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Gratis
! 

Oplev det skønne Skåne 

De blev Årets Svend 
To af Lundbys superaktive borgere, 
Winni og Johnny Birch, blev på 
generalforsamlingen i Borgerfor-
eningen Lundby hædret med prisen 
Årets Svend 2013.        Læs side 7 

24-26. maj bliver der mulighed for 
at komme på en tredages bustur til  
det forårsskønne Gøngeland i Skå-
ne.                       Læs mere side 8 

Men kun 

måske! 

Igen bus 
mellem 
Præstø og 
Lundby  
Det er måske lykkedes lokalrådene at overbevise Vordingborg Kommu-
ne om, at der igen skal være en busrute mellem Præstø og Lundby. Bus-
sen bliver i givet fald en del af en større rute og kan i bedste fald regne 
med timedrift.                                                               Læs side 9 

De mødes 
50 år efter 
50 år efter dette bil-
lede blev taget mø-
des IVB fra Lundby 
Realskole igen lør-
dag den 18. juni. 
Men der mangler tre. 
Kan du være med til 
at finde dem?    
              Læs side 12 

Det gamle kildemarked  
i Mogenstrup genopstår 
Til sommer genoplives en gammel 
tradition i Mogenstrup.       Side 11 

Merko i Tappernøje 
er lukket, Lundby 
kæmper for livet 
Merko i Tappernøje lukkede den 
22. marts og søges nu omdannet til 
en kiosk med postbutik. Og den 
sidste af Bo Webers butikker, Mer-
ko i Lundby, kæmper for livet. Men 
det ser temmeligt sort ud. 
                                       Læs side 4 
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eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
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Oplag: 3.200 eks. 
 

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

 
Dette blad udkommer 

lørdag den 6. april 2013 
 

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 22. april 2013 

kl. 10.00! 
 

Næste nummer udkommer  
lørdag den 27. 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 

Lundby er på turismelandkortet 
Lundby har nu fået sit 
eget turistkontor. Ikke 
som de andre i kommu-
nen, men alligevel. 
Godkendt af erhvervs– 
og turismeorganisatio-
nen i Vordingborg 
Kommune og endda 
med et lille årligt til-
skud. Turistkontoret 
har også fået sit helt 
eget specielle navn, 
nemlig ”Lundby Tou-
rism & Culture Spot”. 
Måske for at tilkende-
give, at det er noget 
særligt. 
Uanset hvad barnet hed-
der, kan turister, når sæ-
sonen begynder, finde 
informationer om lokale 
turistmål og turistmål på 
hele Sydsjælland samt 
information om vores 
venskabsbyer i Sverige og 
Tyskland i den lille turist-
information i Snaphanen 
Café i Lundby. Som turist 
kan man også betjene sig 
af ”gratis wi-fi”, som er 
eftertragtet af alle turister. 
Man har med andre ord 
adgang til en computer 
med internetforbindelse, 
hvor man kan tjekke sine 
mail eller finde informati-
oner, man har brug for på 
internettet. 
Turist– og erhvervsorga-
nisationen i Vordingborg 
Kommune har netop ud-

givet sit destinationskata-
log for det kommende år. 
En sag på 76 sider. På 
størrelse med en juleudga-
ve af Familie Journalen. 
Her er der sandelig også 
blevet plads til Lundby 
Tourism & Culture Spot. 
Under fakta på side 73 er 
vi med under turistinfor-
mationer. Og Gøngemar-
ked er nævnt under attrak-
tioner.  
Under banker er kun 
Møns B anks filialer i 
Stege, Klintholm, på 
Bogø og i Præstø kommet 
med. 
Og så var vi blevet lovet, 
at vi i år ville få omtalt 
vores gøngemarked, som 
dog trods alt trækker om-
kring 6000 besøgende på 
en enkelt weekend hvert 
år.  

Allernederst på side 62 
står der syv linjer om 
Gøngemarkedet:  
I Gøngehøvdingens fod-
spor 
Den historiske person Svend 
Poulsen Gønge var en dansk 
dragonkaptajn, som fik tilnav-
net Gøngehøvdingen. Han 
ledede snaphanerne på 
Sydsjælland i svenskekrige-
ne 1658-59. Den 17.-18. 
august 2013 mindes historien 
ved Gøngemarkedet i Lund-
by. www.syvsogne.dk.  
Siden ses på illustratio-
nen, og den lille tekst er 

markeret i den røde cirkel. 
På næste side er to små 
billeder fra gøngemarke-
det, hvor der i det ene 
står, at man kan bestille 
en gøngeguide til en rund-
tur i Gøngehøvdingens 
fodspor på tlf. +45 6130 
1004. 
Vordingborg Kommune 
har lige offentliggjort et 
udkast til en ny turisme-
politik, hvor man lægger 
op til at satse på Møn, 
Vordingborg By og bl.a. 
Præstø som turismemål. 
Destinationskataloget 
lever allerede op til den 
prioritering. 
Du kan hente destinati-
onskataloget i Lundby 
Tourism & Culture Spot, 
Lundby Hovedgade 95, 
st. tv.,4750 Lundby. 
        Den gamle redacteur 
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Blangslev Blangslev 

 

 

Kæmpe velkomstfest Blangslev 

10,- 

EuroSpar Lavprissupermarked 

15,- 17,95  

8,95 

 
Stryhns Postej 
flere varianter, 350-500 g, pr. stk.  
 
 
 
 
 
Begrænset parti 
Max 4 pk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

10,- 

Torsdagstilbud 11. april  

15,- 

 

Marabou Chokolade 
flere varianter, 180-200 g, pr. stk.  
 
 
 
 
Begrænset parti 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 
  
 
 

Guldkorn 500 g, pr. pakke  
 
 
 
 
                  Begrænset parti 
                   Fuldstændig vanvittig pris 
Max 4 pk pr. kunde pr dag til anførte pris. 
 

10,- 

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 7. april til lørdag den 13. april 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Fredagstilbud 12. april 

15,- 
Lørdagstilbud 13. april 

Kæmpe velkomstfest: 
1 bundt roser til de  
første 100 kunder  
og is til alle børn  

søndag den 7. april 

Bamseline 
skyllemiddel flere var. 
1000 ml. 
Pr. flaske 
 
 
 
Langt under ½ pris 
Max 4 stk pr. kunde pr 
dag til anførte pris. 

Flensted Kartofler 
Flere varianter, 450-750 g  Pr. pose 
 
 
 
 
 
 
Pr. kg 11,93-19,89 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

Omo vaskemiddel 
Pulver White eller Color eller Flydende White 
eller Color m/Bold. 1,34 kg/1 ltr., pr. kg/ltr. 
11,19/15,00 
Pr. pK/fl. 
 
 
 
                      Under ½ pris! 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

Daloon Classic 
Forårsruller 1000 g pr. pose 
 
 
 
 
 
 
            Bemærk 25% ekstra  
            Fuldstændig vanvittig pris 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

Hakket oksesmåkød 
500 gram 8-12% fedt, pr. pakke 

 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

12,95 

Karat Kaffe 
Original 
eller Klas-
sisk 
400 g  
pr. pose 
Pr. kg 
49,88 
Max 6 poser pr. kunde  
pr dag til anførte pris 

19,95  Kæmpe skrabelods-  
  konkurrence med ge- 

  vinster for over 5 mio kr. 
Mere end 16.000 gevin-
ster- heriblandt biler og 

rejser 
6,95 

Kløver Sød-
mælksyoghurt 
1 liter flere var. 
Pr. stk. 
 

Premier Is 
Flere varianter 800 ml pr. stk. pr. ltr. 22,44 
 
 
 
 
 
Helt vildt! 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 



4750Avisen, nr. 135, 6. april 2013 

 

4 

Kære kunder! 
Tusind tak for 20 gode år, 
jeg vil komme til at savne 
de gode stunder, vi har 
haft sammen. 
Jeg elsker mit job og jer! 
Jeg føler, vi har været som 
en stor familie, hvor vi har 
kunne snakke om børn, 
familie, arbejde m.m. 
Jeg har altid følt en glæde 
ved at kunne hjælpe med 
ting, finde ting til kunder, 
bære pakker ud fra posthu-
set for kunder, agere bank, 
når folk ville hæve nogle 
kontanter, nu hvor der 
ikke er bank i byen mere. 
Jeg vil også sige tak til Bo 
Weber for alle de år, jeg 
har måttet arbejde for 

ham. Vi har haft mange 
gode og sjove stunder 
sammen, og vi vil altid 
være venner, og vi ses 
stadig på fodboldbanen og 
til tredje halvleg (øl-
pause). 
Jeg vil også gerne takke 
mine rigtig gode kollegaer 
for et rigtigt godt arbejds-
klima, med masser latter 
og humor, som gjorde, at 
man tog på arbejde, selv 
om man var syg.  
Jeg vil savne jer rigtig 
meget. 
Held og lykke fremover. 
 

