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Gratis
! 

Du kan nå det endnu: 
Tre dage i Skåne 
for kun  1300 kr. 

Cirkus er i by 

Tyv stjal 
fra kirke-
gængere 
Konfirmationerne står for døren 
og dermed kommer der mange 
gæster i kirkerne.  
De skal passe på deres ting, for 
også i vores område har tyve 
brudt ind i kirkegængeres biler. 
Således berettes om et tyveri fra 
en kirkegænger i Sværdborg 
Kirke. Da vedkommende kom 

tilbage til sin bil, havde en tyv 
brudt den op og stjålet en mobil-
telefon fra bilen. 
På sit næste møde vil menig-
hedsrådet for Sværdborg og 
Lundby sogne tage sagen op. 
Man overvejer at stille vagt ved 
bilerne, når der er kirkelige 
handlinger.              Læs side 6 

Gårdbutik i tidligere 
rosengartneri i Køng 
Agni og Alex Andersen fra Kalund-
borg har åbnet Køng Gårdbutik i 
det tidligere rosengartneri på Ban-
kevejen i Køng.              Læs side 4 

For kun 1300 kroner kan du komme 
med på en tre-dages bustur til det 
forårsskønne Skåne med overnat-
ning på Stadshotellet i Kristianstad. 
Læs om det fantastiske tilbud på  
                                  side 12-13-14 

Veteranbiler i Køng 
Pinsedag 
holder Køng 
Museum sit 
populære 
familiemar-
ked med 
veteranbiler. 
       

        Side 16 Veteranbiler og 
stumpemarked . 

Så er det populære 
Cirkus Baldoni igen 
på vej til Lundby-
området.  
Søndag den 2. juni 
giver Cirkus Baldoni 
to forestillinger bag 
Museet i Køng, og du 
kan komme i Cirkus 
Baldoni for kun 60,- 

kr. pr. person. Det er 
langt under halv pris. 
Det er borgerforenin-
gerne i Køng og 
Lundby, der står for 
arrangementet. Du 
kan købe billetter 
blandt andet hos de 
lokale handlende. 
    Læs side 11 og 21 
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Dette blad udkommer 

lørdag den 27. april 2013 
 

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 27. maj 2013 

kl. 10.00! 
 

Næste nummer udkommer  
lørdag den 1. juni 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 

Totalteater i Medborgerhuset 
Der var dækket op til kaffebord og totalteater i Medborgerhuset Lundby. 

Det var et forrygende 
teaterstykke, Bøgestrøm-
mens Teaterforening op-
førte i Medborgerhuset 
Lundby fredag den 12. 
april. Stykket hed For-
samlingshuset, og vi kom 
ud på en rejse, der strakte 
sig fra forsamlingshusets 
opførelse i 1892 og frem 
til år 2013, hvor den loka-
le svineavler i forsam-
lingshusets bestyrelse 
solgte huset til en vietna-
mesisk restauratør - med 
katastrofale konsekvenser 
for alle. I syv kvarter 
holdt de to skuespillere 
Line Bie Rosenstjerne og 
Martin Geertz den totalt 
proppede store sal i ånde. 
Undervejs blev gæsterne 
inddraget i spillet, som 
havde fire nedslagspunk-
ter i forsamlingshusets 
historie. Dåben i 1892, 
konfirmationen i 1932, 

brylluppet i 1972 og be-
gravelsen i 2013. 
Igennem de fire fester og 
121 år fulgte vi en række 
mennesker (spillet af de 
to skuespillere) fra vores 
pladser rundt omkring 
bordene, der var opstillet i 
klassisk hesteskoform. En 
udstoppet ugle spillede en 
vigtig rolle som vogter af 
forsamlingshusets sjæl. 
Publikum blev inddraget i 
stykket. F.eks. spillede 
Gunnar Stobbe fra St. 

Røttinge overlæge og 
Mogens Baagøe, Lundby, 
spillede den lokale køb-
mand, som også i stykket 
var i vanskeligheder. 
Skuespillerne sørgede dog 
for at lægge dem ordene i 
munden. 
Det var sjovt og det var 
tankevækkende.   
Stykket Forsamlingshuset 
er skabt i 2011 i et samar-
bejde mellem BaggårdTe-
atret, dramatiker Julie 
Maj Jakobsen, instruktør 
Minna Johannesson samt 
skuespillerne Line Bie 
Rosenstjerne og Martin 
Geertz. 
Stor ros til Medborgerhu-
set Lundby for initiativet, 
som bestemt bør følges op 
af flere forestillinger. 
Teatermenuen, som blev 
serveret inden stykket, og 
teaterstykket var alle pen-
gene værd!   
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Blangslev Blangslev 

 

 

Kæmpe velkomstfest Blangslev 

5,- 

EuroSpar Lavprissupermarked 

10,- 6,95  

5,95 

 
Lambi toiletpapir/køkkenruller 
Hvid eller Mønstret, Frit Valg pr. stk.  
 
