Sct. 
Jørgens Sogn i Næstved 1. marts.  
Dermed skal Lundby og Sværdborg 
sogne ud og finde en ny præst. 
                                       Læs side 9 

Opråb til Lundby!  

Live OR let die! 
En fremtræ-
dende 
Lundby-
borger, 
Steen K. 
Nielsen, 
Ibsvej 43, 
skyder med 
skarpt over 
for sine 
bysbørn: Bak op om byens liv og 
lev - OR let die! 
                                    Læs side 25 

Præstø vil  
have bus  
til Lundby 
Præstø Lokalråd støtter Lundby Lokal-
råds forslag om at retablere busruten 
mellem Lundby Station og Præstø. 
Bussen, der i sommers blev nedlagt, 
kørte også til Kostræde og det vanske-
liggjorde koordination med togenes 
afgangs– og ankomsttider på Lundby 

Station. Nu foreslås det, at bussen ale-
ne skal køre fra Præstø via Bårse til 
Lundby Station og dermed sikre 
Præstø en nær jernbaneforbindelse. 
- Vi støtter forslaget, siger formand for 
Præstø Lokalråd Henny Jørgensen til 
4750Avisen.         Læs side 4, 8 og 13 

Voldsomt 
hærværk  
på Lundby 
Station  
Lundby Station blev op til 
weekenden 16.-17. februar udsat 
for voldsomt hærværk. Hær-
værksmændene har smadret fem 
store ruder og døre på den ellers 
flotte station.            Læs side 7 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  
Foreningen Lundbyweb  

og 4750Avisen,  
Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
 

CVR-nr.: 27537200 
 

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

Peter Sten Hansen 
Fotograf: Jan Kurek 

Tlf. 4083 7004 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@syvsogne.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 

Oplag: 3.200 eks. 
 

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

 
Dette blad udkommer 

lørdag den 2. marts 2013 
 

Sidste frist for indlevering af 
stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er  
mandag den 1. april 2013 

kl. 10.00! 
 

Næste nummer udkommer  
lørdag den 6. april 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 

Hvem bliver Årets Svend? 
Siden 2007 har Bor-
gerforeningen Lund-
by på sin ordinære 
generalforsamling 
uddelt prisen Årets 
Svend. 
Prisen tildeles en 
person eller perso-
ner, som har gjort en 
hel særlig indsats for 
at kaste glans over 
Lundby. 
Med de mange ild-
sjæle, der findes i 
Lundby, er der man-
ge at tage af, og der 
skal meget til at bli-
ve kåret som Årets 
Svend i Lundby. 
Første års prismodtager, nemlig i 2007, 
var Annik Lanzky, som fik prisen for at 
have taget initiativ til fællesspisnings-
arrangementerne i Lundby samt for at 
have været initiativtager til, at også 
Lundby fik en folkesundhedsplads.  
Året efter - i 2008 - gik prisen til Karen 
Johansson, som siden 1980 har været 
formand for Lundby Sognearkiv og 
som var kvinden bag den populære bog 
Her er Lundby – en bog om Lundbys 
huse, der er kommet i  mange oplag.  
I fundatsen for prisen er det præciseret, 
at prisen ikke behøver at gå til en Lund-
by-borger. Man kan godt kaste glans 
over Lundby fra andre positioner. Det 
var da også en person langt fra Lundby, 
der blev Årets Svend i 2009, nemlig 
fritidschef Tommy Johansson fra Lund-
bys venskabsby Lönsboda i Gøngelan-
det i Skåne. 

De var så glade for 
prisen i hans hjemegn, 
at han kom på forsi-
den af Norra Skåne i 
den anledning.  
I 2010 blev der for 
første gang uddelt to 
priser, idet både Mari-
anne Mackeprang og 
Peter Aagaard blev 
Årets Svend. De delte 
ikke prisen, de fik én 
hver! 
Året efter gik prisen 
til Peter Sten Hansen, 
og i 2012 var det året, 
hvor vores alle sam-
mens kulso, Birgit 

Rasmussen fra Køng blev hyldet for sit 
store virke for gøngemarkederne i 
Lundby. Hendes store indsats for at 
holde sammen på den uundværlige 
sygruppe og selvfølgelig også fordi hun 
hvert år kaster glans over gøngemarke-
det som Kulsoen. 
Nu skal prisen uddeles her i 2013, og 
det sker på Borgerforeningen Lundbys 
generalforsamling mandag den 11. 
marts kl. 19.00 i Medborgerhuset Lund-
by.  
Hvem bliver så Årets Svend i år? Det 
ved kun bestyrelsen for Borgerforenin-
gen, og den holder kortene tæt ind til 
kroppen.  
Men mød op til generalforsamlingen - 
alle er velkomne! - og vær med, når 
Årets Svend 2013 bliver kåret.  
Det er da spændende! 
 

Den gamle redacteur 

Tommy Johansson kom på forsi-
den, da han blev Årets Svend 2009. 
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Frisk smørrebrød 
hver dag!  
Kom og vælg dine favoritter! 

Altid et besøg værd! 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

10,- 

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

Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

59,95 

16,95  
Ribbensteg 
                   pr. ½ kg.  
 
 
 
 
                                   Pr. kg. 33,90 

6,95 

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. 

Hatting brød 
Pitabrød, fuldkorns pita, mini flutes, rund-
stykker, håndværkere eller fuldkornsba-
guettes m/hvidløg 
400-625 g,   pr. pose 

Eurospar  
har åbent alle dage 
OGSÅ SØNDAG 

8-19 

Carletti skumposer 
Flere varianter 135 g  pr. pose 
 
 
 
 
                                       
                                  Under ½ pris! 

Kohberg Rugbrød 
Solsikke-, grov solsikke-, mildt 
gulerods- eller grovkerne 
700 g,  
pr. stk.  

 
Naturligt Mineralvand 
50 cl, 9 flasker    + pant 
 
 

10,- 

Torsdagstilbud 7. marts  

30,- 

 

Danpo fersk kylling   
1300 g, pr. stk.  
 
 
 
 
 
                                 max 3 stk. pr. kunde 
 

 
 

Blomstermuld 
20 ltr.,  pr. pose  
 
 
 
 
 
 
max 5 stk. pr. kunde herefter er prisen 14,95 pr. pose 
 

5,- 

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 3. marts. til lørdag den 9. marts 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Spar  
op til 
13,95! 

SPAR Pilsner  
 
 
 
 
 
                                 33 cl, 30 flasker  
                                 + pant 
                               

Fredagstilbud 8. marts 

10,- 

Lørdagstilbud 9. marts 
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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 

Præstø støtter bus til Lundby 
Præstø Lokalråd bakker op 
om forslaget fra Lundby 
Lokalråd og Borgerforenin-
gen Lundby om at genåbne 
busruten fra Præstø til 
Lundby Station. 
Formand for Præstø Lokal-
råd, Henny Jørgensen, siger 
til 4750Avisen, at hun sy-
nes, det er et rigtigt godt 
forslag, som lokalrådet støt-
ter. 
- Vi har fået spørgsmålet 
rejst på flere dialogmøder, 
så selvfølgelig bakker vi op 
om forslaget, siger hun. 
Præstø Lokalråd har selv 
fremsendt ønsker til den 
kommende busplan i Vor-
dingborg Kommune. 
Og Præstø Lokalråd har 
ikke lagt fingrene imellem i 
deres høringssvar, hvor det 
blandet andet hedder: 
”Trafikbetjeningen 2014 
forsøges præsenteret som et 
forslag, der styrker sam-
menhængen i Vordingborg 

Kommune. Det mener 
Præstø Lokalråd ganske 
enkelt er forkert og alene et 
udtryk for et ønske om at 
styrke Vordingborg by. 
Præstø Lokalråd finder stra-
tegien for kollektiv trafik i 
Vordingborg kommune 
temmelig perspektivløs. 

Strategien synes alene at 
have til formål at finde den 
ringest benyttede linje, bort-
set fra den tilsyneladende 
politisk prioriterede som-
merbus. Præstø Lokalråd vil 
derfor foreslå en strategi, 
der hænger sammen med de 
– vist nok stadig – lige prio-
riterede tre købstæder i 
kommunen. Kommunens 
geografi er sådan set ret 
enkel, og det er derfor vores 
forslag, at den kollektive 
busbetjening sikrer en ring-
forbindelse i kommunen 
mellem de tre købstæder, 
gerne inklusive regelmæssig 
betjening af Lundby. Ring-
forbindelserne kan kombi-
neres med knap så hyppige 
”krydsforbindelser” øst-vest 
hhv- nord-syd, således at 
hele kommunen betjenes 
regelmæssigt med bus. 
Præstø Lokalråd anser be-
stemt ikke forslaget til tra-
fikbestilling for tilfredsstil-

lende, Præstø mistede sidste 
år Lundby-bussen, nu mister 
vi Kalvehave-bussen og 
hele den østlige del af 
Præstøs opland er nu uden 
regelmæssig busbetjening. 
De stakkels passagerer i 
Præstøs udkant og nærom-
råde bliver nu henvist til at 
benytte Flextur, og med 
henblik på at begrænse ska-
derne støtter Præstø Lokal-
råd forslaget om at indføre 
den lave tast, dvs. 24 kr for 
10 km og 6 kr. for de efter-
følgende km. 
Vi har endelig noteret, at 
administrationen planlægger 
at søge statens puljemidler 
med henblik på at opnå et 
tilskud på 1 mio. kr. Præstø 
Lokalråd vil derfor foreslå, 
at denne ekstra pulje penge 
anvendes til at genetablere 
Præstø-Kalvehave forbin-
delsen via Jungshoved og 
gerne helt til Stege”, skriver 
Præstø Lokalråd. 