Med venlig hilsen 
Jeres Kim "”Købmand" 

Merko Tappernøje  

En sidste hilsen fra Kim  
Købmand i Tappernøje 

Merko i Tappernøje 
lukket, søges  
omdannet til kiosk 
Købmand Bo Webers 
Merkobutik i Tappernøje 
er lukket. Det skete den 
22. marts, hvor bestyrer 
Kim Christensen stoppede 
efter 20 år i jobbet. 
- Det er med ærgrelse, 
men også stor respekt, jeg 
siger farvel til min mange-
årige vellidte medarbejder 
Kim ”Banan” Christensen, 

der igennem 20 år har væ-
ret min købmand i butik-
ken i Tappernøje. Jeg øn-
sker ham al mulig held og 
lykke i hans nye ”banan-
marker”, siger Bo Weber. 
Bo Weber oplyser, at det 
nu er hans plan at drive en 
kiosk med postbutik på 
Sandagervej 3 i Tappernø-
je. 

Merko i Lundby 
kæmper for livet  
Siden 1. marts i år har Merko 
i Lundby ikke fået varer fra 
sin faste grossist. På det tids-
punkt skulle købmand Bo 
Weber stille en garanti på 
250.000 kroner for at få flere 
varer, og den garanti kunne 
han ikke stille. Derfor er der 
ikke kommet friske varer fra 
hovedleverandøren af varer 
til Merko i Lundby i over en 
måned. 
- Det gør naturligvis ondt, 
ikke mindst på kunderne, 
men det betyder jo også, at 
jeg kommer til at mangle 
omsætning og indtjening, 
siger Bo Weber til 4750Avi-
sen. 
Bo Weber oplyser, at han 
forhandler med en anden 
grossist om levering af varer 
til Merko i Lundby. 
- Men det er jo svært, når 
man ikke har nogen penge.  
Bo Weber vil dog ikke uden 
videre strække våben. 
- Jeg har ikke kæmpet for 
dette i snart to år for sjov, 
siger han.  
Med lukningen af Merko i 
Tappernøje er Bo Webers 
supermarkedseventyr ved at 
nærme sig sin afslutning. På 
et tidspunkt havde han seks 
butikker på Sydsjælland og 
Lolland. I Næstved, Rønne-
de, Tappernøje, Ørslev, Ho-
leby og Lundby. 
Nu er der kun Lundby tilba-
ge, men det kan meget vel 
være i kort tid. 
Dødsstødet for Bo Webers 
Merko-butikker kom i køl-
vandet på sporene efter en 
rotte, som fødevarekontrollen 
opdagede i Merko i Rønnede. 
Det førte til lukning af butik-
ken i Rønnede, men også en 
konflikt mellem Bo Weber 
og hans pengeinstitut Nor-
dea. En konflikt, som ifølge 
Bo Weber, har kostet ham op 
mod en million kroner.  

Borgerforeningen Lundby 
har sonderet terrænet for al-
ternative supermarkeder i 
Lundby, hvis Bo Weber tvin-
ges til at lukke i Lundby, 
men det har ikke været opløf-
tende meldinger, der er kom-
met fra diverse kæder. De 
fleste har sagt nej med hen-
visning til, at kundegrundla-
get er for lille. 
Hvis krisen i Merko i Lundby 
ender med en lukning af bu-
tikken, er det eneste sted, 
man kan handle dagligvarer, 
frivillig-butikken Snaphanen 
Lundby Hovedgade 95, som 
har åbent dagligt fra 13-21. 
Som en konsekvens af situa-
tionen har Bo Weber opsagt 
sin annonce på bagsiden af 
4750Avisen. Annoncen har 
forretningen haft, siden avi-
sens start for 10 år siden. 

Bo Weber: - Det er svært at 
handle med varer, når man 
ikke har nogen penge. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Syv Sogne Medier er nu navnet  
på foreningen bag 4750Avisen 
Foreningen, der udgiver 
4750Avisen og internetpor-
talen www.syvsogne.dk har 
fået nyt navn. Indtil tirsdag 
den 26. marts hed den 
”Foreningen Lundbyweb & 
4750Avisen”, men general-
forsamlingen, som blev 
afholdt netop den aften i 
Medborgerhuset Lundby, 
vedtog enstemmigt, at for-
eningen fremover skal hed-
de ”Syvsogne Medier”. 
Generalforsamlingen viste i 
øvrigt, at det har været 
sundt for 4750Avisen at 
opsige samarbejdet med 
Post Danmark. Et økono-
misk uvejr er ændret til sol, 
varme og milde vinde, så 
4750Avisen nu befinder sig 
i et trygt økonomisk leje. 
Når det gælder foreningens 
anden udgivelse, 
www.syvsogne.dk, så vil 
internetportalen i løbet af 

året blive ændret betragte-
ligt. Blandt andet vil den få 
tilføjet en kalenderfunktion, 
så samtlige foreninger i 
området nemt kan over-
skue, om de placerer et ar-
rangement på samme tids-
punkt som andre arrange-
menter og hvilke.  
På generalforsamlingen 
genvalgtes bestyrelsen, som 
består af: 
Peter Sten Hansen, Lundby, 
formand, Morten Frandsen, 
Klarskov, næstformand, 
Winnie Hansen, Lundby, 
kasserer, Jens Hallqvist, 
Kostræde, sekretær, Daniel 
Irvold, Kostræde Banker, 
Jan Kurek, Gl. Lundby, og 
Margit Andersen, Lundby. 
Som revisor genvalgtes 
Lissi Hansen, Køng, og 
som revisor-suppleant Aase 
Harrekilde-Petersen, Lund-
by. 

Kom til stormøde  
om Gøngemarked 2013 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for torsdag den 
2. maj kl. 19.00. Da er der nemlig stormøde i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. Emnet for 
stormødet er Gøngemarked 2013, som afholdes i Lund-
by-Parken lørdag-søndag den 17.-18. august, begge 
dage fra 10-17. 
På mødet vil markedskoordinator Steen Nielsen gen-
nemgå de foreløbige planer for årets marked, og der 
vil blive mulighed for at stille forslag til nye initiativer. 
Alle er velkomne! 
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Winni og Johnny Birch, Lundby, fik prisen Årets Svend 2013 
på generalforsamlingen i Borgerforeningen Lundby. Her ses 
de i deres glansroller som Ane Marie og Svend Poulsen. 

Årets Svend 2013 
Ægteparret Winni og 
Johnny Birch, Lundby, 
blev mandag den 11. 
marts hædret for deres 
gigantiske indsats for 
Medborgerhuset Lundby, 
da de blev udnævnt til 
Årets Svend på general-
forsamlingen i Borgerfor-
eningen Lundby.  
Prisen uddeles hvert år til 
en eller flere personer, 
som har gjort noget eks-
traordinært for at kaste 
glans over Lundby.  
Og det må man da sige, at 

ægteparret Birch har 
gjort. Dels har de ydet en 
formidabel indsats for at 
få Medborgerhuset Lund-
by til at blive så godt 
kørende, som det er nu, 
dels er de aktive på man-
ge andre fronter i det 
lokale liv i Lundby, f.eks. 
er de særdeles aktive og 
skattede deltagere i de 
årlige gøngemarkeder, 
hvor de spiller selveste 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen og hans hustru 
Ane Marie. 

Rolig generalforsamling i Borgerforeningen Lundby 
Generalforsamlingen i Bor-
gerforeningen Lundby blev 
under Maj-Britt Nielsens 
ledelse afviklet i god ro og 
orden mandag den 11. marts 
2013. 
Formand Nils Glud aflagde 
beretning om årets aktivite-
ter og kasserer Steen Niel-

sen fik godkendt sit revide-
rede regnskab. 
To vedtægtsændringer, fo-
reslået af bestyrelsen, blev 
vedtaget. I stedet for valg til 
Syv Sogne Samarbejdet, 
som nu er nedlagt, indføje-
des valg til Lundby Lokal-
råd, og det blev vedtaget, at 

generalforsamlingen frem-
over indkaldes gennem 
pressen og/eller elektroni-
ske medier.  
Følgende bestyrelsesmed-
lemmer var på valg: Peter 
Mackeprang, Ingegerd Riis 
og Margit Andersen. 
Peter Mackeprang og Inge-

gerd Riis blev genvalgt, 
mens Margit Andersen ikke 
ønskede genvalg.  
Som suppleant genvalgtes 
Mogens Baagø. 
Der var også genvalg til 
revisor Kaj Weber og fane-
bærer Børge Jensen. Nils 
Glud valgtes til lokalrådet. 
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I samarbejde med C. A. 
Cederborgsällskapet i Skåne 
og Blekinge arrangerer For-
eningen Svend Gønge i da-
gene den 24.-26. maj en 
bustur til Gøngelandet i 
Skåne. 
C. A. Cederborgsällskapet 
sørger for, at vi ser nogle af 
de meste interessante be-
søgsmål i gøngelandet, og 
der bliver også tid til at be-
søge Dansk-Svensk 1600-
talsdag i Hörby.  
Der er afgang fra Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 
4, 4750 Lundby  (50 meter 
fra Lundby Station) fredag 
den 24. maj kl. 14.00.  
Vi ankommer til Skåne ca. 
kl. 18.00, hvor vi indtager 
vores aftensmåltid og ind-
kvarterer os på hotellet, 
hvor vi skal bo under ophol-
det.  
Efter morgenmaden, som er 
med i prisen, mødes vi lør-
dag kl. 10 med C. A. Ceder-
borgsällskapet på Broby 