 
 
 
 
Fuldstændig vanvittig pris 
Max 4 pk pr. kunde til anførte pris. 

9,- 

Torsdagstilbud 2. maj  

10,- 

 

Flensted kartoffelsalat 
flere varianter, frit valg, pr. stk.  
 
 
 
 
Langt under halv pris!     Begrænset parti! 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 
  
 
 

SPAR skrabeæg 
Str. M/L, pr. bakke 
 
 
 
 
Begrænset parti!     Langt under halv pris! 
Max 3 bk pr. kunde 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 28. april til lørdag den 4. maj 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Fredagstilbud 3. maj 

19,- 

Lørdagstilbud 4. maj 

Kæmpe velkomstfest: 
Haribo  

miniposer  
til uddeling  
lørdag 27/4 

Mathilde 
Kakaomælk 
1 liter 
Pr. stk. 
 
 
 
 
 

Max 5 stk. pr. kunde pr dag til anførte pris 

Frem sodavand 
1,5 liter, flere varianter, frit valg pr. stk. 

 
 
 
 
 
 

                                       + pant 
Max 6 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

Philadelphia fl. varianter 
200 g - frit valg pr. stk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max 5 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

Royal Greenland 
Store kutterrejer 150 gram 
 
 
Eller 
Fløderand/citronfromage 
                                Pr. pakke 
                                  
 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

8,95 

Karat Kaffe 
Original eller Klassisk 
400 g pr. pose 
 
 
 
 
 
Max 6 
poser pr. kunde  
pr dag til anførte pris 

19,95  
Kæmpe skrabelods-  

  konkurrence med ge- 
  vinster for over 5 mio kr. 
Flere end 16.000 gevin-
ster, heriblandt biler og 

rejser 

12,95 

Beauvais 
ketchup 1 kg.  
             pr. stk. 

Rynkeby bl. saft 
Original. light eller sport   Frit Valg  
 
 
 
 
 
 
 

                      Uhørt pris! 
Max 4 stk pr. kunde pr dag til anførte pris. 

Pr. kilo: 25,90 

Pr. 1/2 kilo 
Ribbensteg 
 
 
                       

 

UHØRT LAV PRIS! 
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Rosengartneri er blevet til Køng Gårdbutik 

Efter at Agni og Alex An-
dersen for syv år siden solg-
te deres gårdbutik tæt på 
Kalundborg, har parret øn-
sket at starte op et nyt sted.  
Vi ved, at det lyder under-
ligt, men trods vores høje 
alder synes vi stadig at have 
mod på at starte en ny gård-
butik op. Og hvad gør man, 
når man som Alex Ander-
sen er 60 år, ufaglært, ar-
bejdsløs på syvende år, og 
stadig har lyst til at arbejde?  
Derfor valgte parret at starte 
som selvstændige endnu 
engang trods krise, luknin-
ger af gartnerier, problemer 
med at låne penge og al-
skens problemer.  
I vores søgen efter et godt 
sted at starte en gårdbutik, 
opdagede vi for et år siden 
ved en tilfældighed, at der 
lå et rosengartneri ved 
Køng, som var til salg.  
Ved første øjekast forelske-
de vi os i Rosengartneriet på 
grund af de velholdte driv-
huse, udenomsarealet, be-
liggenheden ud til Næstved-
vejen samt området ved 
Svinø og Dybsø Fjord. Her 
er fantastisk. 
Det er det perfekte sted for 