Formand for Præstø Lokal-
råd, Henny Jørgensen: 
- Vi støtter Lundby Lokal-
råds forslag om en busrute 
fra Præstø til Lundby Stati-
on. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Foreningen Lundbyweb & 4750Avisen indkalder til 

Generalforsamling 
Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Forslag til generalforsamlingen skal indleveres til forman-

den pr. mail peter@syvsogne.dk senest tirsdag den 19. 
marts kl. 19.00. 

På bestyrelsens vegne 
Peter Sten Hansen, fm. 

Foreningen Lundbyweb & 4750Avisen 

Rundstykker og netværk hos AMB i Lundby 
Næste møde i Syv Sogne 
Erhvervsforum finder sted  
tirsdag den 2. april kl. 7.30 - 
9.00 hos automekaniker 
Anders Jacobsen i Lundby. 
Anders Jacobsen driver 
virksomheden AMB på 
Svend Poulsens Vej 40 i 
Lundby, og Anders byder 
på morgenkaffe og rund-
stykker for 20 kr. per næse 
den 2. april kl. 7.30-9.00. 

AMB ved Anders Jacobsen 
er en del af MekoPartner, en 
kæde af professionelle 
værksteder fordelt over hele 
Danmark. Vi håndterer den 
mest avancerede teknologi, 
og kan derfor udføre service 
og reparationer af alle biler 
og bilmærker. Vi anvender 
kun originale reservedele af 
højeste kvalitet eller reser-
vedele af tilsvarende/bedre 

kvalitet, så fabriksgarantien 
holder.  
Læs mere på www.bygbil.dk 
Program  
- 7S-Erhvervsforum byder 
velkommen 
- Alle deltagere præsenterer 
sig selv og deres virksom-
hed  
- Præsentation af AMB v/
Anders Jacobsen  
- Mikromekka ansøgning til 

netværksarrangement 
- Networking over morgen-
kaffen 
Husk tilmelding på mail til 
info@7s-
erhvervsforum.dk snarest og 
giv endelig invitationen 
videre til dine erhvervskon-
takter.  

Med venlig hilsen   
Poul Erik Rønje Formand, 
Syv Sogne Erhvervsforum   
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

Op til weekenden den 16.-
17. februar blev Lundby 
Station udsat for groft hær-
værk.  
Døren til et venterum blev 
sparket ud, fem store ruder 
er blevet smadret og knap-
perne på elevatorerne er 
blevet smeltet med lightere. 

Teamleder i Banedanmark 
Ole Løkkegaard oplyser, at 
Lundby Station er en af de 
hårdest ramte stationer med 
hensyn til hærværk.  
Ødelæggelserne i elevato-
rerne har indtil nu alene 
kostet en kvart million kro-
ner, og regningen for øde-
læggelserne den 16.–17. 
februar beløber sig alene til 
omkring 40.000 kroner. 
Ole Løkkegaard formoder, 
at det er unge mennesker, 
der står bag hærværket og 
opfordrer kraftigt forældre 
til at holde øje med, hvad 
deres børn og unge laver, og 
han beder Lundbys borgere 
være opmærksomme på 
problemet.  
Hvis hærværket fortsætter 
overvejer Banedanmark at  

Hærværksmændene er nær-
mest gået amok på Lundby 
Station i weekenden den 16.
-17. februar. Ser du hær-
værksmænd på Lundby Sta-
tion, så meld det straks til 
politiet på 114. (Fotos: Jør-
gen Tang Holbek) 
 
 
indføre videoovervågning af 
Lundby Station. 
Et andet stort problem på 
Lundby Station er, at der 
ofte bliver trykket på nød-
kaldene i elevatorerne.  
- Hver gang, der bliver tryk-
ket på et nødkald, skal vi 
rykke ud. Det kan jo være 
en passager, der har hjælp 
behov. Det koster, og det er 
skatteyderne, der betaler, 
siger Ole Løkkegaard. 

4750Avisen udkommer således: 
 

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 

Groft hærværk på Lundby Station 
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BF Lundby ønsker Lundby- 
Præstø-bussen tilbage 
Også Borgerforeningen 
Lundby har sendt et hø-
ringssvar til Vordingborg 
Kommunes busplaner for 
2014. 
 
Borgerforeningen Lundby 
er bekendt med Vording-
borg Kommunes økonomi-
ske situation, men offentlig 
trafik skal ses i sammen-
hæng med kommunens øko-
nomi og udvikling, borge-
rens økonomi og behov 
samt den globale forure-
ning.   
Lundby Station blev om-
bygget og renoveret for 25 
mil. kr. i 2009, og der blev 
det ved kommunens offici-
elle tale bebudet, at Lundby 
Station er kommunes anden 
jernbanestation og kommu-
nen betragter Lundbyområ-
det som et udviklingsområ-

de. Det er derfor en dårlig 
ide at neddrosle aktiviteter-
ne omkring Lundby Station. 
Lundby Lokalråd skal der-
for anbefale følgende: 
Buslinje 668 genopstår, 
men kun på strækningen 
Præstø–Lundby station. Da 
buslinjen blev lukket ned, 
var passagerantallet svagt 
stigende. Dette kunne for-
bedres ved bedre tilpasning 
(læs: kortere ventetid), ved 
at bussen kun i givet fald 
skulle betjene strækningen 
Præstø–Lundby. Derved 
kunne der blive så meget 
luft i køreplanen, at bussen 
kunne afvente evt. forsinke-
de tog.  
Buslinje 665 føres videre 
fra Svend Gønge-skolen til 
Lundby Station, hvilket vil 
være til stor gavn for bebo-
erne fra Klarskov, Over 
Vindinge og Sværdborg. 

Buslinje 640 kører fra Køng 
ind til Lundby Station. Bus-
linje 640 har ikke mange 
gennemgående passagerer 
fra Næstved til Vordingborg 
eller omvendt. Det er som 
om, at den transporterer 
passagerer i to tempi, mel-
lem Vordingborg og Køng 
og mellem Køng og Næst-
ved. Det vil derfor være 
optimalt at tilknytte en tred-
je station, Lundby Station, 
til denne buslinje. 
Flextrafik ændringerne vur-
deres som et positivt tiltag, 
men følgende bør indarbej-
des: 
I grundlaget for flextrafik 
vil en bestilling blive gen-
nemført fra 15 min før til 45 
min efter det ønskede tids-
punkt. Dette vil også være 
tilfredsstillende i de fleste 
situationer, men ved bestil-
ling ved viderebefordring 
med tog eller bus, skal det 
være mere præcist, idet ven-
tefaciliteterne på Lundby 
Station eller ved et busstop-
pested er yderst vejraf-
hængige, f.eks. findes der 
ikke ved Lundby Station et 
opvarmet venterum. 
For pensionister og unge 

bør der indføres rabatord-
ninger. Man skal her tænke 
på at det meste af oplandet 
til Lundby er uden offentlig 
trafik, f.eks. Svinø, Udby, 
Grumløse, Bårse, hvilket 
giver udfordringer i forbin-
delse med brug af apotek, 
bibliotek, skole, station 
m.m. 
 
Buslinje 665 afkortning i 
Vordingborg by ved kun at 
køre til stationen skal kom-
penseres med en bybus til 
Chr. Richardtvej 
(Svømmehal, Gåsetårnssko-
len, VU), hvor der ikke er 
ventetid på Vordingborg 
station. 
Der skal og bør igen arbej-
des på, at skolebusser må 
anvendes af alle. 
 
Vedr. nedlæggelse af tele-
busser har Borgerforenin-
gen Lundby ingen bemærk-
ninger, såfremt der indføres 
pensionistrabat til Flextra-
fik. 
 

Venlig Hilsen 
Nils Glud 

Formand for  
Borgerforeningen Lundby 

Borgerforeningen Lundby afholder 

Generalforsamling 
mandag den 11. marts kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg: 

a. af bestyrelsesmedlemmer. 
b. 1 suppleant 

c. 1 revisor 
d. 1 revisorsuppleant 

e. 1 repræsentant og en suppleant til Syv Sogne Samarbejdet 
f.  1 fanebærer 

g. 1 fanebærersuppleant 
6. Evt. 

 

Efter generalforsamlingen  
uddeles prisen Årets Svend. 

Borgerforeningen er vært ved et lille traktement. 
Alle er velkomne 

Mvh. 
Borgerforeningen Lundby 

Årsmøde  
I Dagli’ Brugsen Bårse  

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00  

i Bårse Idrætsforenings klubhus. 

 Adgangskort kan afhentes i Brugsen 

Butiksrådet  
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Sognepræst i Lundby og 
Sværdborg sogne, Lillian 
Jordan Nielsen (tidligere 
Saaek) har fået nyt job. 1. 
marts tiltrådte hun en stil-
ling som sognepræst i Sct. 
Jørgens sogn i Næstved. 
Dermed skal de to samar-
bejdende sogne ud og finde 
en ny præst. Lillian Jordan 
Nielsen har været præst i 
Lundby og Sværdborg sog-
ne i 15 år. 
Menighedsrådet holdetaf-
skedsgudstjeneste med ef-
terfølgende reception tors-
dag den 28. februar i 
Sværdborg Kirke, og 

menigheden i Lundby sagde 
farvel til deres sognepræst 
søndag den 24. februar. 
Lillian Jordan Nielsen har 
også været frivillig i Snap-
hanen Café i Lundby, og 
her fik kunderne for sidste 
gang få serveret kaffe og 
fadøl af præsten  torsdag 
den 21. februar. 
Stillingsskiftet er ikke et 
fravalg af de to sydsjæl-
landske sogne: 
- Jeg har været meget glad 
for at være her i sognene, 
men jeg kunne bare ikke 
lade være med at søge den 
stilling, da det er et sted jeg 

også godt kunne tænke mig 
at være præst. Nu er det så 
tid til at pakke og sige far-
vel til en masse dejlige 
mennesker og to sogne jeg 
kommer til at savne, men 
jeg er jo blevet sydsjællæn-
der og bliver her i området, 
siger Lillian Jordan Niel-
sen, der kom til Lundby og 
Sværdborg fra København i 
1998. 
Hun afløste dengang pastor 
Ole Skouenborg, som hav-
de været præst i de to sogne 
i en lang årrække. 