Gästgivaregård, og så er der 
udflugt om formiddagen. 
Middagen indtager vi ved 
12-tiden på Broby Gästgiva-
regård. Menuen snaphane-
steg!  
Om eftermiddagen fortsæt-
ter programmet sammen 
med C. A. Cederborgsäll-
skapet.  
Aftensmåltidet indtager vi 
på hotellet. 
Søndag besøger vi 1600-
talsdagen  i Hørby et par 
timer. Derefter spiser vi 
frokost i området og tager 
på en ekstra udflugt om 
eftermiddagen, inden vi 
sætter kursen mod Danmark  
søndag eftermiddag ved 15-
tiden. På vejen hjem bliver 
der mulighed for at indtage 
et let aftensmåltid for egen 
regning. Ankomst til Med-
borgerhuset Lundby søndag 
den 26. maj kl. ca. 19.00. 
Prisen for tre-dages-turen 
bliver ca. 1900 kroner pr. 
person. Med i prisen er bus-

rejse frem og tilbage, to 
nætters overnatning på hotel 
i Sverige incl. morgenmad 
(i dobbeltværelser. Hvis 
man ønsker enkeltværelse 
bliver prisen lidt højere) 
samt aftensmad fredag af-
ten, lørdag middag , lørdag 
aften og søndag middag. 
Bespisning på hjemvejen 

bliver for egen regning. 
Forhåndstilmelding kan ske 
pr. mail til pe-
ter@syvsogne.dk. 
Turen vil blive omtalt i næ-
ste nummer af 4750Avisen, 
som udkommer lørdag den 
27. april. Her vil den eksak-
te pris og mange flere detal-
jer om turen blive omtalt.  

Tag med  
på forårstur  
til skønne Skåne 

Den gamle Sporrakullagård i Gøngelandet er en af de få 
gårde med dele tilbage fra 1600-tallet. Den kommer vi 
helt sikkert til at besøge! 

Stadig enkelte billetter  
til ”Forsamlingshuset” 
Du kan stadig nå at 
købe billetter til tea-
terstykket Forsam-
lingshuset, som opfø-
res i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby, fredag 
d. 12. april kl. 19.30.  
Fællesspisningen er 
aflyst i denne måned, 
da du kl. 18 samme 
dag kan indtage en 

dejlig teatermenu. 
Billetter bestilles på 
teaterforeningen.dk 
eller på Vordingborg 
Kommunes bibliote-
ker. Billetpriser:  
Løssalg 250 kr., 
medlemspris 170 kr., 
unge u/26: 90 kr.  
Teatermenu til kr. 
125 bestilles sammen 
med billetten. 
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Igen bus mellem Præstø og Lundby 
Noget tyder på, at Vording-
borg Kommune alligevel vil 
gøre et forsøg på at få retab-
leret busforbindelsen mel-
lem Præstø og Lundby. Ef-
ter kun et år blev en håbløs 
konstruktion opgivet sidste 
sommer, men behovet for 
en busforbindelse mellem 
Lundby, Bårse og Præstø er 
fortsat stor, har Lundby 
Lokalråd argumenteret for i 
en meget seriøs og grundig 
indsigelse til kommunens 
busplan for 2014. Lundbys 
forslag om at retablere en 
busrute mellem Præstø og 
Lundby er blevet bakket op 
af Præstø Lokalråd. 
Det forslag, som nu er på 
tegnebrættet i Vordingborg 
Kommune opererer med at 
slå tre busruter sammen til 
én sammenhængende rute, 
hvor Lundby indgår som en 
del af den samlede busrute.   
Bussens rute fremgår af 
tegningen, som illustrerer 
denne artikel.  
Der er udarbejdet forskelli-
ge modeller, og den her 
afbillede model er næppe 
den, der bliver til noget. 
Forvaltningen gør opmærk-
som på, at der med en rute, 
der skal køre helt fra Vor-
dingborg, via Lundby og 

Præstø til Kalvehave, vil 
blive to timers interval mel-
lem hver bus, og det mener 
forvaltningen ikke er attrak-
tivt for passagererne.  
Forvaltningen har mere 
fidus til en rute, der kører 
Kalvehave-Mern-Præstø-
Lundby. Hvis der indsættes 
to busser på denne rute, vil 
der kunne etableres time-
drift, og så vurderes ruten 
mere attraktiv, altså også 

mellem Præstø og Lundby. 
Problemet med denne løs-
ning er imidlertid, at den er 
dyrere, og det betyder, at 
rammebudgettet for trafik-
bestillingen til Movia skal 
udvides fra 20 til 21 millio-
ner kroner, vurderer forvalt-
ningen. 
Forvaltningen vil, hvis 
kommunens udvalg anbefa-
ler det, indkalde lokalrådene 
langs den valgte rute til et 

arbejdsmøde her i begyn-
delsen af april, så behov, 
prioritering og fastlæggelse 
af den præcise rute fastlæg-
ges med Movias deltagelse. 
Dermed regner man med at 
kunne sikre maksimal op-
bakning blandt borgerne, 
som man mener er forud-
sætningen for, at linjen bli-
ver bæredygtig og kan til-
trække det nødvendige antal 
passagerer. 

Ved at slå tre lokale busruter sammen til én sammenhængende busrute mener Vording-
borg Kommunes tekniske forvaltning at kunne retablere Præstø-Lundby-busruten. 

 
 
 
 
 
 

Lille hyggelig småbørnsstue og  
børnehave i landlige omgivelser 

Skal du til at vælge vuggestue eller børnehave, så  
kan Børnehaven Skovsneglen måske være dit valg. 
Sangleg, rytme, eventyr, fortælling, årstidsfester. 

kaniner, ponyer, skovture, økologisk mad.  
Er det noget for dit barn, så se vores hjemmeside 

www.steinersneglen.dk  
eller kontakt os for et besøg 
på 4068 3123 eller 5538 1352 

I Gøngehøvdingens fodspor 
Hvis der er interesse for det, 
vil Lundbys nyuddannede 
gøngeguider gerne give 
4750Avisens læsere en prø-
vetur i Gøngehøvdingens 
fodspor.  
Turen finder sted søndag 
den 12. maj fra kl. 10-ca. 
15. 
Hvis du som borger i lokal-
området kunne tænke dig at 
være opdateret på historien 
om Gøngehøvdingen og 
hans tilhørsforhold til Lund-
by, så er turen oplagt at tage 
med på. 
Du vil få at vide, hvor i 
Lundby Gøngehøvdingen 

boede i 1600-tallet og kom-
me med ud og se nogle af 
de steder, hvor han og hans 
snaphaners kæmpede mod 
svenskerne. Mange af ste-
derne er også med i Carit 
Etlars berømte romaner 
Gøngehøvdingen og Dron-
ningens Vagtmester. 
Hvad prisen for turen bliver, 
ved vi endnu ikke, men vi 
prøver at holde den på om-
kring 100 kroner. Er du 
forhåndsinteresseret, så ring 
6130 1004 eller mail til  
peter@syvsogne.dk.  
Mere om turen i næste num-
mer af 4750Avisen. 
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Generalforsamling  
i Lundby lokalråd 

Tirsdag den 23. april kl. 19.00  
i Medborgerhuset Lundby 

 
Dagsorden jf. vedtægterne. 
Vedtægterne findes på www.syvsogne.dk  under Lundby lokal-
råd. 
 
Lundby lokalråd omfatter følgende sogne: Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Udby sogne 
Alle borgere er velkomne. 
I år er følgende på valg til bestyrelsen: 
Køng sogn:  Birthe Jonasen 
Lundby sogn:  Steen Nielsen 
Svinø sogn:  Peter Christensen 
Sværdborg sogn: Eivin Hansen, for et år 
Sværdborg sogn: Ledig (vælges for to år). 
Udby sogn:  Vakant. Der ønskes 2 kandidater fra Udby 
sogn. 
 
Emner til Indkomne forslag skal være formanden i hænde se-
nest 15. april 2013.  
Efter generalforsamlingen ønsker vi at komme i dialog med 
foreningerne i vores lokalområde.  
Lokalrådet vil være vært for kaffe/te, kage samt øl og vand. 
 