os med rigtig mange mulig-
heder, gode drivhuse samt 
fem tdr. land jord; nok til 
jordbær, rabarber, jordskok-
ker og meget mere.   
Folk skal lige svinge ind på 
Bankevejen, og så til ven-
stre, så står de på parke-
ringspladsen og kigger ind i 
det første drivhus. Vi vil 
fortrinsvis sælge sommer-
blomster fra danske leveran-
dører samt krukker, jord, 
gødning, havefigurer, stik-
pynt. Desuden jordbær, 
ærter, kirsebær, nye kartof-
ler, når sæsonen byder på 
frugt og grøntsager.  
Vi håber på at gøre Køng 
Gårdbutik til et sted i lokal-
området, som folk tager til 
for at finde god inspiration, 
de bedste planter og blive 
en oplevelse rigere. Og du 
kan besøge os uden absolut 
at have besluttet dig for at 
skulle købe noget med 
hjem. Vi ønsker vores kun-
der skal kunne gå og nyde 
området og få inspiration til 
krukker, haven, hjemmet 
eller værtindegaven. Derud-
over er det kunderne, der i 
høj grad skal være med til at 
bestemme butikkens fremtid 

og vores udvalg af varer. 
Vi håber, at vi altid kan 
tilbyde friske og flotte 
blomster, som hører til forår 
og sommer. Hen imod au-
gust/september sælger vi ud 
af blomster og stauder for at 
lukke ned for vinteren.  
Da vi fortrinsvis satser på 
danske leverandører, kan vi 
ikke altid være konkurren-
cedygtige på priserne, men 
til gengæld ved vi, at de 
fleste af vores produkter er 
opvokset og tilpasset vores 
klima og derfor har en stør-
re chance for at gro sig flot-
te igennem sommeren og 
for stauder at overleve år 
efter år.  

Køng Gårdbutik, som Alex 
og Agni kalder stedet, er 
ved at starte op så udvalget 
af blomster, krukker, skjule-
re og stikpynt er ikke så 
stort endnu, men kom alli-
gevel.  
Agni og Alex vil hele tiden 
købe nye varer ind, både 
hvad angår blomster og 
krukker, figurer og stikpynt. 
Du er velkommen til at tage 
dine egne krukker med og 
få tilplantet dem med blom-
ster, du køber i Køng Gård-
butik.  
Alex Doppke Andersen er 
60 år, Agni Doppke Ander-
sen 55 år, sygeplejerske. De  
har været gift i 30 år, rejst 
rundt i verden, besøgt 55-60 
lande, arbejdet som u-
landsfrivillig i Bolivia og 
Indien og har masser af go-
de ideer, også for lokalom-
rådet.  

Alex og Agni Doppke Andersen i deres nye gårdbutik i det tidligere rosengartneri i 
Køng. (Fotos: Jan Kurek) 

Agni betjener en af Køng Gårdbutiks første kunder. 

Alex Doppke Andersen. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Tyv stjal fra bil i kirketiden 
I Sværdborg fik en bilejer, 
der havde været til en kirke-
lig handling, sig en grim 
overraskelse, da han kom 
tilbage til sin bil på P-
pladsen. En bagrude var 
slået i stykker, og der var 
stjålet en mobiltelefon fra 
bilen. Samme type indbrud 
er oplevet ved Køng kirke. 
Man bør derfor overveje, 
hvad man efterlader i sin 

bil, når man for eksempel 
begiver sig til konfirmation 
her i foråret. Desuden vil en 
vagtordning være værd at 
overveje, så de mange biler 
overvåges under kirkehand-
lingen. Det vil blive drøftet 
på førstkommende møde i 
Sværdborg-Lundby Menig-
hedsråd. 
 

Marianne Kristiansen 

Køng Gårdbu k 
 
 
 
 
 
 

Blomster ‐ krukker ‐ glas 
Husk mors dag søndag den 12. maj  

Åbent alle dage 8.00 l 19.00 
Mvh. Agni og Alex Doppke Andersen 

Bankevejen 1, 4750 Lundby ‐ Tlf. 2177 8808 

Tak-tak-tak! 
Tak til jer alle sammen 
for gaver, hilsener og 
tilstedeværelse ved vores 
”kom-sammen” i anled-
ning af vores fødselsdag 
og bryllupsdag. 
Det blev en dejlig efter-
middag i Tappernøje 
Forsamlingshus, som vi 
vil huske længe. 
Mange hilsener 
Birgit og Kurt Magnus 
Lundbyvej 28, Køng 
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Mormor Grønærts  

Private dagpleje 
GODKENDT‐BILLIG OG 
LAAANG ÅBNINGSTID 

V/BIRGITTE HERMANSEN 
KØNG MØLLEVEJ  26, KOSTRÆDE 

4750 LUNDBY 
TLF. 2670 7695  

www.mormorsprivatdagpleje.dk 

Indsamling til Spindeskolen i Køng 
I anledning af at Spindesko-
lens fremtidige drift overgår 
til Køng Borgerforening, når 
restaureringen er tilende-
bragt, har borgerforeningen 
ansøgt om og fået tilladelse 
til at foretage indsamling 
med dette formål for øje. 
Indsamlingen vil bestå af tre 
elementer: 
Daglig indsamling af pantku-
poner i Spar Køng. 
Indsamlingsbøsser ved ar-
rangementer hvor Køng Bor-
gerforening deltager. 
Personligt tegnede sponsora-
ter. 