Lundby og Sværdborg 
sogne skal have ny præst 

Generalforsam-
ling i Beldringe 
Borgerforening 
Beldringe Borgerforening 
afholder generalforsamling 
fredag den 8. marts 2013 
kl. 19.00 i Hjemmeværns-
gården, Hastrupvej 3. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Kasserens beretning 
5. Valg til bestyrelse: 
På valg: Hans Nielsen 
(modtager ikke genvalg) 
Kem Larsen 
Erik Vagn Hansen 
Søren Pedersen 
Henrik Madsen 
6. Valg af revisor 
På valg: Søren Vissing 
7. Valg af revisorsuppl.: 
På valg: Finn Rasmussen. 
8. Indkomne forslag 9. 
Eventuelt. 
Vinsmagning 
Efter generalforsamlingen 
kan man kl. 20 smage på 
vine fra Rysager Vine. 
Deltagelse i vinsmagning 
koster kr. 50 kr.  
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Peter Oxholm Tillisch  
fortæller om sine godser 
Torsdag den 14. marts 
kommer godsejer Peter 
Oxholm Tillisch til Lundby 
og fortæller 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 prominen-
te ambassadører. Tidligere 
har foreningen holdt am-

bassadøraftener med Peter 
Henrik Tesdorpf fra Gjors-
lev, Bernt Johan Collet, 
Lundbygård, Keld Møller 
Hansen, Museerne Vor-
dingborg og fhv. borgme-
ster i Præstø og nuværende 
regionsrådsmedlem Peter 
Madsen. 
Peter Oxholm Tillisch vil 
fortælle om sin slægt, om 
sine to godser Rosenfeldt 
ved Vordingborg og 
Øbjerggaard i Køng. 
Vi skal høre om historien, 
men vi skal også høre, 

hvordan det er at drive mo-
derne 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 initia-
tivtager til planerne om at 
opføre et biogasanlæg i 
Lundby Lokalområde. 
Alle er velkomne til ambas-
sadøraftenen med Peter 
Oxholm Tillisch. 
Entré: 50,- kr., som inklu-
derer kaffe og kage. 

Meld dig ind i Foreningen Svend Gønge  
og kom til foredrag for halv pris 
Den nys genvalgte bestyrel-
se for Foreningen Svend 
Gønge har besluttet, at 
medlemmer af foreningen 
kan komme ind til forenin-
gens foredrag til halv pris.  
Normalt koster det 50, - 
kroner - incl. kaffe og kage 
- at komme til foreningens 
velbesøgte foredrag i Med-
borgerhuset Lundby. Men 
fra og med ambassadørafte-

nen torsdag den 14. marts 
med Peter Tillisch kommer 
medlemmer ind til halv 
pris, altså 25,- kroner, vel at 
mærke incl. kaffe og kage. 
Og det er en rigtig god for-
retning at melde sig ind i 
Foreningen Svend Gønge. 
Kontingentet er nemlig 
fortsat på 0 kroner.  
Du sparer altså 25,- kroner 
ved at melde dig ind i for-

eningen, og som medlem 
modtager du tilmed  jævn-
ligt nyhedsbreve pr. mail og 
andre informationer om 
foreningens virke. 
Hvis du vil gøre brug af det 
gode tilbud, kan du melde 
dig ind ved indgangen til 
foredraget med Peter Til-
lisch, eller du kan sende en 
e-mail til svendgoengepoul-
sen@gmail.com. 

Peter Oxholm Tillisch foran ét af sine godser, Rosenfeldt Gods ved Vordingborg. 

Støt kurs i 
støtteforening 
Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby har 
gjort det godt i 2012 - igen! 
Det fremgik med al ønskelig 
tydelighed af foreningens 
generalforsamling, som blev 
afholdt den 22. februar i 
Medborgerhuset Lundby. 
Støtteforeningens opgave er 
ved afholdelse af arrange-
menter at bidrage til Med-
borgerhusets økonomi. Og 
det har man gjort godt. 
Alligevel appellerede for-
eningens formand, Winni 
Birch i sin beretning til, at 
Lundbys borgere bidrager 
med idéer til flere arrange-
menter.  
Formanden opfordrede by-
ens andre foreninger til at 
komme med forslag til flere 
forskellig artede arrange-
menter som kan afholdes i 
Støtteforeningens regi. For-
manden udtalte en stor tak 
til alle, som på en eller an-
den måde havde bidraget til 
Støtteforeningens virke.  
På valg til bestyrelsen var 
Børge Jensen, Johnny Birch 
og Helle Myhlendorph. 
Børge Jensen og Johnny 
Birch blev begge genvalgt 
uden modkandidater. 
Helle Myhlendorph havde 
ikke ønsket genvalg, og til 
den ledige plads i bestyrel-
sen blev valgt Hanne Skjødt 
uden modkandidat. Som  
suppleant blev Marianne 
Larsen genvalgt. 
Lizzie Møgelbjerg ønskede 
ikke genvalg og til den ledi-
ge plads som suppleant blev  
Jens Christian Rasmussen 
valgt.  

Næste nummer  
af 4750Avisen 
Vær opmærksom på, at 
næste nummer af 
4750Avisen først udkom-
mer lørdag den 6. april. 
Der er deadline for stof til 
bladet mandag den 1. 
april, 2. påskedag kl. 10! 
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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. 

Ølandshvede i Snaphanen 

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

fra Sydafrika, på lager! 

Hører du til blandt dem, 
der gerne vil betale lidt 
mere for at leve sundt, så 
har Snaphanen Butik i 
Lundby endnu et godt 
tilbud til dig. 
Du kan nu købe den be-
rømte Ølandshvede i den 
lille butik på Lundby Ho-
vedgade, både den grove 
og den fine hvedemel. 
Dertil fører vi nu også 
speltmel, speltkerner og 
svedjerug. Alt er naturlig-
vis 100 pct. økologisk! 

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 vært-
indegaver. 
Vi har f. eks. et pænt ud-

valg af lækre værtindega-
ver 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 Butik 
eller i Snaphanen Café. 
Dels bliver man del af et fælles-
skab, 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 ungdomsuddannelsen 

STU i Lundby. 
Vagterne i butikken er på 4,5 
eller 3,5 timer. Eftermiddags-
vagten er fra 13-17.30 og aften-
vagten 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. 

Nu kan du købe Ølandshvede i Snaphanen Butik. 
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Kalkun 
bryst 
Tirsdag den 5. marts 

2013 kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, 4750 Lundby 
 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 
Her vil der blive serveret 

noget helt vildt. Damerne i 
køkkenet har valgt en menu 
bestående af kalkunbryst, 
stegt som vildt med dertil 

hørende vildtsovs, kartofler 
og Waldorfsalat. Desserten 

består af frugttrifli. 
Denne menu koster for 

voksne   kr. 70,00 
børn       kr. 35,00 

børn under 3 år gratis 
 

Øl, vand og vin kan købes. 
 

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

senest søndag aften den 3. 
marts.  

Alle er velkomne! 
Når man deltager i fællesspis-
ningen er man samtidig med til 

at støtte Medborgerhuset i 
Lundby, da overskuddet ved 

disse arrangementer ubeskåret 
går til bevarelse og istandsæt-

telse af huset. 
Det er også muligt at købe et 

støttebevis, som koster 
kr.100,00,og på den måde 

støtte Medborgerhuset. 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

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. 

Der var meget stor interesse for Axel Johanssons foredrag om Den kgl. Vildtbane. 

Den kgl. Vildtbane gik rent ind 
Amatørarkæolog Axel Jo-
hanssons foredrag om Den 
kgl. Vildtbane gik rent ind 
hos de omkring 75 tilhørere, 
der var mødt op i Medbor-
gerhuset Lundby den 13. 
februar.  
Det var spændende at høre, 
hvordan fordums konger 
spærrede vildtet inde med 
vildtbanegrøfter og hegn og 
især den store vildtbane syd 
for en linje fra Tappernøje 
Fjord til Dybsø Fjord vakte 
interesse. 
Vildtbanen blev anlagt af 
Chr. 4 i 1600-tallet og for-

nyet af hans barnebarn Chr. 
5 i 1700-tallet. Men allerede 
i slutningen af 1700-tallet 
blev den nedlagt igen. 
Alligevel kan sporene efter 
vildtbanegrøften stadig ses i 
landskabet visse steder, og 
vildtbanestenene, der stod 
langs grøften er også for 
manges vedkommende be-
varet for eftertiden. En af 
dem står foran Nysø Gods 
ved Præstø. 
Til mødet viste der sig at 
være op til flere 
”vildtbaneeksperter”, som 
kunne bidrage med yderli-

gere viden til Axel Johans-
sons foredrag. Det blev så 
spændende, at Axel Johans-
son har bebudet, at han vil 
danne en ”vildtbanegruppe” 
under Foreningen Svend 
Gønge med det formål at få 
udgivet i hvert fald et hæfte 
med den sydsjællandske 
vildtbanes historie. 
Kunne du tænke dig at være 
med, kan du kontakte Axel 
Johansson på e-mail:  
karen.g.johansson@mail.dk 
eller på tlf. 5576 7168. 