P.b.v. 
Steen Nielsen 

Formand 
Tlf. 6126 7217 

E-mail: ibsvej43@gmail.com  

Jonathan er rejst hjem 
Måske husker du Jona-
than, som vi omtalte i 
4750Avisen i oktober 
2011. Jonathan fra Sierra 
Leone var en af asylsøger-
ne på center Avnø, som 
lokale borgere tog sig af. 
Ikke mindst familien 
Bruun i Kostræde. 
Erhard Bruun fortæller: 
- I efteråret 2011 søgte vi 
om privat ophold, og Jo-
nathan flyttede hjem til os. 
Betingelsen var, at vi skul-
le afholde alle udgifter til 
kost, logi, transport og 
lommepenge. En anden 
betingelse var, at han skul-
le tage til København to 
gange om ugen på et 
dansk-kursus, men på 

grund af min læreruddan-
nelse blev jeg godkendt 
som lærer for ham. I mel-
lemtiden har vi sammen 
gennemgået 1½ lærebog. 
Samtidigt blev han ret god 
til talesprog. I det hele 
taget var både han og vi 
ret optimistiske med hen-
syn til hans mulighed for 
at blive integreret i Dan-
mark. 
Allerede i december 2011 
fik han af Udlændingesty-
relse afvisning på sin asyl-
ansøgning. Begrundelsen 
var, at man ikke mente, at 
han var i livsfare i Sierra 
Leone.  Med afvisningen 
fulgte dog retten til at søge 
afgørelsen prøvet ved en 

appeldomstol. 
Samtidig fulgte en oplys-
ning om, at han kunne 
søge opholdstilladelse i 
DK, hvis han kunne få et 
job til over kr. 32.000 i 
månedsløn. Det anså vi 
dog, på trods af hans man-
ge kompetencer, for urea-
listisk. 
Ventetiden på appelsagen 
blev et år. I november 
2012 tabte Jonathan appel-
sagen.  
Onsdag den 27. februar 
2013 rejste Jonathan så 
tilbage til Sierra Leone, 
hvorfra han har sendt: 
”Send my love to all my 
wonderful friends in Den-
mark.” 

Jonathan var pastor 
I sit forsøg på at overbe-
vise de danske myndig-
heder om, at Jonathan 
burde have lov til at få 
opholdstilladelse i Dan-
mark, henviste Erhard 
Bruun til en særlig ord-
ning for missionærer, 
som kunne blive til for-
del for Jonathan. En ord-
ning, som kunne give 
opholdstilladelse, uden 
at man behøvede at tjene 
32.000 kroner om måne-
den. 
- Da Jonathan har været 
pastor i Sierra Leone i 4 
år og kan Biblen forfra 
og bagfra og er god til at 
forkynde, var dette jo 
som ’sendt fra Himlen’, 
fortæller Erhard Bruun. 
Altså bestemt ikke en 
billig ’bagvej’ til op-
holdstilladelse. Selvom 
det måske kunne opfattes 
sådan af nogle. 
Vi kontaktede Pinsekir-
ken i Næstved, fordi 
Jonathan netop havde 
været pastor ved denne 
kirkeform – The Pente-
costal Church.  Her blev 

han særdeles velmodta-
get, og vi skrev en an-
søgning til Udlændinge-
styrelsen. Denne ansøg-
ning omfattede 100 pct.  
alle de krav, der stille-
des. En anbefaling fra tre 
forskellige kirkelige le-
dere, to i Danmark og en 
i Sierra Leone. Endvide-
re et fuldt færdigt kon-
traktudkast fra kirken i 
Næstved.  
Og han begyndte faktisk 
en slags praktikjob i kir-
ken, og både han og me-
nigheden blev hurtigt 
glade for hinanden. 
Afslaget på missionær-
ansøgningen skete med 
en begrundelse, som 
overhovedet ikke var 
nævnt i ansøgelsesbetin-
gelserne, nemlig at an-
søgningen skulle indgi-
ves fra en Dansk Ambas-
sade i udlandet.  
En lang og meget be-
sværlig og grundig an-
søgningsperiode havde 
altså været forgæves. 
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- Vi har brug for dig til en 
ny version af Mogenstrup 
Kildemarked den 22. og 23. 
juni 2013 fra kl. 10 til 19. 
Sådan siger den lokale ild-
sjæl i Mogenstrup, Chris 
Hermansen, som er langt 
fremme med planerne om 
igen at gøre Mogenstrup til 
et valfartssted, og til brug 
for det, bruger han, som 
man gjorde helt tilbage i 
middelalderen, kildemarke-
derne. 
- Vi støver en gammel tradi-
tion af, der var holdt i hævd 
fra 1200-tallet og frem til 
1882. Vi mener, at vores by 
fortjener, at vi genoptager 
det berømte kildemarked, vi 
kan læse om i Christian 
Winthers Hjortens Flugt og 
H.C. Andersens digt Skov-
bal. Vi vil genskabe et mar-
ked på et fundament af 
Dansk stolthed og glemte 
traditioner, siger Chris Her-
mansen, som fortæller, at 

han har brug for udstillere 
af livstils- og livsnyderpro-
dukter, samt foreninger, der 
beskæftiger sig med kultur, 
idræt, folkedans med mere. 
Ildsjæle, der vil komme og 
visem hvad de går og laver i 

de små landsbyer og vil 
tilføre vores fantastiske pro-
gram lokalt fingeraftryk. 
”Let’s get on the train” sam-
men med Grasolin starring 
Nikolaj Rysager, Søren 
Korshøj og Ronni Pedersen, 
der sætter gang i sankthans-
stemningen før aftenens 
mange andre arrangementer. 
Der vil være show fra heste-
ryg, mikrobryg, sækkepiber, 
gønger og snaphaner, en 
ægte (forstås!) heks og mas-
ser at se på. 
- Men vi har brug for jer til 
at gøre året kildemarked 
helt unikt og dejligt, siger 
Chris Hermansen.  
Se og hør mere på 
www.musikalskevenner.dk. 
Her kan du også tilmelde 
dig som udstiller eller op-
trædende via kontakt.  
Vi håber at se dig!         
 

 
Chris Hermansen 

Det gamle kildemarked  
i Mogenstrup genopstår 

L.A. Rings oliemaleri ”Kilden i Mogenstrup” med pottemager Herman A. Kähler (1846-
1917), hans kone Jansine (1848-1901) og deres datter Sigrid (1874-1923). 

Sådan ser Sankt Mogens 
Kilde i Mogenstrup ud i 
dag. De lokale ildsjæle i 
Mogenstrup vil sætte liv i 
Mogenstrup igen ved at 
genoplive kildemarkedet. 

Konfirmander  
i Svinø og Køng 

Konfirmander til 
Svinø Kirke den 
21.april kl. 10.30: 
 
Julie Bagger Christensen 
Svinøvej 148 
 
Oliver Andersen 
Bellisvej 3 
 
Mathias Christian Stenfelt 
Rosdahl 
Svinøvej 128 
 
Konfirmander til 
Køng Kirke den 
26.april kl. 10.30: 
 
Katja Gina Bing Nielsen 
Dueurtvej 10 
 
Josephine Dreibøl 
Øbjerggårds Allé 18 
 
Anna Bjørk Dahlin Irvold 
Dybsø Fjordbanke 21 
 
Nikoline Nørgaard 
Køng Møllevej 18 
 
Johanna Wulf 
Kviemarken 26 
 
Sine Meisler Skov-
Andersen 
Bankevejen 41C 
 
Cecilie Pugerup Christen-
sen 
Næstvedvej 391 
 
Simon Vincentz Hansen 
Højdevej 20A 
 
Laust Vetter Jensen 
Togårdsvej 8 
 
Benjamin Sebastian Stradel 
Lauritsen 
Vandværksvej 1 
 
David Søgaard Pedersen 
Bygaden 28A 
 
Kristian Hauskov Madsen 
Togårdsvej 10 
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Den 8. juni 2013 afholdes 
der 50 års jubilæumsfest på 
Udby Kro for elever, der 
dimitterede fra Lundby Re-
alskole, klasse IVB, i som-
meren 1963.  
Ovenstående elevfoto fra 
1963 viser 50 års jubilarer-
ne, der til sommer skal fejre 
deres skolejubilæum. Tek-
sten til fotoet er følgende: 
Fotoet er taget ved hoved-
indgangen til Lundby Real-
skole i forsommeren 1963. 
Klassen er IVB realklasse, 
én af to afgangsklasser i 
sommeren 1963. Eksamen 
kaldtes Præliminæreksamen 
eller Almindelig Forbere-
delses Eksamen og var en 4-
årig skoleuddannelse, der 
typisk startede når eleverne 
var i 12, 13 års alderen. 
Herefter fortsatte enkelte 
elever på gymnasiet 

(normalt Næstved eller Vor-
dingborg) eller de tog en 
praktisk uddannelse. 
Eleverne på Lundby Real-
skole kom ikke alene fra 
Lundby kommuneskole, 
men også fra alle landsby-
skolerne omkring  Lundby 
(Køng, Bårse Svinø, Kost-
ræde mv.). Til skolen var 
der knyttet en kostskole, 
hvilket medførte at også 
elever langvejsfra i begræn-
set omfang kunne optages 
på skolen.  
Bynavnet i parentes efter 
elevnavnene henfører til den 
by hvorfra eleven kommer: 
Forreste række fra venstre: 
Hanne Hansen (Køng), 
Gunver Dalby (Fårup), Ka-
ren Margrete Jacobsen 
(Køng), Dot Petersen 
(Kostskolen (fra Tok-
sværd)), Bodil Christensen 