De indsamlede midler ind-
sættes på en særlig konto, 
der kun kan benyttes af to 
navngivne personer i fælles-
skab. 
Indsamlingsresultatet vil 
blive offentliggjort hver må-
ned på  www.koengweb.dk 
samt ved opslag ved flaske-
automaten i butikken. 
Bestyrelsen håber på stor 
lokal opbakning, så vi kan 
bevare og få glæde af vort 
hus med have midt i byen. 
  

Venlig hilsen 
Poul Erik Rønje 

Culotte af sødmælkskalv 
Det er en lækker forårsme-
nu, der er på tapetet, når 
Medborgerhusets støttefor-
ening inviterer til fælles-
spisning tirsdag den 7. maj 
kl. 18.00 i Medborgerhuset 
Lundby. Menuen består af  
sødmælks-kalveculotte 
med små smørstegte kar-
tofler og champignonsovs. 
Dertil kaffe, te og kage. 
Voksne   kr. 70,00 
Børn       kr. 35,00 
Børn under 3 år gratis 
Øl, vand og vin kan købes. 
Blandt de kvindelige delta-
gere, trækker vi lod om et 

gavekort på 200,- kr. til  
Hannas Mode,  
Lundby Hovedgade 93, 
4750 Lundby. 
Tilmelding tlf. 5133 3771 
eller på  
winbi@godmail.dk 
senest søndag den 5. maj. 
Alle er velkomne! 
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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 

Enhedslisten i PoliMUSik-caféen 

 

Maleriudstilling 
i Medborgerhuset Lundby 

Lørdag-søndag den 18.-19. maj 2013 
Begge dage fra kl. 13-16  
med fernisering lørdag. 

Martina Kofler  
fra Skaverup udstiller malerier  

i genren intuitiv maling 

Spidskandidat for Enhedslisten 
Tage Vestergaard kommer og 
spiller sin yndlingsmusik og  
præsenterer sit partis politik. 

Søndag den 5. maj kl. 16-
18 er der igen poliMUSik-
café i Snaphanen Café i 
Lundby. 
Turen er kommet til En-
hedslisten, som repræsen-
teres ved partiets spidskan-
didat til kommunevalget i 
Vordingborg Kommune 
den 19. november, Tage 
Vestergaard. 
Tage Vestergaard tager en 
stak af sine yndlingsplader 
med, som vi skal høre. Og 
indimellem musikken bli-
ver Tage Vestergaard ud-

spurgt om Enhedslistens 
kommunalpolitik af jour-
nalist Peter Sten. 
Enhedslisten har ikke væ-
ret repræsenteret i kommu-
nalbestyrelsen i denne 
valgperiode, men håber at 
komme ind den 19. no-
vember. 
Der er mulighed for at 
købe både varme og kolde 
drikke under arrangemen-
tet, og når det hele slutter 
kl. 18, er man meget vel-
kommen til at blive og 
indtage sit aftensmåltid i 

Snaphanen Café, som har 
et velassorteret menukort. 
Det første arrangement i 
PoliMUSik-caféen blev 
afholdt den 7. april, og da 
var det den radikale spids-
kandidat Birgitte Steen 
Jørgensen, der var noget 
ved musikken og i ilden. 
Søndag den 9. juni kom-
mer kommunalbestyrelses-
medlem Thomas Christ-
fort, spidskandidat for de 
konservative i poliMUSik-
café på Lundby Hovedga-
de 95, 4750 Lundby . 

Lundby Lokalråds bestyrel-
se vil gerne i kontakt med 
borgere, der kunne tænke 
sig at høre nyt fra lokalrådet 
ind i mellem.  
Lundby Lokalråd dækker de 
fem sogne, Svinø, Køng, 
Lundby, Udby og Sværd-
borg. Så hvis du bor i et af 
sognene, så er du velkom-
men til at skrive til os. 
Bestyrelsen vil rigtigt ger-
ne  i kontakt med så mange 
af lokalrådets borgere som 
muligt, så vi kan spørge til 
din mening og holdning til 
ting, som lokalrådets besty-
relse arbejder med. 
I øjeblikket arbejder vi med 

høringssvar til kommune-
planen, handicappolitikken 
og frivillighed. Vi har i vin-
termånederne haft travlt 
med at påvirke politikerne 
til at genindsætte en bus til 
Lundby Station.  
Så har du lyst til at høre fra 
os nogle gange om året, så 
kan du melde dig til på den-
ne mailadresse. 
lundbylokalrod@gmail.com 
Vi glæder os til at høre fra 
dig! 
 