Forening vil redde Vildtbanekroen 
Foreningen Svend Gønge 
vil redde Vildtbanekroen, 
som nedbrændte sidste år 
for eftertiden. 
Det fremgik af beretningen 
til generalforsamlingen i 
Foreningen Svend Gønge. 
Generalforsamlingen blev 
afholdt den 13. februar 
umiddelbart før Axel Jo-
hanssons foredrag om Den 
kgl. Vildtbane i Sydsjæl-
land. 
Foreningen har kontakt til 
ejeren af huset og har taget 
initiativ til et samarbejde 
med Vordingborg Kommu-
ne og Museerne Vording-
borg, som skal munde ud i, 
at resterne af den brændte  
vildtbanekro, som har ligget 
ved Dybsø Fjord siden 1600
-tallet, overdrages forenin-

gen, som så vil genopføre 
kroen i Lundby-Parken, 
hvor man i øvrigt har planer 
om at genopføre en kopi af 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen sidste bolig i Lund-
by, gadehuset, der lå over-
for Lundby Kirke på hjørnet 
af Lundby Hovedgade og 

Manglekærvej. 
Det er i øvrigt tanken, at 
kopien af Svend Gønges 
sidste bolig og Vildtbanehu-
set skal være begyndelsen 
på det oplevelsescenter for 
Svend Gønge og hans sam-
tid, som foreningen vil etab-
lere i Lundby. 

Sådan så Vildtbanekroen oprindeligt ud. 
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Borgere kræver 
Præstø-Lundby-
bussen tilbage 

Når vi i Køng Husflidsfor-
ening ser på året siden sene-
ste generalforsamling må vi 
smile og være rigtig glade.  
Bygningerne er virkelig 
blevet brugt til stor tilfreds-
hed for borgerne og forenin-
gen. 
Børnene arbejder med liv 
og sjæl lørdag formiddag. 
De to aftenkurser i sløjd er 
fyldt op.  
Møbelpolstrerne er flittige, 
også med en ny lærer.  
De udbudte dreje- og pile-
fletkurser har været holdt 
med optimale deltagere. 
Det flotte nye tiltag med 
Åbent Værksted hver anden 
torsdag er virkelig et tilløbs-

stykke. Her bliver der dre-
jet, savet og skåret. Gamle 
ting restaureret og skåret til, 
hvor de nu skal placeres.  
Fantasien om ting der kan 
drejes af træ med svamp i - 
smukt træ bliver virkelig-
gjort. 
Som det nyeste udbydes et 
papirflettekursus. 
Vores aktiviteter rygtes over 
hele landet:  
Se mere på vores Hjemme-
side: www.koenghusflid.dk. 
Husflidsforeningen bliver i 
øvrigt  repræsenteret på 
Kreativ Messe i Roskilde-
hallerne lørdag den 6. og 
søndag den 7. april. Begge 
dage fra kl. 10.00–16.00. Vi 

deltager med to arbejdende 
stande.  
Kom og besøg Messen en af 
dagene. Der er rigtig mange 
dejlige ting. 

 
Venlig hilsen for  

Køng Husflidsforening 
Winie Jaaouane og  

Bodil Mortensen 

Det har været et forrygende år i Husflidsforeningen  

Lundby Lokalråds bestyrelse 
fik massiv opbakning til sin 
indsigelse til Vordingborg 
Kommunes trafikplan for 
buskørselen i 2014, da lokal-
rådet holdt dialogmøde med 
politikerne tirsdag den 5. 
februar i Sværdborg Sogns 
forsamlingshus i Over Vin-
dinge. 
Det var også et flot stykke 
arbejde, bestyrelsen havde 
præsteret. En grundig og 
velargumenteret indsigelse, 
som blandt andet foreslår, at  
bussen mellem Præstø og 
Lundby Station bliver gen-
indført i en effektiv udgave, 
som kan modsvare det afgø-
rende behov: koordinering 
med togenes afgangs– og 
ankomsttider. 
Dertil en lang række andre 
forslag til forbedringer af 
busdriften. Indsigelsen kan i 
sin helhed læses på 

www.syvsogne.dk. 
Et af kommunalbestyrelses-
medlemmerne, Ivan Tolborg, 
V, erklærede sin uforbehold-
ne støtte til forslaget om at 
genindføre Præstø-Lundby-
bussen. 
- Da vi fik storkommunen, 
var det et af de store ønsker 
fra Bårse, at vi fik en busfor-
bindelse til stationen i Lund-
by, og det ønske ser vi gerne 
realiseret, sagde han. 
I sommer blev pendlerbussen  
Præstø-Lundby-Kostræde 
nedlagt, fordi alt for få be-
nyttede den.  
Årsagen hertil var klar, men-
te forsamlingen: Fordi bus-
sen også skulle omkring Ko-
stræde var det ikke muligt at 
koordinere med togtiderne 
og dertil manglede der infor-
mation om bussens eksistens 
i Præstøområdet.  

Kommunalbestyrelsesmedlem Ivan Tolborg, V, studerer 
seneste nummer af 4750Avisen, mens Carsten Olsen, S, 
i baggrunden fortæller om arbejdet i kommunalbesty-
relsen.  

Skal der være helsecenter  
på Avnø kursusejendom 
Dialogmødet i Lundby 
Lokalråd debatterede den 
fremtidige brug af det ledi-
ge kursuscenter på Avnø. 
Centeret, som er tip-top på 
alle måder, blev forladt af 
politiet for to år siden og 
var et halvt års tid asylcen-
ter for Røde Kors. Siden 
har det stået tomt. Centeret 
ejes af staten.  
Blandt de mange forslag, 

der kom frem på mødet var 
at oprette en pendant til 
Ubberup Højskole, et helse
– og sundhedscenter, hvor 
overvægtige danskere kan 
komme på kursus og lære 
at leve sundt og motionere 
kiloerne væk. Centeret 
kunne samarbejde med 
lokale fødevareproducen-
ter og afholde ernærings-
kurser. 
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Skærtorsdag den 28. marts holder  
Husflidsskolen i Køng, Højbro 15,  

udstilling af alle de dejlige ting, der er blevet 
fremstillet eller restaureret. 

Fotogruppen under Kafé Køng har en udstil-
ling i Husflidsskolen samme dag. 

Der kan købes kaffe og kage. 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Udstilling med væve-
ren Hanne Vedel på  
Køng Museum 24. 
marts – 2. juni 2013 
 
Køng Museum åbner sæso-
nen 2013 med en udstilling 
af væveren Hanne Vedels 
unikke værker. Hanne Ve-
del har siden 1955 haft sit 
eget værksted, Spindegår-
den i Aabenraa. Helst har 
hun arbejdet med hør og 
dansk uld, og sammen med 
sine medarbejdere har hun 

fremstillet traditionelle 
brugstæpper, gardin- og 
møbelstoffer, ligesom hun 
har designet tekstiler til 
industriel produktion. For 
eksempel har Hanne Vedel 
igennem en lang årrække 
haft et tæt samarbejde med 
Rud. Rasmussen – et af 
Danmarks fineste snedkeri-
er. Hendes tekstiler har altid 
været fremstillet i et moder-
ne, enkelt design, og altid 
på et højt kvalitetsniveau. 
Opskriften har altid været, 
at materialerne skulle være 

de bedste, ellers var det 
tidsspilde.   
Hanne Vedels arbejder kan 
ses på mange fremtrædende 
steder, blandt andet Folke-
tinget, Danmarks National-
bank, Musikhuset i Aarhus, 
Frederiksberg Slot, Danfoss, 
A.P. Møller – Mærsks ho-
vedkvarter, de danske am-
bassader i Berlin og Mo-
skva, De Europæiske Fæl-
lesskabers Domstol i Lu-
xembourg og FN-bygningen 
i New York.  
Netop til FN-Bygningen i 
New York har Hanne Vedel 
designet betræk til de nye 
stole i Finn Juhl-salen, og 
stoffet er vævet på Kjellerup 
Væveri. Hanne Vedel har 
også leveret 500 meter 
håndvævet gardinstof til 
Finn Juhl-salen.  
Hanne Vedel fyldte 80 år 
23. januar i år, og hun har i 
de senere år afhændet de 
fleste af sine maskiner til at 
karte, spinde og væve, men 
de gamle håndvæve er der 
stadig fuld gang i. På udstil-
lingen vil der være mulig-
hed for at købe Hanne Ve-
dels unikke vævninger i 
museets butik. 
I 2012 modtog Hanne Vedel 
et hæderslegat på 50.000 kr. 
fra C.L.Davids Fond og 
Samling. Uddelingen af 
hæderslegatet blev begrun-
det med, at Hanne Vedel har 
markeret sig som en af de få 
danske kunsthåndværkere, 
der har formået at drive 
forretningsmæssig virksom-

hed med succes. Desuden 
har hun med udgangspunkt i 
godt håndværk og kompro-
misløse krav til kvalitet, 
lødighed og brugbarhed 
fremstillet tekstiler, der hol-
der til mange års slid, og 
således med sine vævninger 
videregivet noget væsentligt 
til næste generationer.  
 
Der er fernisering på udstil-
lingen søndag den 24. marts 
kl. 14, hvor Hanne Vedel vil 
være til stede. 

Klinik Baltzer 
www.klinik-baltzer.dk 

www.eccoline-helseprodukter.dk 
Rekkendevej 8, 4720 Præstø 

Tlf. 2815 3600 
Døjer du med ondt i ryggen, dårligt knæ, hovedpine, 

gigt eller anden form for smerter?  
Vil du undgå at tage piller for det? 

Så kom forbi til vores introduktionsaften hver onsdag  
fra 19-21 på adressen Rekkendevej 8 . 

Hør om og prøv det lille Lifewave-plaster,  
der fjerner dine smerter på få minutter.  

Virker på 9 ud af 10. 
Er 100 procent uskadeligt og er godkendt  

som medicinsk udstyr. 
Her kan du også få andre former for behandling. 

Reiki Healing, stolemassage, øre-akupunktur,  
elektroterapi. 

Åben hver dag fra 09.00-21.00. Weekend: ring for 
aftale 

Fra FN-bygningen til Køng Museum 

Hanne Vedel ved væven. 