(Lundby Landbrugsskole), 
Lone Berthelsen 
(Kostskolen (fra Nuuk)), 
Birgit Rasmussen, Else An-
dersen (Torup) 
Nummer 2 række nedefra 
og fra venstre: Åge Petersen 
(Branderup), Hans Poulsen 
(Lov), Poul Henning Peder-
sen (Køng), Palle Peter 
Themsen (Bårse), Poul Hen-
ning Jensen (Bårse), Arne 
Normann Jacobsen 
(Lundby) – Klasselærer fru 
Karen Steffensen yderst til 
højre, stående. 
Nummer 3 række fra nede-
fra og fra venstre: Ole Hol-
bøll (Lov), Knud Bjarne 
Hansen (Svinø), Axel Pre-
ben Pedersen (Kostræde), 
Ebbe Lind Hemmingsen 
(Svinø), Ole Laust Petersen 
(Svinø), Ove Bjarne Hansen 
(Lov) 

Bageste række fra venstre: 
Jacob Rasmus Iversen 
(Lundbygård), Preben 
Knuth (Køng), Jesper Roh-
de (Vordingborg), Jacob 
Engelbredt (Vordingborg), 
Peter Lindskov Christensen 
(Kostskolen (fra Køben-
havn)) 
Herren der ”smugkigger” ud 
af vinduet er lærer Hans 
Christian Steffensen”. 
Det er lykkedes jubilæets 
festarrangører, der udgøres 
af Palle Themsen og under-
tegnede, at finde frem til 
alle elever på billedet, og 
således kunne invitere dem 
til jubilæet, på nær følgende 
tre: Peter Lindskov Chri-
stensen (Kostskolen), Ove 
Bjarne Hansen (Lov) og 
Poul Henning Jensen 
(Bårse). 
Såfremt nogen i lokalområ-
det kan hjælpe os (fest-
arrangørerne) med spor, 
såsom tlf. nr., adresser eller 
andet, så vi evt. kan finde de 
forsvundne, ville vi være 
taknemmelige. Eventuelle 
informationer om de 
“forsvundne” kan sendes til 
min nedenstående adresse/e-
mail. 
 
  

Med venlig hilsen 
Jacob Rasmus Iversen 

Lille Strandvej 11 
2635 Ishøj 

tlf. 2663 1942 
e-mail: jai@ishoejby.dk 

50 års jubilæum på Lundby Realskole 

IVB fra Lundby Realskole 
sommeren 1963 skal mødes 
igen lørdag, den 8. juni 
2013, 50 år efter billedet 
blev taget. 

                                        BMX! 

Er du interesseret i BMX-træningsbanen i Køng, så kom og vær med i 
arbejdet. Vi holder orienterings- og indmeldelsesmøde  

mandag den 15. april kl. 19 på 1. sal  
i forsamlingshuset på Øbjerggårdsalle 2, i Køng. 

Mvh.  
Per, Kenn og Elise                   

mail: formand@ifsvendgoenge.dk 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 
 

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

 

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 

Generalforsamling i Husholdningsforeningen 
Torsdag 18. april klokken 
19 holder Bårse Hushold-
ningsforening generalfor-
samling i Bårse Samlings-
hus. 
I år er formålet ikke at luk-
ke foreningen, for vi fort-
sætter lidt endnu! 
Bårse Husholdningsfor-
ening har eksisteret siden 
1946, og foreningen tæller i 
dag omkring 90 medlemmer 
(inkl. en god håndfuld 
mænd). Alle, både mænd og 
kvinder/medlemmer og ikke
-medlemmer, er velkomne 

til vores arrangementer. 
På trods af et par år med 
trussel om lukning af for-
eningen hængende over 
hovedet, er foreningen godt 
kørende. Sæsonen 
2012/2013 bød på en ny 
formand, Karina Fromberg,  
og programmet spredte sig 
vidt fra teatertur, bankospil 
og juledekorationer til vin-
smagning og tøseaften i 
Sigga. Indimellem var der 
også tid til at smøre mad til 
Bårse Byfest samt i Præstø 
ved sommerlørdagene.  

Opbakningen til forenin-
gens arrangementer har 
været forskellig fra arrange-
ment til arrangement, men 
generelt kunne flere godt 
komme ud af busken og 
møde op. 
Bestyrelsen er enig om, at 
selvfølgelig skal foreningen 
fortsætte, og allerede nu er 
der mange gode forslag til 
den kommende sæson; så 
mange forslag, at der skal 
sorteres!  
På generalforsamlingen vil 
det nye program for 

2013/2014 blive udleveret. 
Ved generalforsamlingen 
vil der blive serveret en let 
anretning, hvorfor det er 
nødvendigt med tilmelding 
til generalforsamlingen til 
Karina Fromberg på telefon 
2812 5670 eller til Berit 
Larsen på telefon 2042 
2839. Eventuelle forslag til 
generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde 
senest otte dage før. 

Mange roser på årsmødet i Medborgerhuset Lundby 
Der blev uddelt mange ver-
bale roser, da Medborgerhu-
set Lundby ApS holdt gene-
ralforsamling tirsdag den 
19. marts 2013. 
Der var ros fra medlemmer-
ne til bestyrelsen, og der var 
ros til Støtteforeningen for 
dens store arbejde for huset. 
Hvis man ser på den økono-
miske side af sagen, er der 
nok mange der husker, at 
det ikke er mange år siden, 
store sorte skyer hang over 
lundbyborgernes fælles hus. 
I år kunne bestyrelsen frem-
lægge et regnskab, hvor der 
før af– og nedskrivninger 
var et overskud på driften i 
2012 på over 73.000 kroner 
mod et underskud året før 
på næsten 42.000 kroner. 
Det stærkt forbedrede resul-
tat skyldes en effektiv udlej-
ning, stor støtte fra støtte-
foreningen, men også om-
lægning af lån, som har 
givet en meget stor bespa-

relse. 
Formand Karina Frederik-
sen fremhævede i sin beret-
ning om de mange nye in-
vesteringer, der er sket i 
huset siden seneste general-
forsamling. Og hun kunne 
fortælle, at det går strygen-
de med udlejning af huset, 
selv om man fortsat siger 
nej til ungdomsarrangemen-
ter efter utallige dårlige 
erfaringer. Og formanden 
forsømte ikke at takke Støt-
teforeningen for dens fanta-
stiske indsats for huset. 
Til bestyrelsen genvalgtes 
Winnie og Johnny Birch, 
Birthe Jeppesen, Johnny 
Hansen og Karina Frederik-
sen. Nyvalgt til bestyrelsen 
blev snedker– og tømrerme-
ster Ole J. Larsen, Lundby. 
Bestyrelsen har efter gene-
ralforsamlingen konstitueret 
sig med Karina Frederiksen 
som formand, Ole J. Larsen 
som næstformand og John-

ny Hansen som kasserer. 
Det skal nævnes, at den 
meget roste støtteforening 
er dem, der arrangerer fæl-
lesspisning hver måned i 
Medborgerhuset Lundby, 

har boder på gøngemarke-
derne og arrangerer alskens 
aktiviteter i Medborgerhuset 
for at skaffe midler til hu-
sets vedligeholdelse og ud-
vikling. 

4750Avisen udkommer således: 
 

Nr. 136: 27. april 2013 
Deadline: 22. april kl. 10. 

Nr. 137: 1. juni 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 
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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 

Det er snart sommer! 
Så fødderne skal ordnes og neglene lakeres! 
Vidste du, at Lundby Apotek har sin helt egen serie til 
både krops- og intimpleje. Sidste skud på stammen er en 
lækker fodplejeserie. 
Apotekets serie fås både med og uden parfume og koster 
fra ca. 35,- kr. 
Desuden føres den parfumerede del også i en rigtig god 
lille rejsestørrelse. 
På Lundby Apotek føres hele makeup-serien fra L’Oreal, 
inkl. alle de nye farver, som skal bruges til sommer. 

Radikale i PoliMUSik-caféen 

Birgitte Steen Jørgensen, rad. 

Søndag den 7. april kl. 16
-18 afholder Snaphanen 
Café i Lundby det første 
valgmøde op til kommu-
nalvalget den 19. novem-
ber.  
Det bliver Det radikale 
Venstres spidskandidat til 
kommunevalget, der er 
den første gæst i Snapha-
nen Café’s PoliMUSik-
café-arrangementer, som 
bliver afholdt helt frem til 
kommunevalget med del-
tagelse af de opstillede 

partier. 
Birgitte Steen Jørgensen 
tager en stak plader med, 
og vi skal høre, hvad der 
er hendes yndlingsmusik. 
Indimellem musikken skal 
vi høre om det særlige 
ved de radikales politik i 
Vordingborg Kommunal-
bestyrelse, og for at det 
ikke skal blive det rene 
valgflæsk, vil journalist 
Peter Sten interviewe kan-
didaten om partiets hold-
ninger og praksis. 