Med venlig hilsen 
Lundby Lokalråds  

Bestyrelse 
Birthe Jonasen 

Lundby Lokalråd 
søger personer  
med holdninger 
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- Man træner i at forsvare 
sig ved at opøve en række 
forskellige elementer, der 
udover det fysiske aspekt 
også giver flere fordele så-
som øget velvære og psy-
kisk overskud samt træning 
af koncentrationsevne. 
Det fortæller Lars Pedersen, 
der selv var med til at starte 
Budo-klubben i Lundby i 
1981 som en forlængelse af 
Lundby Ungdomsskoles 
tilbud om selvforsvar. 
- Vi har eksisteret nu i alle 
de år, hvor der er både et 
børne- og et voksenhold, 
der træner torsdag aften. 
Man kan komme og prøve 
et par gange for at se, om 
det skulle være noget, det er 

vi meget åbne for. Det er 
blandet drenge- og pige-
hold. På voksenholdet er der 
også blandet med mænd og 
kvinder, det går aldersmæs-
sigt fra 15 år og opefter. 
Jiu-jitsu er en måde at op-
øve selvforsvarsteknik på 
uden brug af våben. Man 
træner sin krop og fysik, 
men man opøver også en 
psykisk balance, efterhån-
den som den enkelte bevæ-
ger sig videre i de forskelli-
ge færdigheder og greb.  
- Netop nu har vi færre 
medlemmer end for blot et 
år siden, så vi håber at kun-
ne tiltrække nye interessere-
de, der kan få udbytte af den 
gamle japanske teknik.  

Jiu-jitsu betyder 
”Mild kunst” som et 
udtryk for, at det er en 
behændig og for-
holdsvis enkel måde 
at lære selvforsvar på. 
Lars Pedersen har det 
sorte bælte i 3. dan, så 
han må siges at være 
rustet til at varetage 
træningen.  
Mød op i den lille 
gymnastiksal på 
Svend Gøngeskolen 
torsdag kl. 18, hvis du 
er mellem 8 og 15 år, 
og kl. 19.30, hvis du 
er 16 og opefter. Så 
kan du tjekke, om det 
er noget for dig. 
Marianne Kristiansen 

Budo-klubben har været i Lundby i nu 32 år 

Petersværft, syd for Stens-
by, kommer i år til at danne 
rammen om Sydsjællands 
Kulturteaters egnsspil. 
Ud fra et til lejligheden 
skrevet manuskript tager 
forfatteren Henning Peter-
sen, Næstved og glade ama-
tørskuespillere publikum 
med tilbage til 1808, hvor 
der er godt gang i det syd-
sjællandske skibsværft. 
Englænderne har året før 
ranet hele den danske flåde, 
så der er hårdt brug for nyt 
grej og nytænkning i det 
hele taget. Den nationale 
selvforståelse er i knæ, og 
man klamrer sig til de natio-
nale lyspunkter, som kan 
opdrives. 
Et af disse store lyspunkter 
er søhelten Willemoes, som 
i årets friluftsspil i egen 
charmerende person kom-
mer til Petersværft for at 
besigtige rokanonbådene og 
den nye flådebase. Denne 
berømthed mødes tilfældigt 
her med sin jævnaldrende 
ven, Grundtvig, med hvem 
han får en interessant dis-
kussion om danskhed, et 

emne, som også den gang 
havde stor aktualitet. 
Stykkets tekst er spækket 
med historiske facts både 
ang. det landspolitiske og 

med hensyn det det lokale. 
Jargonen i det maritime 
værft er en anelse frivol, og 
handlingen tangerer det 
løsslupne. Sydsjællands 

Kulturteater forsøger som 
sædvanlig at kombinere det 
oplysende med det under-
holdende. 
Stykkets titel refererer til 
Den hyldestsang, Grundtvig 
skrev om Willemoes, kort 
efter dennes ærefulde død i 
et søslag nogle måneder 
efter. 
Der bliver spillet den 
8.,9.,15.og 16 juni kl. 16, og 
endvidere den 14.juni kl. 
18. 
Billetsalget og boderne, 
hvor man kan købe mad og 
drikke, åbner en time før. 
  