Et af Hanne Vedels værker. 
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Gymnastik- 
opvisning 
i Svend  
Gøngehallen 
Marts er under opsejling, og 
ligeså er ISG’s gymnastikop-
visning. Vi har cirkustema i år, 
både med klovn og cirkusprin-
sesse. 
Det forgår lørdag den 23 marts 
kl. 13.30, og i løbet af efter-
middagen vil alle vores gymna-
stikhold lave en opvisning og 
vise os hvad de har lært i denne 
sæson. Der vil blive indlagt 
pauser, hvor redskaberne vil 
være sat frem, så alle børn (og 
voksne) kan tonse løs på dem. 
Vi gentager det kinesiske lotte-
ri, så du får mulighed for at 
vinde lækre sponsorgaver. For 
at vi ikke skal gå helt sukker-
kolde, sælger vi kaffe, kage, 
slik, frisk frugt, vand og soda-
vand, så husk at tage kontanter 
med, vi tager nemlig ikke imod 
dankort.  
Når dagen er forbi, så husk at 
købe vores postkort for denne 
sæson, så støtter du vores for-
ening, og giver os mulighed for 
bedre redskaber til alle vores 
gymnaster. 
Vi ses lørdag dem 23 marts. kl. 
13.30 i Svend Gønge-hallen. 
Entré 40,- (Børn under 12 år 
gratis). 

Med venlig hilsen 
Jannie Kold Hansen, ISG 
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Tirsdag den 19. marts kom-
mer Jens Christian Hede-
gaard Kristiansen til Lund-
by, hvor han bl.a. vil fortæl-
le om sin barndoms- og 
ungdomstid i Lundby. 
Hedegaard Kristiansen, født 
i 1946, blev uddannet som 
teolog og præst i Nykøbing 
F og siden i Nyborg. En stor 
del af barndommen tilbragte 
han i Lundby sammen med 
broderen Niels og forældre-
ne Anna og Johannes Hede-
gaard Kristiansen, igennem 
flere år bosiddende i Lund-
by Missionshus og senere 
på Apotekervej. Faderen 
huskes sikkert af en del 
borgere som bibliotekar ved 
Lundby bibliotek fra 1970 

og nogle år frem.  
Jens Christian var ivrig 
spejder i KFUM-gruppen 
under ledelse af pastor Kra-
rup Hansen, og sammen 
med Niels slog han sine 
folder i sognet i 1950'erne 
og begyndelsen af 60'erne. 
Som sognepræst i Nyborg 
har Hedegaard Kristiansen 
især beskæftiget sig med at 
forbedre forholdene for de 
udviklingshæmmedes religi-
øse behov. Ved at arrangere 
månedlige gudstjenester, 
hvor moderne teknologi 
blev anvendt, kunne han 
bibringe netop denne svage 
gruppe mennesker oplevel-
ser med lys og lyd.  
Desuden har han lavet en 

salmebog til brug ved arbej-
det med svært handicappede 
konfirmander.  
For den indsats fik han i 
2007 Oligoprisen. Oligopri-
sen tildeles en eller flere 
personer, der har ydet en 
betydningsfuld indsats på 
det videnskabelige, admini-
strative, sociale, pædagogi-
ske eller det alment menne-
skelige område til fremme 
af foranstaltninger, der kan 
bedre de udviklingshæmme-
des livskvalitet.  
Jens Christian Hedegaard er 
en fremragende fortæller, 
fuld af lune og vid, og uden 
al tvivl bliver det en fornø-
jelig og interessant aften. 
Mødet afholdes i Lundby 

Biblioteks mødesal, Lundby 
Hovedgade 100 og starter 
kl. 19.30. 
Medlemmer og andre inte-
resserede er velkomne. 
 

Karen  Johansson,  
Lundby Sognearkiv 

Bibliotekarens søn vender  
hjem til Lundby for en aften 

Pastor emeritus Jens Chri-
stian Hedegaard Kristian-
sen fortæller i Lundby Sog-
nearkiv. 

Kom til glad jazz på Kirsebærkroen i Præstø 
Tirsdag den 5. marts kan du 
kl. 20.00 opleve Copenha-
gen Washboard Five i 
Præstø. Orkesteret, der spil-
ler jazzmusik, som den blev 

spillet på de små listige 
steder i Chicago i 20’erne 
og 30’erne gæster Præstø 
Jazzklub på Kirsebærkroen i 
Præstø.  

Torsdag den 25. april kl. 
20.00 kommer det unge 
talentfulde jazzband Tobac-
co og spiller efter spisning 

og generalforsamling i 
Præstø Jazzklub. Også på 
Kirsebærkroen i Præstø. 
Mere på www.fjordjazz.dk 

Det unge talentfulde jazzband Tobacco. 
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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:  
peter@syvsogne.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 

Tirsdag den 26. marts spiller det 
danske fodboldlandshold en 
skæbnekamp i Parken i Køben-
havn mod Bulgarien. Du kan se 
VM-kampen sammen med os 
andre i Snaphanen Café, Lundby 
Hovedgade 95, 4750 Lundby. 

Vi tilbyder en speciel fodbold-
menu, bestående af en stor Snap-
hanen-Burger og en halv liter 
Sorte Svend Fadøl til kun 125,- 
kr. Hvis du kan spise op, får du 
en gratis kop kaffe. Fodboldfe-
sten varer fra kl. 18-ca. 23. 

Fod- 
bold- 
fest i  
Snaphanen  

X-Factor-finale i 
Snaphanen Café 
Fredag den 22. marts 
er der finale i X-
Factor. Snaphanen 
Café tilbyder dig at 
komme og se finalen 
sammen med andre. 
Kom ved 18-tiden, få 
lidt godt at spise og 
drikke, og når klokken 
bliver 20, tænder vi for 
fjernsynet, og følger 
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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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. 

Vindere på målaktier: 
På generalforsamlingen 
vandt følgende på målakti-
erne: Victor Jørgensen, 
Køng, Lars Olsgård, Svinø, 
Jan Christiansen, Stensved, 
Jakob Jensen, Køng, Pa-
trick Madsen, Sværdborg, 
Conni og Frantz Skyløv, 
Vordingborg, Gert Vin-
centz, Næstved, Janus 
Schelde, Lundby og Jette 
Christiansen, Stensved. 

Idrætsforeningen Svend 
Gønge ligger ikke på den 
lade side. Det fremgik med 
al ønskelig tydelighed af 
generalforsamlingen i Køng 
Forsamlingshus den 7. fe-
bruar, hvor formand Elise 
Olsen kunne berette om en 
perlerække af nye initiativer 
Nye omklædningsrum står 
klar og ny boldbane tages i 
brug efter sommerferien på 
anlægget i Køng. Dertil nye 
fodboldmål, et ”fun room”, 
nye lysmaster og en ny flag-
stang vil fremover pryde 

idrætspladsen. 
ISG har oprettet en BMX-
bane, og en ny løbeklub er 
blevet en kæmpesucces. 
Og så beskæftigede Elise 
Olsen sig med DM i for-
eningsudvikling, som ISG 
er blevet en del af. 
Det har affødt gode ideer til 
udvikling af ISG’s aktivite-
ter og på ønskelisten er nu 
et kulturcenter, indeholden-

de et motionscenter for 
voksne og en halv hal, som 
skal være et bevægelses-
mekka, hvis der ikke er 
plads nok i Svend Gønge-
Hallen. 
Efter et møde med Lundby 
Lokalråd blev det klart, at 
man vil satse på et motions-
center i den gamle pedelbo-
lig ved Svend Gønge-
skolen. Projektet vil for-
mentlig stå klar sidst på 
året. Den 31. august holder  

ISG en stor fest for område-
fornyelsen. Prins Jørgens 
Garde sørger for tattoo og 
så er der ellers fest med 
sildebord, bydyst, fodbold-
kampe, BMX-opvisning, 
grillmad, musik ved Tobac-
co og Cruise. 
Der var genvalg til Elise 
Olsen, Leif Andersen, Lene 
Hansen og suppleant Henrik 
Buhmann. Nyvalgt blev 
suppleant Bjarne Søgaard 
Pedersen.  

ISG har mange bolde i luften 
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PoliMUSik-café op til kommunevalget 
Med en række arrangemen-
ter fra april til november vil 
Snaphanen Café i Lundby 
sætte et lidt utraditionelt 
fokus på kommunalvalget i 
Vordingborg Kommune.  
En søndag eftermiddag hver 
måned vil spidskandidaten 
for de opstillede partier til 
kommunalvalget den 19. 
november blive inviteret til 
”poliMUSik-café” i Snap-
hanen Café i Lundby. 
Det er ikke en traditionel 
politik-café og ejheller en 
typisk musik-café, der bli-
ver afviklet otte søndag 
eftermiddage i Snaphanen, 

men derimod poliMUSik-
café. 
Bag denne ordkonstruktin 
gemmer sig en eftermiddag 
med politik og musik.  
Kandidaten bliver bedt om 
at møde op med en stak 
cd’er med vedkommendes 
yndlingsmusik, som kandi-
daten selv får lov til at præ-
sentere. Men indimellem vil  
kandidaten også få lov til at 
forklare, hvorfor vi skal 
stemme netop på hans/
hendes parti.  
For at det ikke skal ende i 
ren reklame sørger cafébe-
styrer og journalist Peter 

Sten for, at der stilles kriti-
ske spørgsmål til kandida-
tens fremlæggelse. 
PoliMUSik-café-
eftermiddagene i Snaphanen 
Café, Lundby Hovedgade 
95, 4750 Lundby afvikles 
en søndag eftermiddag fra 
kl. 16-18 efter følgende 
program: 
Søndag den 7. april: En-
hedslisten 
Søndag den 5. maj: Birgit-
te Steen Jørgensen, Radika-
le 
Søndag den 9. juni: Tho-
mas Christfort, konservative 
Søndag den 11. august:  

Heino Hahn, Dansk Folke-
parti  
Søndag den 8. september: 
SF. 
Søndag, den 6. oktober: 
Knud Larsen, Venstre. 
Søndag den 10. november: 
Martin Leider Olsen, Soci-
aldemokraterne. 
Det vil være oplagt for til-
hørerne at nyde deres af-
tensmåltid i Snaphanen Ca-
fé efter PoliMUSikcaféen. 
Mulighederne i menuen kan 
ses på www.syvsogne.dk 
under Snaphanen. 