Det er muligt at købe bå-
de varme og kolde drikke-
varer i caféen under arran-
gementet, og når PoliMU-
Sik-caféen slutter kl. 18, 
skal man være mere end 
velkommen til at indtage 
sin aftensmad i caféen. 
Det er gratis at komme til 
PoliMUSik-café i Snapha-
nen Café i Lundby, men 
mad og drikke skal man 
selv betale. 
Næste arrangement i ræk-
ken finder sted 5. maj. 
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Indvielsesfest af områdefornyelsen på sportspladsen i Køng 
Reservér allerede nu  

Lørdag, den 31. august 2013  
fra kl. 10 og resten af dagen 

Prins Jørgens Garde - Gratis sildebord – Fodboldkampe  
– BMX cykling – Landsbydysten. 

Spisning: Oksehøjreb/Kamfilet med tilbehør 
Store telt med Tobacco og Thomas Helmig Jam  

Gøngekro med Ole Grønvold 
Billetsalg starter sidst i april 

Idrætsforeningen Svend Gønge (ISG) 

Vi har sat ny formand for det fælles 
Sværdborg-Lundby menighedsråd 
Peter Larsen fra Gl.  Lundby, stævne. 
Han er gift og har 4 hjemmeboende 
børn, og han driver i det daglige sam-
men med sin hustru Bodil virksomhe-
den K.E.S. Køng, også kaldet 
”Kloakrotten”, så ved de fleste vist, 
hvad arbejdet går ud på. 
Han blev valgt som ny formand for 
det fælles menighedsråd, og valget 
faldt på ham, da han var varm fortaler 
for en sammenlægning. Vi stiller Pe-
ter ”varme spørgsmål” om livet om-
kring vores to kirker, Lundby og 
Sværdborg.  
- Havde du forventet at skulle sidde i 
formandsstolen efter valget i novem-
ber? 
”Nej! Den havde jeg ikke lige set 
komme, det må jeg indrømme. Men 
jeg kan selvfølgelig kun acceptere, at 
når jeg nu var én af dem, der kæmpe-
de for en sammenlægning, så måtte 
jeg jo også være klar til at give det en 
skalle og træde til. Så det har budt på 
en del udfordringer for mig siden. Det 
skal jeg indrømme.” 
- Hvordan synes du det går for det 
nye fælles menighedsråd? Går det 
som du ønskede? 
”Mm, det er jo lige startet dette sam-
arbejde. Og fordi der blev valgt så 
mange nye hoveder ind, især i Sværd-
borg, så har det været lidt op ad bak-
ke, må jeg sige. Men jeg tror på, at vi 
nok skal profitere af sammenlægnin-
gen, for der er flere ting, der er blevet 
nemmere at gennemføre. At vi skulle 
i gang med at ansætte en ny præst, var 
jo så også en ekstra opgave og udfor-
dring.” 

- Hvad synes du er din største force 
eller styrke i det daglige – såvel i dit 
firma som i menighedsrådet? 
”Måske er det, at jeg altid prøver at 
finde en strategisk og praktisk mulig 
løsning, lige meget hvor stor eller 
svær en udfordring der opstår. Det er 
jo det, jeg bliver nødt til at gøre, når 
vi arbejder i terrænet, hvor der kan 
vise sig at opstå uventede problemer 
med mudder og vandmængder, der 
bare skal overkommes. Og så kan jeg 
bare godt li’ at snakke med menne-
sker.” 
- Har du visioner for Lundby, menig-
hedsrådet og kirken, som du godt vil 
fortælle? 
”Visioner har jeg masser af, jeg me-
ner kirken godt kan blive et samlings-
sted for unge og ældre mennesker. 
Tænk bare at være formand for 
over 2200 medlemmer , som ikke 
interesser sig ret meget for for-
eningen, det må vi lave om på. 
Samtidig er samarbejde på tværs 
af sognene  nok nemmere nu, 
men jeg så gerne et endnu bredere 
område.” 
- Er du et meget kristent, troende 
menneske, eller bare almindelig 
dansk kristen? 
”Jeg kender ikke til forskellen, 
men mener jeg blot er et alminde-
ligt troende menneske, som også 
altid tror på det bedste i folk.”  
- Hvem skal være den nye præst i 
vores sogne, har du en ønske-
profil? 
”Ja, selvfølgelig har jeg det, men 
vi er et råd med mange meninger, 
så mon ikke vi i fællesskab finder 
den rette. Men en præst, der er 

åben og folkelig og kan fortælle i bil-
leder, så alle kan forstå budskabet, det 
må være et krav, sammen med meget 
andet.” 
- Hvad kan alle vi andre gøre for kir-
ken, har du et godt råd? 
”Jeg synes alle i sognene skal vise 
interesse og komme med gode ideer 
til, hvad og hvordan de lige synes 
kirken skal bruges , og på den måde 
få indflydelse på fremtidens kirke. 
Kun ved at følge medlemmernes øn-
sker  kan vi fylde kirken. Og jeg me-
ner vi skal fylde ud med andre ting 
end kun med de tidlige søndags guds-
tjenester. Folk er altid velkomne til at 
ringe til mig for en debat eller skrive 
en mail, og hvis de vil have besøg, så 
kigger jeg ind til en lille debat.” 

Marianne Kristiansen 

Peter Larsen, ny formand for Lundby og Sværdborg Menighedsråd: 

Den havde jeg ikke lige set komme! 
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Svend Gønges Venner  
indkalder hermed til  

Generalforsamling 
mandag den 29/4 kl.19.00 i Køng Forsamlingshus 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 
Vel mødt! 

 
med venlig hilsen 

Formand 
Thomas S. Madsen 
Bygaden 21, Køng 

4750 Lundby  

STORT 
 

SPRINGBANE/LEGELAND  
                KR. 10,00 

Kaare Johannessen 
fortæller om  
spøgelser i Præstø 
Fredag den 19. april kl. 19.30 kan du 
opleve museumsmanden Kaare Jo-
hannessen for fuld udblæsning, når 
han i Bio Bernhard i Præstø fortæller 
om Spøgelser og anden overtro i mid-
delalderen. 
Kaare Johannessen, som er kendt fra 
blandt andet TVØsts historiske maga-
sinudsendelser er en fremragende 
fortæller, så der skal nok blive gys i 
biografen den aften. Billetter kan kø-
bes i Café Sweet’n’Coffee og i Bio 
Bernhard fra nu af. 
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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 
caféansvarlig Mogens 

Baagø: tlf./sms: 2368 
0274, mail:  
m.baagoe.live.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 

Filmaften i Snaphanen Café 

PoliMUSik-café med De Radikale 
Søndag den 7. april 
kl. 16-18 er der debut 
på Snaphanen Cafés 
bidrag til kommunal-
valget 19. november, 

PoliMUSikcafé. 
Spidskandidat for de 
radikale Birgitte 
Steen Jørgensen 
kommer med en stak 

plader og er klar til at 
forklare de radikales 
politik i kommunal-
bestyrelsen. Alle er 
velkomne! 

Udstilling af Gitte Barbier 
De mange smukke 
malerier, der pryder 
væggene i Snaphanen 
Café for tiden, er alle 
malt af Lundby-

kunstneren Gitte Bar-
bier. Der er priser på 
alle værkerne, og de 
kan købes i caféens 
åbningstid. 

Onsdag den 10. april 
kl. 19.00 kan du se 
den første film i 
Snaphanens film-
klub. Det er Morten 
Korch-filmen 
”Vagabonderne på 
Bakkegaarden”, som 

vises denne aften.  
Udover filmen vil vi 
høre lidt om forfatte-
ren bag romanen, 
som filmen er lavet 
over, nemlig Morten 
Korch.  
Der bliver mulighed 

for at købe sig en 
kop kaffe eller noget 
køligt at drikke. 
Ved indgangen bliver 
du meldt ind i film-
klubben. Kontingen-
tet er særdeles over-
kommeligt! 
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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. 

- Vi havde simpelthen en 
overvældende dejlig dag, 
fortæller en begejstret for-
mand  for Kræftforeningen 
De Aktive, Marianne Ters-
gov. 
Flere end 70 mennesker var 
mødt op, da foreningen ind-
viede sine nye lokaler i 
Hammer.  
Medlemmer, naboer og ven-
ner sad i grupper og snakke-
de og grinte. Formanden 
holdt taler. Foreningen fik 
gaver og solen skinnede.  
De Aktive glæder sig til at 
udvikle alle de muligheder, 
som nu er for hånden i 
Hammer Kursuscenter. Be-
styrelsen håber at kunne 
skabe et dynamisk møde-
sted for medlemmer og an-

dre interesserede. Forenin-
gen planlægger blandt andet 
at indrette et medieværksted 
med fokus på kræft, be-
handling og rehabilitering. 
Foreningens bibliotek er så 

småt under opbygning. Be-
styrelsen forventer at kunne 
åbne for udlån inden som-
merferien.  Foreningen vil 
løbende afholde foredrag og 
kurser i lokalerne. På sigt 
håber De Aktive at kunne 
tilbyde medlemmerne åben, 

anonym rådgivning med 
autoriseret psykolog. 
 

Marianne Tersgov 
Formand De Aktive 

Bækkeskov Stræde 18 
4733 Tappernøje  
www.deaktive.dk 

De Aktive er flyttet til Hammer 

Reception og indvielse af 
De Aktives kontor i Ham-
mer  den 15. marts 2013. 

Foto: Jan Kurek. 
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Hold din næste fest 
i Medborgerhuset 
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller 

mødelokale for helt ned til 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 

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 avi-
sens 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.  
På www.syvsogne.dk kan 
du få de lokale nyheder og 
informationer. 

Vil du med til Lohmen? 
Vil du med til sommerfest i 
Lundbys tyske venskabsby 
Lohmen? Sommerfesten 
afholdes i år lørdag den 29. 
juni, og vores tur begynder 
fredag den 28. juni og slut-
ter søndag den 30. juni. 
Med i turen er to overnat-
ninger på Hotel Mecklen-
burg i Lohmen. 
Fredag aften mødes vi med 
lokale borgere og søndagen 
er blandt andet sat af til 

besøg i kulturhus og muse-
um i Lohmen samt til fro-
kost i den pragtfulde Fi-
schereihof ved Gardersøen, 
hvor der bydes på røget 
friskfanget fisk fra søen. 
Kunne du tænke dig at 
komme med på turen, som 
foregår i privatbiler, så vis 
din forhåndsinteresse med 
en mail til  
peter@syvsogne.dk eller 
send en sms til 6130 1004. 

Hanegalskonkurrencen er et fast indslag ved sommerfe-
sten i Lohmen. Hvis hane kan gale flest gange? 
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Den 2. april blev EuroSpar 
landsdækkende, da ca. 60 
SuperBest butikker skiftede 
til EuroSpar.  
Det bliver fejret med en stor 
velkomstfest med masser af 
stærke tilbud og en stor 
skrabelodskonkurrence for 
kunderne. Købmand Ken-
neth Nielsen, EuroSpar i 
Blangslev inviterer derfor 
til stor velkomstfest fra søn-
dag den 7. april.  
EuroSpar-kæden voksede 
markant, da ca. 60 nye bu-
tikker landet over blev en 
del af EuroSpar-kæden med 
fokus på discount, stærke 
tilbudspriser hver uge og 
spotvarer. 
- Vi er glade og stolte over 
at få så mange nye kollega-
er, der ligesom os synes, at 
EuroSpar er en stærk dag-
ligvarekæde, der tilbyder 
kunderne det bedste fra tra-
ditionelle supermarkeder og 
matcher discountbutikkerne 
på op til 1000 varer på både 
pris og kvalitet, fortæller 
købmand Kenneth Nielsen, 
Blangslev til 4750Avisen. 
Ud over flere varer til Gul 
Pris betyder de mange nye 
butikker i kæden også, at 
nuværende EuroSpar-
butikker får et større udvalg 
af ferskvarer, mørt kød fra 

Dansk Kødkvæg og Him-
merland Kylling i sortimen-
tet. Herudover også et større 
vinsortiment, der også in-
kluderer kvalitetsvine til 
gode priser fra Gobi-vin. 
Landet over vil alle Euro-
Spar-butikkerne fejre den 
markante udvidelse af kæ-
den med en stor velkomst-
fest. Det betyder, at kunder 
i de kommende fire uger 
kan se frem til ekstra mange 
gode tilbud og aktiviteter i 
butikken, blandt andet en 
stor skrabelodskonkurrence 
med fine præmier, f.eks. 
biler, rejser, oplevelser, 
gavekort og meget mere til 
en samlet præmiesum på 5 
millioner kr. 
- Vi er glade for at kunne 
gøre noget ekstra for vores 
kunder og glæder os til at 
byde nye og nuværende 
kunder velkommen til vores 
store velkomstfest, siger 
Kenneth Nielsen. 
Velkomstfesten skydes i 
gang søndag den 7. april, 
hvor der deles roser ud 
 til de første 100 kunder og 
ispinde til børnene.  
EuroSpar er en  
del af Spar-kæden og  
har pr. 2. april ca. 
100 butikker landet 
over. EuroSpar er et 

lavprissupermarked, der 
kombinerer det bedste fra 
traditionelle supermarkeder 
bl.a. med fokus på et stort 
udvalg af ferskvarer, delika-
tesser, frugt og grønt, et 
stort udvalg af vin i alle 
prisklasser, frisk brød og 
ikke mindst et  
stort Gul Pris-sortiment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

med faste lave priser på op 
til 1.000 varer hver dag, året 
rundt, der matcher discount-
butikkernes priser og kvali-
tet.  
For yderligere oplysninger: 
Købmand 
Kenneth Nielsen 
Eurospar Blangslev 
Tlf. 5571 1400   

SuperBest er nu en del af EuroSpar 

Købmand Kenneth Nielsen, Blangslev, glæder sig over, at ca. 60 
SuperBest-butikker er kommet med i EuroSpar. 

Prøv at spille golf i Mogenstrup 
Sydsjællands Golfklub på 
Præstø Landevej 39 i Mogen-
strup afholder Åbent Hus og 
Golfens Dag lørdag den 13. 
april og søndag den 14. april. 
Begge dage fra kl. 10-15.  
Gæster uden golferfaring kan 
prøve golfspillet og opleve 
banen sammen med en erfaren 
golfspiller. Klubben arrangerer 
begge dage en 9 hullers partur-
nering. Forhåndstilmelding er 
nødvendig til klubbens sekreta-
riat på tlf. 5576 1555. 
Klubben har sat et program op, 
der giver en god fornemmelse 
for golfspillet. Der bliver rig 

mulighed for at bese banen, 
træningsanlægget, samt til at 
slå til en golfbold under kyndig 
vejledning. Klubben råder over 
det mest moderne tekniske træ-
nings- og måleudstyr, som kan 
benyttes i al slags vejr på klub-
bens overdækkede træningsan-
læg. Klubbens begynderudvalg 
og juniorer vil være til stede og 
vise rundt og besvare spørgs-
mål, samt registrere dem, der 
ønsker at tilmelde sig den fæl-
les holdtræning for nybegynde-
re, med start den 15. eller 22. 
april. Program kan ses på klub-
bens hjemmeside: ssgm.dk. 
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Det sker i aprilDet sker i april 
Lø 6 4750Avisen nr. 134 ud-
kommer 
Sø 7 16-18: PoliMUSik-café 
med Birgitte Steen Jørgensen, 
radikale, i Snaphanen Café, 
Lundby Hovedgade 95, 4750 
Lundby. 
Ma 8 
Ti 9 
On 10 19.00: Morten Korch-
aften i Snaphanen Café, Lund-
by Hovedgade 95, 4750 Lund-
by. Vi ser filmen Vagabonderne 
på Bakkegården. Alle er vel-
komne! 
To 11 
Fr 12 18.00: Teatermenu i 
Medborgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. 125,- kr. 
pr. kuvert. 
19.30: Teaterstykket Forsam-
lingshuset opføres i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
Lø 13 10-15: Åbent hus i Mo-
genstrup Golfklub. 
Sø 14 10-15: Åbent hus i Mo-
genstrup Golfklub. 
10-14: Stort loppemarked i 
Svend Gønge-Hallen i Lundby. 
Arr. ISG. 
Ma 15 
Ti 16 19.00: Bestyrelsesmøde i 
Snaphanen Café & Butik 
To 18 19.00: Generalforsam-
ling i Bårse Husholdningsfor-
ening, Bårse Samlingshus. 
19.00: Bestyrelsesmøde i For-
eningen Svend Gønge 
Sø 21 10.30: Konfirmation i 
Svinø Kirke. 
Ma 22 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 136 
Ti 23 
On 24 
To 25 
Fr 26 10.30: Konfirmation i 
Køng Kirke. 
Lø 27 4750Avisen nr. 136 
udkommer  
Sø 28 
Ma 29 Generalforsamling i 
Svend Gønges Venner i Køng 
Forsamlingshus. 
Ti 30 19.30: Forårskoncert med 
Dorthe Zielke og Søren Johann-
sen i Køng Kirke. 

Maj 
On 1 
To 2 19.00: Stormøde forud for 
Gøngemarked 2013 i Lundby. 
Stormødet afholdes i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. Alle er velkomne 
til at komme og høre om årets 
begivenhed i Lundby. 

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 

 
Birgit Rasmussen  
runder skarpt hjørne 
75 år  
Mandag den 8. april 
runder Birgit Ras-
mussen, Lundbyvej 
28, 4750 Lundby, et 
skarpt hjørne.  
Birgit Rasmussen er 
et kendt ansigt for de 
mange tusinde men-
nesker, som siden 
2008 har gæstet gøn-
gemarkederne i 
Lundby. Birgit Ras-
mussen har dygtigt  
spillet sin glansrolle 
som Kulsoen.  

Derudover har Birgit 
Rasmussen været 
dynamoen i sygrup-
pen, som har æren 
for de mange flotte 
dragter, som hvert år 
kan ses på gønge-
markederne.  I 2012 
blev Birgit Rasmus-
sen hædret for sin 
store indsats for gøn-
gesagen, da hun af 
Borgerforeningen 
Lundby blev ud-
nævnt til Årets 
Svend.  