Fem af de syv kandidater, som Snaphanen Café har inviteret til poliMUSik-cafémøder fra april til november. Fra ven-
stre Martin Leider Olsen, Socialdemokraterne, Heino Hahn, Dansk Folkeparti, Knud Larsen, Venstre, Thomas Christ-
fort, konservaitve og Birgitte Steen Jørgensen, radikale. Derudover inviteres spidskandidaterne for Enhedslisten og 
SF, når disse er valgt. 

Morten Korch-aftener i Snaphanen Café i Lundby 
Nu kan du genopleve nogle 
af de gode gamle Morten 
Korch-film. Snaphanen 
Café har besluttet sig for at 
lave nogle Morten Korch-
aftener, hvor vi hører lidt 
om Morten Korch og de 
film, der er lavet over hans 
romaner, og så ser vi én af 
filmene. 
Den første Morten Korch-
filmaften er nu planlagt og 
afholdes onsdag den 10. 
april kl. 19.00 i Snaphanen 
Café, Lundby Hovedgade 
95, 4750 Lundby. 
Den første film, vi viser, er 
den meget populære Vaga-
bonderne på Bakkegården 
med Poul Reichhardt, Ib 

Mossin og Chr. Arhoff, men 
også Ghita Nørby og Judy 
Gringer spiller med i fil-
men, som er fra 1958. Det 
er i den film, Poul Reich-
hardt og Ib Mossin synger 
”Er du dus med himlens 
fugle”. 
Ved indgangen melder du 
dig ind i Snaphanens film-
klub - kontingentet er sær-
deles rimeligt - og så kan du 
ellers nyde både den første  
og de kommende Morten 
Korch-film som medlem af 
filmklubben. 
Har du et forslag til, hvilken 
Morten Korch-film, vi skal 
se efter ”Vagabonderne på 
Bakkegården” må du meget 

gerne sende dit forslag til 
aftenernes tilrettelæggere på 

peter@syvsogne.dk eller 
ringe/sms’e til 6130 1004. 

Poul Reichhardt, Chr. Arhoff og Ib Mossin har de bæren-
de roller i Vagabonderne på Bakkegården, som Snapha-
nen Café viser onsdag den 10. april kl. 19. 
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Teater-menu afløser fællesspisningen i april 

Hanna 
udvider sin 
åbningstid 
Hannas Modebutik i Lund-
by udvider åbningstiden.  
Fra lørdag den 2. marts hol-
der butikken på Lundby 
Hovedgade 93 åbent to gan-
ge om ugen. Nemlig torsdag 
fra 14-18 og lørdag fra 10-
14. 
Her bliver der rig lejlighed 
til at komme og studere 
forårets kreationer. 
Interessen for Hannas mo-
detøj til alle aldre og størrel-
ser har været meget stor, og 
det er baggrunden for den 

udvidede åbningstid. 
Hanna har koordineret åb-
ningstiden torsdag med åb-
ningstiden i Snaphanen Ca-

fé, så de mænd, der måske 
ikke er så interesserede i at 
følge med konen i modebu-
tikken har mulighed for at 

få sig en kop kaffe eller en 
fadøl i Snaphanen Café i 
naboejendommen. 

Det er noget af et tilløbsstykke, når Hannas Mode i Lundby har åbent. 

I april er der ikke fælles-
spisning i Medborgerhuset 
Lundby den første tirsdag i 
måneden. 
Og det skyldes, at der i 
Medborgerhuset Lundby 
fredag den 12. april er stor 
teateraften. 

Det er den aften, Teaterfor-
eningen Bøgestrømmen 
kommer og viser teaterstyk-
ket Forsamlingshuset.  
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 mennesker fra vores 
plads rundt om bordet.  
I stykket bliver den danske 
forsamlingshuskultur taget 
under kærlig - og til tider - 
absurd behandling. Det er et 
samfundskritisk og poetisk 
eventyr om fællesskabets 
huse, rammen om en demo-
kratisk traditionm hvor or-
det er frit, og hvor der må 
forsamles til enhver anled-
ning. 
Og det må vel konstateres, 
at Medborgerhuset Lundby 
er den perfekte ramme for 
netop dette stykke. 
Tæppet går for Forsam-
lingshuset kl. 19.30, men 
inden da er der mulighed for 
at nyde en udsøgt teaterme-
nu, som serveres kl. 18.00. 
Og det er netop denne me-
nu, som har fået Støttefor-
eningen for Medborgerhuset 
til at springe over fælles-
spisningen i april. 

Støtteforeningen håber, at 
de mange gæster til fælles-
spisning vil møde op og 
gøre teateraftenen med spis-
ning til en succes, som så 
kan gentages senere. 
 
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 

Medborgerhuset Lundby ApS 
afholder ordinær  

Generalforsamling 
tirsdag den 19. marts 2013  

kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, bedes venligst fremsendt skriftligt til 

formand Karina Frederiksen, email:  
karina@bendy.dk senest 7 dage inden general-

forsamlingen. 
Kun anpartshavere har stemmeret. 

Anpartsbevis skal fremvises ved indgangen. 
 

Alle er dog velkomne til generalforsamlingen! 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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4750Avisen har  
fået ny mailadresse 
4750Avisen har fået ny 
mailadresse, og den gamle 
adresse 
4750@lundbyweb.dk fun-
gerer ikke længere. 
Den nye adresse er: 
4750@syvsogne.dk, som det 
også er fremgået af avisens 
seneste numre. 
Men nu kan man altså ikke 
længere bruge den gamle 
adresse.  
Derfor vil vi opfordre vores 
læsere, som skal sende ma-

teriale til 4750Avisen at 
ændre den evt. indkodede 
adresse i mailprogrammet 
til 4750@syvsogne.dk. 
Årsagen til at vi har ændret 
mailadresse er, at hjemme-
siden lundbyweb.dk ikke 
har eksisteret i flere år, men 
har skiftet navn til 
www.syvsogne.dk. Derfor 
er det logisk, at vi knytter 
vores mailadresser til denne 
hjemmesides navn.  Kalkunbryst stegt som 

vildt til fællesspisning 
Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-
der til fællesspisning tirsdag 
den 5. marts kl. 18.00 i 
Medborgerhuset Lundby. 
Her vil der blive serveret 
noget helt vildt. Damerne i 
køkkenet har valgt en menu 
bestående af kalkunbryst, 
stegt som vildt, med dertil 
hørende vildtsovs, kartofler 
og Waldorfsalat.  
Desserten består af frugt-
trifli. Og dertil kaffe eller 
te. 
Menuen koster for 
voksne   kr. 70,00 
børn       kr. 35,00 
børn under 3 år gratis 
 
Øl,vand og vin kan købes 
til særdeles rimelige priser. 

Tilmelding kan ske på tlf. 
5133 3771 eller pr. mail til 
winbi@forum.dk 
senest søndag aften den 3. 
marts.  
Alle er velkomne! 
Når man deltager i fælles-
spisningen, er man samtidig 
med til at støtte Medborger-
huset i Lundby, da over-
skuddet ved disse arrange-
menter ubeskåret går til 
bevarelse og istandsættelse 
af huset. 
Det er også muligt at købe 
et støttebevis, som koster 
kr.100,00 og på den måde 
støtte Medborgerhuset 
Lundby. 

 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

Kalkunbryst, stegt som vildt, er på menuen den 5. marts. 

Kreative virksomheder 
samles i et nyt netværk 
Et gæstgiveri tilbyder ma-
lerkurser. En keramiker 
laver honningkrukker til 
biavler. Naturvejlederen har 
yogalæreren med i skoven. 
Disse er bare få eksempler 
på samarbejder mellem små 
kreative virksomheder i 
Vordingborg Kommune, 
som nu samles i et nyt net-
værk. 
Savner du sparringspartnere 
eller nye idéer til din virk-
somhed? Arbejder du inden 
for kunst, litteratur, kultur, 
formidling, lokal fremstil-
ling, velvære eller lignende? 
Så deltag i de mange kom-
mende aktiviteter arrangeret 
af Erhvervsnetværk for Kre-
ative Virksomheder.  
Netværket er en del af et 
projekt, der drives af Vor-
dingborg Udviklingsselskab 
a/s. Projektet har til formål 
at samle kreative virksom-
heder i Vordingborg kom-
mune omkring en række 
udviklingsaktiviteter. 
Gennem en lang række virk-
somhedsbesøg, to semina-
rer, en fælles kulturkalender 
og til sidst en større event 
skal projektet skabe gro-