Generalforsamling 
i Lundby Lokalråd 
Tirsdag den 23. 
april kl. 19.00 af-
holdes generalfor-
samling i Lundby 
Lokalråd. Den 
afholdes i Medbor-
gerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 
Lundby. Stemme-
ret på generalfor-
samlingen har alle 
borgere i Køng, 
Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Ud-
by Sogne.  

Til bestyrelsen 
skal vælges 10 
personer, to repræ-
sentanter fra hvert 
sogn. 
I øjeblikket er der 
kun otte medlem-
mer af lokalrådet, 
men alle 10 plad-
ser kan besættes 
den 23. april. Det 
kræver dog, at der 
er mindst to kandi-
dater fra hvert 
sogn. 
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Oh, vandringsmand og -
kvinde. Så er der nyt om  
mulighederne for at komme 
ud og nyde naturen sammen 
med andre. 
Sådan vandrer vi i april. 
Tirsdag den 9. april kl. 
18.30: fra Øster Egesborg 
Kirke, 4735 Mern. 
Tirsdag den 16. april kl. 
18.30: fra Beldringe Kirke, 

Hastrupvej 2 A, 4720 
Præstø. 
Tirsdag den 23. april kl. 
18.30: fra Over Vindinge 
Forsamlingshus, Tinghøjvej 
6, 4760 Vordingborg. 
Tirsdag den 30. april kl. 
18.30:  Køng Mosetur. Start 
fra P-plads, Lundbyvej i 
Køng, 4750 Lundby. 

 

Vandreture i april og maj 

Er der forskel på ”God På-
ske” og ”Glædelig Påske”? 
På ”God Jul” og ”Glædelig 
Jul”?  
Ja, i høj grad.  
Eller rettere ¨Det var der i 
hvert tilfælde for 40-50 år 
siden. 
Desværre har vi i mellemti-
den været vidne til den in-
validering, der er sket med 
de to hilsener. 
Alle hilsener og ønsker med 
”god” sagde mennesker til 
hinanden, når de skiltes og 
ikke skulle mødes før efter 
begivenheden. Alle hilsner 
med ”glædelig” sagde man, 

når eller hvis man mødtes, 
efter at begivenheden var 
indtruffet. 
Faktisk er det stadig helt 
almindelig at sige ”God 
weekend” når man skilles. 
Man ville aldrig sige: 
”Glædelig weekend”. Sådan 
var det også tidligere med 
jul, påske og pinse. 
Hele december måned sag-
de man ”God Jul” til hinan-
den når man skiltes.  
Først juleaften, efter guds-
tjenesten, sagde alle 
”Glædelig Jul” til hinanden, 
eller måske første juledag, 
når man mødtes. Præcis lige 

sådan med Påske og Pinse. 
Jeg husker tydeligt mine 
barndomsmorgener, hvor 
min mor vækkede mig på-
skedag og pinsedag med 
”Glædelig Påske” eller 
”Glædelig Pinse”. Og det 
fortsatte formiddagen igen-
nem mellem familie og ven-
ner. Det var en understreg-
ning af, at påske- og pinse-
budskabet nu tidsmæssigt 
var en endelig realitet. 
Brugen af ”glædelig jul” 
igennem hele december er 
sandsynligvis opfundet af 
reklamefolk, der jo ikke kan 
få nok af ”inderlige ord og 

ønsker”. 
Hvis læseren af dette ikke 
vil tro det, så spørg en ældre 
læser af 4750Avisen, og 
selv om Dansk Sprognævns 
politik jo er at acceptere 
”skidt og kanel” som dansk, 
når blot tilstrækkelig mange 
danskere bruger det, ja så 
kan de sikkert nok berigtige 
denne en ”oldsags” påstand. 
 
 
 
 

Mvh. 
Erhard Bruun 
4750 Lundby  

Der er forskel på God og Glædelig 

Hvor tit har du ikke sagt det 
til dig selv, når du i din 
forening/bestyrelse har 
planlagt et møde, foredrag, 
filmaften, optræden m.m. 
og du så opdager, at en an-
den forening i vores lokal-
område også har en aktivitet 
på samme tid. Det vil lokal-
rådet prøve at gøre noget 
ved umiddelbart efter Lund-
by Lokalråds generalfor-
samling 23. april. 
Lokalrådet vil også gerne 
prøve at udarbejde en Ud-
viklingsplan for lokalområ-
det. Skal der være sammen-
hæng i sådan en plan, har vi 
brug for at vide, hvad de 
enkelte foreninger/
bestyrelser går og sysler 
med af planer og tanker. 
Tænk, om vi kunne hjælpe 
hinanden, f.eks. som dette 
tænkte eksempel:  
En borgerforening ønsker et 
grønt åndehul ved byens 
gadekær med bænksæt og 
en vandhane, en rytterklub 
ønsker et pausested med 

frisk vand til hestene, og en 
lystfiskerklubben ønsker en 
sø til Put and Take. Kunne 
de opnå noget sammen? 
Derfor, kære foreninger/
bestyrelser, opfordres I 
kraftigt til at komme til 
lokalrådets generalforsam-
ling tirsdag den 23. april kl. 
19.00 i Medborgerhuset, 
Banevej 4, Lundby og del-
tag i den efterfølgende de-
bat imellem foreningerne. 
 

Steen Nielsen 
Formand Lundby Lokalråd 

Øv, hvor er det irriterende! 
Dorthe Zielke og Søren 
Johannsen spiller musik af 
Bach, Grieg og Hummel på 
trompet og orgel tirsdag d. 
30. april 2013 kl. 19,30. 
Dorthe Zielke (f. 1977) er 
solotrompetist i Europa 
Philharmonie. Uddannet 
med diplomeksamen fra Det 
Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium i 2000 og har 
modtaget undervisning i 
New York, Chicago, Berlin 
og Oslo af verdenskendte 
trompetister og messingpæ-
dagoger. Søren Johannsen 
(f. 1967)  tog organisteksa-

men i 1992 fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatori-
um. Året efter blev han op-
taget i solistklassen samme-
steds og havde sin debut-
koncert i Helligåndskirken, 
København i 1995. 
Med det klassiske orgelre-
pertoire har Søren Johann-
sen givet en række koncer-
ter i Danmark og i udlandet. 
Han har bl.a. opført J.S. 
Bachs samlede orgelværker 
syv gange i koncertrækker 
og en gang over 22,5 timer i 
samme døgn med dokumen-
tation i Guiness Rekordbog. 

Forårskoncert i Køng Kirke 

Foredrag måtte  
aflyses  efter dødsfald 
Tirsdag den 19. marts skulle 
pastor emeritus Jens Chri-
stian Hedegaard Kristiansen 

have holdt foredrag om sin 
barndom og ungdom i 
Lundby, men foredraget 
måtte aflyses, da Hedegaard 
Kristiansen kort før afgik 

ved døden. 
I stedet holdt Axel Johans-
son sit foredrag om Den 
kongelige Vildtbane i Lund-
by Sognearkiv. 

Brug 4750Avisen, det 
er også din avis! 
Send dit stof til 

4750@syvsogne.dk 



 

Snaphanen Butik 
Lundby Hovedgade 95,  4750 Lundby 

åbent alle ugens dage fra kl. 13-21 
Tlf. 3510 2909 

Isdesserter 

Du kan købe lækre økologi-
ske mælkeprodukter og ost 
fra det anerkendte økologi-
ske gods Knuthenlund på 
Lolland i Snaphanen Butik i 
Lundby. 

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 Per Lundorf, 2173 0650. 

Snaphanen sænker  
priserne på dagligvarer 

Ølandshvede 
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 berømte 
Ølandshvede i den lille butik på 
Lundby Hovedgade, både den 
grove og den fine hvedemel. 
Dertil fører vi nu også speltmel, 
speltkerner og svedjerug. Alt er 
naturligvis 100 pct. økologisk! 

Mælk: 
Før: 10,- 
Nu: 8,- 

Vi har det 
du mangler  
- og har vi det ikke i dag, skaffer vi det 
hjem til i morgen! 
Det er kunderne, der bestemmer, hvilke 
varer vi skal have i Snaphanen Butik - 
inden for rimelighedens grænser.  
Sig til, hvis du ønsker jævnligt at kunne 
købe en bestemt vare i Snaphanen Butik! 

I Snaphanen Butik kan du få de mest almindelige dagligvarer 
så som mælk og mælkeprodukter, brød, æg, smør, margarine, 
mel, pålæg og lignende. Er der varer, du savner, siger du til, så 
skaffer vi dem hjem - inden for rimelighedens og lovgivnin-
gens grænser. Du er velkommen i Snaphanen hver dag 13-21. 

Fra Møn Is har vi fået en 
række nye isdesserter, 
som vi sælger i pakker 
med 3 x 200 ml. lige til 
at servere for sine gæster. 
Der er tre varianter. 
Lakrids/rabarber-
jordbær, Chokolade/
appelsin og Vanilje/æble. 
Pris: 3 for 69,- kr.  