bund for flere af de tværgå-
ende og kreative initiativer, 
der er med til at sætte vores 
kommune på landkortet som 
et spændende og initiativ 
rigt sted at arbejde, bo og 
besøge. 
Første arrangement er et 
virksomhedsbesøg den 5. 
marts hos frugtavler Kirsten 
Rohde Jensen på Rytzebæk-
gaard. Sammen med madhi-
storiker Bi Skaarup vil hun 
fortælle om, hvordan de har 
lavet flere samarbejder om-
kring ”Æbler i madkulturelt 
perspektiv”.  
Aktiviteterne planlægges i 
samarbejde med en arbejds-
gruppe, der repræsenterer 
både geografien og fagene 
bredt, med alt lige fra teater, 
kunst  og litteratur over lo-
kal fremstilling til natur- og 
kulturformidling af enhver 
art. 
Du kan læse mere om pro-
jektet og de kommende ar-
rangementer på vorkul-
tur.dk, mikromekka.dk og 
vordingborg.nu samt vus.as. 
Mere info hos projektleder 
Mette Nygaard på tlf. 5586 
0427eller på mn@vus.as.  
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Foreningen Fjord til Fjord 
Naturstien vil i 2013 udvik-
le naturstien ved at omlæg-
ge ruten øst for Even i 
Faksinge Skov. 
Foreningen Fjord til Fjord 
Naturstien har afholdt gene-
ralforsamling i Køng. Der 
var bred enighed om at na-
turstien skal gøres endnu 
mere attraktiv for brugerne. 
Foreningen satser på resul-
tater allerede i 2013 hvor en 
omlægning af ruten øst for 
Even i Faksinge Skov vil 
være i fokus. Det er planen 
at de første ændringer kan 
opleves i forbindelse med 
Skovens Dag den 5. maj, 
hvor vi samtidig fejrer års-
dagen. 
På generalforsamlingen 
fortalte formanden, at besty-
relsen i det forløbne år har 
fået tilknyttet to brugerre-
præsentanter og har arbejdet 
med konkrete planer for 
omlægning af naturstien, så 
brugerne får mindre trafik-
vej og meget mere natur.  
Bestyrelsen har i 2012 yder-

ligere været engageret i 
følgende opgaver. 
Vandrefestival Sjælland 
2012, hvor Fjord til Fjord 
Naturstien bød ind med en 
10 km tur i Køng-
Sværdborg Mose med godt 
20 deltagere den 1. septem-
ber 2012. 
På turen fortalte Svend-Erik 
Christensen, et mangeårigt 
medlem af Pumpelaget for 
Køng Mose m.fl., om bo-
pladser fra Maglemosekul-
turen i Køng-Sværdborg 
Mose og afvandingen af 
mosen. Der blev også tid til 
en afstikker til Sværdborg 
Kirke. Vandreturen var 
samtidig Naturstiens Årsdag 
2012. Der var en god stem-
ning og en skøn natur. 
Fjord til Fjord Naturstien 
har bidraget med materiale 
til Æsketuren som løber 
igennem Køng og som er en 
samling af 12 ruter fra for-
skellige lokaliteter i Vor-
dingborg Kommune, samlet 
i en lille handy æske. Ruter-
ne er ganske korte og kan 

benyttes som inspiration til 
en motionstur i hverdagen.  
Vordingborg Kommunes 
Miljø- og Klimaudvalg ved-
tog i 2011 en Strategi- og 
Prioriteringsplan for  
kommunens grønne områ-
der. Den følges der nu op på 
med en række grønne ud-
viklingsplaner,  
hvor bl.a. Fjord til Fjord 
Naturstien vil være involve-
ret.  
I det forløbne år har Fjord 
til Fjord Naturstien  arbejdet 
på at supplere den trykte 
formidling med  digitale 
løsninger.  
Ruten formidles således i 
dag  
på www.koengweb.dk 
på www.vandrefestival.dk  
på www.friluftsguiden.dk 
 på app’en Scandinavian 
Trails 
og på oplevelsesportalen 
www.vordingborg.nu 
Dertil kommer at Fjord til 
Fjord Naturstien er med i 
det nye Sjællandsleden/
NorthSeaTrail kort som 

udkommer i foråret 2013. 
Endelig har Fjord til Fjord 
Naturstien givet input til 
undersøgelsen af frivilligt 
arbejde i Vordingborg 
Kommune. 
Afslutningsvis blev der tak-
ket for det gode samarbejde 
i teamet omkring Forenin-
gen Fjord til Fjord Natursti-
en. Det gælder både lodseje-
re, brugere og bestyrelse. 
Bestyrelsens sammensæt-
ning i 2013: 
Formand Jes Jelsmark, 21 
90 33 74, jelsmark@mail.dk 
Næstformand Ingvard Sø-
rensen 
Kasserer Anders Madsen 
Suppleant Niels Madsen 
Intern revisor Poul A. Lar-
sen 
Brugerrepræsentanter 
Vandrer Birte Andersen 
Rytter Inés Østergreen 
  

Jes Jelsmark, formand  
Foreningen Fjord til Fjord 

Naturstien 
jelsmark@mail.dk 

2190 3374 

Mere natur på Fjord til Fjord Naturstien 

Den 23. august 
2008 blev Syv 
Sogne-projektet 
Fjord til Fjord 
Naturstien åb-
net af borgme-
ster Henrik 
Holmer.  
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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 

Flagspætte ved foderbrættet 
En flagspætte har været en 
trofast gæst i haven hos 
Aase Harrekilde-Petersen 
på Lundby Hovdgade i 
Lundby. 
- Den er kommet her i ha-
ven hver vinter igennem de 
seneste seks år. Den ankom-
mer normalt en gang i no-
vember måned og derefter 
kommer den flere gange om 
ugen, indtil sneen er helt 

væk, fortæller Aase. 
- I de fleste fuglebøgers 
beskrivelse af denne fugl 
står der, at den for det meste 
lever af at hakke i træstam-
merne og derigennem hap-
ser diverse insekter. Men 
min fuglegæst hakker i de 
mejsebolde jeg hænger op i 
et bestemt træ, et par gange 
hver uge. 

Generalforsamling i  
Medborgerhuset Lundby 
Medborgerhuset Lundby 
ApS afholder sin ordinære 
generalforsamling tirsdag 
den 19. marts kl. 19.00 i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 
Det er kun anpartshavere i 
Medborgerhuset Lundby 
ApS, der har stemmeret og 
er valgbare på generalfor-
samlingen. Og man skal 
faktisk medtage sit eller 
sine anpartsbeviser og vise 
dem ved indgangen, hvis 
man ønsker at deltage i evt. 
afstemninger eller stille op 
til bestyrelsen. 
Men sædvanen tro er gene-
ralforsamlingen åben for 
alle, som har lyst til at del-
tage og høre, hvordan det 
går med Lundbys samlings-
sted. 

Det er en gestus til de man-
ge, som benytter huset og 
som interesserer sig for dets 
vel og ve. 
Generalforsamlingen afvik-
les efter den dagsorden, 
som fremgår af selskabets 
vedtægter. 
Ønsker man at få et forslag 
behandlet under punktet 
indkomne forslag, skal man 
senest syv dage før general-
forsamlingen, altså den 12. 
marts, fremsende forslaget 
skriftligt til formanden, 
Karina Frederiksen på den-
ne mailadresse:  
karina@bendy.dk.  
Mød op til Medborgerhu-
sets generalforsamling og 
hør, om det stadig går godt 
med udlejning og økonomi 
i Lundbys folkeejede hus. 
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Er Lundby by ved at blom-
stre eller afblomstre? Hvad 
vil du med Lundby?  
 
Nogle bruger kun Lundby 
til at sove i og pendler hver 
dag frem og tilbage på ar-
bejde.  Andre har lidt større 
behov og bruger skole og 
børnepasningsordninger. 
Igen andre, dog ikke så 
mange, vil gerne leve i 
Lundby.  
Er der noget at leve for?  
Ja, det er der i høj grad.  
Vi har lidt butikker, f.eks. 
købmand, kiosk, cafeer, 
pizzeria, apotek, slagter og 
tøjbutik. Her er også offent-
ligt service f.eks. skole, 
SFO, børnehave, bibliotek, 
bank og lægehus.  
Her er også autoværksteder, 
håndværkere og meget me-
re. Vi har en dejlig natur.  
Tre grønne områder i byen, 
tæt til motorvej og ikke at 
forglemme vores livsnerve,  
jernbanestationen.  
Endelig har vi et hav af for-
eninger.  
Jo, man kan nemt leve i 
Lundby. 
Men vil du, eller skal Lund-
by dø? 
Skal Lundby ikke dø, skal 
den bruges. Det første, der 
skal satses på, er synlighed. 
Her tænker jeg på butikker-
ne. Kan vi ikke holde liv i 
dem, vil Lundby blive en 
by, som vi ser mest. Bilerne 
drøner lige igennem og by-
en falmer. Forestil dig Ho-
vedgaden uden butikker. 
Vi har et godt kørende apo-
tek. Cafe Yrsa og Lundby 
Pizzabar, der begge lever et 
stabilt liv og en købmand 
(der for tiden lever sit eget 
liv). 
I to centrale bygninger på 
hovedgaden har vi tre for-
retninger, der prøver at 
overleve og vise synlighed.  
Der er en tøjbutik med et 
godt udvalg i moderigtigt 

dametøj (vi mænd må bare 
blive i kedeldragten).  
En flok frivillige har skabt 
Snaphanen Café & Butik.  
Et godt arbejde og en fryd 
for bybilledet. Hvornår har 
du sidst været i disse butik-
ker, kære Lundbyborger?  
Skal disse butikker forblive, 
skal de have flere kunder. 
Projekt Snaphanen Café & 
Butik skal snart være selv-
kørende. Det kan de kun 
med flere kunder. Skal 
Lundby leve, så kom og 
benyt tilbuddene og oplev 
lidt miljø midt i byen.  

Vi ønsker ikke kun liv i 
Lundby by, men i hele 
Lundby Lokalområde.  
Det får vi kun, hvis vi ud-
nytter alle muligheder. Også 
købmændene i Sallerup, 
Køng og større elle mindre 
lokale gårdbutikker. Alle 
har gode varer og nogle 
handler med særlige pro-
dukter med lokalt særpræg. 
Besøg butikkerne og se, 
hvad de udbyder. 
Støt dig selv, køb lokalt.   
 

Steen K. Nielsen 
Ibsvej 43, 4750 Lundby 

Lundby - live OR let die? 

00 

STEEN  
NIELSEN 



4750Avisen, nr. 134, 2. marts 2013 

 

26 

Det sker i martsDet sker i marts 
Lø 2 4750Avisen nr. 134 ud-
kommer 
Ti 5 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Me-
nu: kalkunbryst og frugttrifli. 
20.00: Copenhagen Washboard 
Five spiller jazz på Kirsebær-
kroen i Præstø. 
Fr 8 19.00: Generalforsamling i 
Beldringe Borgerforening i 
Hjemmeværnsgården, Hastrup-
vej 3, Beldringe. 
Ma 11 19.00: Generalforsam-
ling i Borgerforeningen Lund-
by, Medborgerhuset Lundby. 
Uddeling af prisen Årets Svend. 
19.00: Generalforsamling i 
Køng Sognearkiv, Køng Kirke-
vej 19, 4750 Lundby. 
Ti 12 Årsmøde i Dagli’Brugsen 
i Bårse i Bårse Idrætsforenings 
klubhus. 
To 14 18.00: Bårse Hushold-
ningsforening har kundeaften 
med modeshow hos Sigga i 
Præstø. 
19.00: Godsejer Peter Oxholm 
Tillisch fortæller om sine god-
ser Rosenfeldt og Øbjerggaard i 
Medborgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. Entré incl. 
kaffe: 50,- kr. Medlemmer af 
FSG halv pris. 
Ma 18 18.30: Opstillingsmøde 
til menighedsrådet i Sværdborg 
Sogn. Kun personer fra Sværd-
borg Sogn kan opstilles. 
Ti 19 19.00: Generalforsamling 
i Medborgerhuset Lundby ApS 
i Medborgerhuset Lundby.  
19.30: Pastor emeritus Jens 
Chr. Hedegaard Kristiansen 
fortæller om sin barn– og ung-
dom i Lundby. Lundby Sogne-
arkiv arrangerer i mødelokalet 
på Lundby Bibliotek, Lundby 
Hovedgade 100, 4750 Lundby. 
Fr 22 20.00: Snaphanen Café 
viser X-factorfinalen i caféen, 
Lundby Hovedgade 95, 4750 
Lundby. Alle er velkomne! 
Lø 23 13.30: Gymnastikopvis-
ning i Svend Gønge-Hallen i 
Lundby. ISG Gymnastik. 
Sø 24 14.00: Fernisering på ny 
udstilling af Hanne Vedel i 
Køng Museum, Bygaden 27, 
4750 Lundby. 
Ti 26 19.00: Generalforsamling 
i Foreningen Lundbyweb & 
4750Avisen i Mbhuset Lundby. 
20.00: VM-fodbold i Snapha-
nen Café, Lundby.  
To 28 Udstilling af årets arbej-
der i Køng Husflidsskole. 
Ma 1 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen nr. 135. 

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 

 

Nyt navn til Køreskolen Bårses afdeling i Næstved 
Køreskolen Bårses Næst-
vedafdeling skifter navn til 
Havneparkens Trafikskole. 
Og vi leverer stadigvæk et 
godt håndværk til en billig 
penge. Havneparkens Tra-
fikskole lægger vægt på, at 
du får en god personlig 
undervisning og en reel 
behandling. 
Beståelsesprocenten er høj 
som betyder at rigtig mange 
består både teori- og køre-

prøve første gang. 
Samtidig introduceres to 
nye kørelærere, som bliver 
demm der vil følge dig, 
hele vejen til du får dit kø-
rekort. 
Thomas Meyer, som tidli-
gere har været kørelærer 
hos Køreskolen Bårse, har 
valgt at vende tilbage til 
basen i Slagelse hvor han 
agter at drive køreskole. 
Du kan finde os på Havne-

parkens Trafikskoles nye 
hjemmeside www. 
havneparkenstrafikskole.dk 
samt på Facebook 
www.facebook.com/
omovej  
Til start den 6. marts tilby-
der vi lovpakke/startpakke 
til introduktions pris 8.495 
kr.   
Tilmeld dig nu via hjemme-
siden eller ring på 2484 
4158. 

Modeshow i Sigga i Præstø 
Bårse Husholdnings-
forening byder på 
kundeaften & mode-
show i Sigga. 
Foråret er på vej, og 
garderoben trænger 
måske til en lille 
opfrisker. Det har 
selvfølgelig været i 
tankerne hos besty-
relsen i Hushold-
ningsforeningen, for 
torsdag den 14. marts 
2013 kl. 18.30 er der 
kundeaften i Sigga, 
Præstø.  
Aftenen byder først 
på et lille modeshow, 
hvor bl.a. et par af 
Husholdningsfor-
eningens bestyrelses-
medlemmer vil gå 
catwalk og fremvise 
forårets mode. Deref-

ter vil der være rig 
mulighed for at gå på 
opdagelse blandt 
tøjstativerne og lade 
dankortet gløde. 
Sigga giver denne 
aften 20% på alle 
nye varer! 
Der vil være lidt læk-
kerier til ganen samt 
en sjov konkurrence. 
Pris for deltagelse er 
kr. 50, som betales 
ved indgangen. 
Tilmeldingsfrist den 
11. marts til Karina 
på tlf. 2812 5670. 
Kom og lad os få en 
rigtig hyggelig tøse-
aften! 
Vel mødt. 
 
Bårse Husholdnings-

forening 
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Søges 
Tjener til Snaphanen Café 
Snaphanen Café, Lundby Hovedgade 95, 4750 

Lundby søger frivillig til job som tjener i caféen. Du 
bestemmer selv dine arbejdstider inden for tidsrum-
met torsdag til søndag kl. 15-21. Vagterne er delt op 
i tre-timersvagter 15-18 og 18-21. Hvor mange vag-

ter, du ønsker pr. måned, bestemmer du selv. 
Ansøgning stiles til Snaphanen Café & Butik og sen-

des pr. mail eller brev. 
Hvis du vil vide mere, kan du ringe til cafébestyrer 

Peter Sten, tlf. 6130 1004 
mail: peter@syvsogne.dk 

Snaphanen Café & Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

www.syvsogne.dk 

Tunnelen i Lundby er farlig 
skrev Sjællandske den 14. 
december 2012. Hvis det er 
tilfældet synes jeg, den skal 
afspærres som ubrugelig, 
inden en person kommer til 
skade. 
Man kunne forestille sig in 
syn– og skøn-forretning og 
en eventuel deraf følgende 
erstatning for det dårligt ud-
førte arbejde. Det er ikke 
udført efter tegninger, eller 
også har tegningerne været 
værdiløse. 
Der må have været en afleve-
ringsforretning, inden penge-
ne for arbejdet blev udbetalt. 
Disse burde være tilbage-
holdt efter et så dårligt resul-

tat. 
Jeg læser i 4750Avisen, at 
Asger Diness Andersen er så 
storsindet, at han forærer 
Lundby Hovedgade ny be-
lægning med asfalt, og man 
må så forvente et nyt navn til 
på Hovedgaden efter sådan et 
tiltag. 
Måtte jeg tillade mig at fore-
slå, at vi døber tunnelen 
”Asger Diness’s Passage” - 
uden udgift for kommunen. 
Borgmesteren og Asger Di-
ness Andersen skulle træde i 
karakter og komme og bese 
tunnelen og udtale sig! 
 

Mvh. 
Palle Severinsen 

Syns– og skønsforretning på  
jernbanetunnelen i Lundby 

Oh, vandringsmand og -
kvinde. Så er der nyt om  
mulighederne for at kom-
me ud og nyde naturen 
sammen med andre. 
Sådan vandrer vi i marts 
og april. 
Lørdag den 2. marts kl. 
14: Fra P-pladsen Knuds-
hoved Odde, Knudskovvej 
4760 Vordinborg. 
Søndag den 10. marts kl. 
10: Fra Køng Forsam-
lingshus, Øbjerggaards 
allé 2, 4750 Lundby. 
Lørdag den 16. marts kl. 
14: Fra Bankevejen 39, 
4750 Lundby. 
Søndag den 24. marts kl. 
10: Fra Kulsbjerg. P-plads 
for enden af Vallebovej, 
4760 Vordingborg. 
Vi holder påskeferie og 
derefter begynder vi at 
vandre tirsdag aften- 

Tirsdag den 2. april kl. 
18.30: fra Skaverup 
Strand, p-plads for enden 
af Skaverupvej, 4760 Vor-
dingborg. 
Tirsdag den 9. april kl. 
18.30: fra Øster Egesborg 
Kirke, 4735 Mern. 
Tirsdag den 16. april kl. 
18.30: fra Beldringe Kir-
ke, Hastrupvej 2 A, 4720 
Præstø. 
Tirsdag den 23. april kl. 
18.30: fra Over Vindinge 
Forsamlingshus, Tinghøj-
vej 6, 4760 Vordingborg. 
Tirsdag den 30. april kl. 
18.30:  Køng Mosetur. 
Start fra P-plads, Lundby-
vej i Køng, 4750 Lundby. 
 

Hans-Kurt, 2087 7802 
Else-Marie 2227 7732 

Bankevejen 39, 4750 
Lundby. 

Vandreture i marts og april 

Traditionen tro havde Eu-
roSpar i Blangslev invite-
ret til fastelavnsfest søn-
dag den 10. februar, og 
efter antallet at dømme 
hos de fremmødte børn og 
voksne er det arrangement 
der bliver snakket om. 
Tæt på 200 udklædte børn 
kom til Blangslev, mens 
deres forældre blev parke-
ret inde i forældrehjørnet, 
hvor der skænket kaffe, 
sodavand og fastelavns-
boller. 
Glæden var stor da årets 

godteposer blev delt ud og 
som altid var der stor for-
bløffelse over, hvor stor 
posen var. 
Og til de fem konger og 
dronninger var der præmi-
er i form af bamser, års-
kort til Zoologisk Have og 
biograf-billetter. 
Købmand Kenneth Niel-
sen var glad for det flotte 
fremmøde og ser allerede 
frem til næste år, hvor 
kampen igen sættes ind 
efter de flotte præmier. 

200 til fastelavn i Blangslev 

Købmand Kenneth Nielsen tog selv del i løjerne ved 
fastelavnsfesten i Eurospar i Blangslev. 