Yderligere information kan 
indhentes hos: 
Stykkets forfatter, Henning 
Petersen på 5752 2378 
Foreningens pr-mand Per 
Frandsen på 2148 2253 
Foreningens kasserer, Jens 
Kruse på 5539 5216  
Stykkets instruktør, Anneli-
se Høgh på 3127 3723. 
 

 
Plakaten, som reklamerer 
for Sydsjællands Kulturtea-
ters nye stykke ”Kommer 
hid, I piger små”. 

”Kommer hid, I piger små” 
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Cirkus Baldoni - en stor 
oplevelse for hele familien 
Det er en oplevelse for hele 
familien, når  Cirkus Baldo-
ni kommer på besøg.  
I en årrække har borgerfor-
eningerne i Lundby og 
Køng sørget for, at borgerne 
i 4750Avisens udgivelses-
område har kunnet opleve 
det dygtige cirkus til en 
særdeles rimelig pris. Kun 
60 kroner pr. person koster 
det, når borgerforeningerne 
inviterer til cirkusforestil-
ling på det grønne område 
bag Museet i Køng. 
I år er der gået total ged i 
forestillingen, altså i mane-
gen. Med masser af spring-
glade geder, og ikke nok 
med det, så er der også mas-
ser af hunde. 
Selvfølgelig er der også 
dygtige artister, morsomme 
klovner og den frække løve 
Leonardo. 
Cirkus Baldoni byder bl.a. 
på det ypperste inden for 
adagio, en disciplin inden 
for akrobatik. Et impone-
rende håndstandsnummer 
med tricks, der ikke tidlige-
re har været vist i Danmark. 
Klirrende sabelbalance, 

svingende hula hoop, hop-
pende kæmpeballon og 
skønne, skøre, skæve ind-
slag i rigtig Baldoni-stil, 
som f.eks. eksotisk mave-
dans med en ildslugende 
direktør.  
Cirkus Baldoni giver i år to 
forestillinger søndag den 2. 
juni. Det er kl. 13.00 og 16. 
30 bag Museet i Køng. 
Billetterne koster fortsat 
kun 60 kroner pr. person, og 
det er langt under halv pris! 
Billetter kan købes i Spar 
Køng, Spar Sallerup, Merko 
Lundby, Snaphanen Butik i 

Lundby og på Lundby Apo-
tek. De kan også købes ved 
henvendelse til formændene 
for de to arrangerende bor-
gerforeninger. Formand for 
Borgerforeningen Lundby, 
Nils Glud, kan kontaktes på 
tlf. 4011 9840. Formand for 
Køng Borgerforening, Poul 
Erik Rønje, kan kontaktes 
på tlf. 5126 1023. 
Der skulle være billetter 
nok til alle, men hvis du vil 
være sikker på at få billetter 
til én af forestillingerne, så 
skal du sikre dig dine billet-
ter i god tid! 

Josephine gør stor lykke med sit show med sine herlige hunde i Cirkus Baldoni. 

De springglade geder er en oplevelse for alle! 

Vindmølle-
modstander  
i Lundby  
Lokalråd 
Vibeke Gad er ny repræsen-
tant for Sværdborg Sogn i 
Lundby Lokalråd. Hun blev 
valgt tirsdag aften på gene-
ralforsamlingen i lokalrådet 
efter at Steen Caspersen, 
der har været medlem siden 
lokalrådets start, valgte at 
stoppe. Med Vibeke Gad får 
lokalrådet en indædt mod-
stander af kæmpevindmøl-
ler i bestyrelsen. 
Der var kampvalg til posten 
som Køng Sogns ene repræ-
sentant, der var på valg. 
Køng Borgerforening havde 
opstillet Frantz Hansen som 
modkandidat til det mange-
årige medlem Birthe Jona-
sen, men Birthe Jonasen 
blev valgt med 28 stemmer 
mod 5. Formand Steen Ni-
elsens beretning viste, at 
Lundby Lokalråd har været 
overordentligt aktivt i det 
forløbne år.  

Kammer-
ensemble  
på fransk visit  
i Præstø 
Når Storstrøms Kammeren-
semble kommer forbi 
Præstø og spiller i Bio 
Bernhard den 8. maj kl. 
19.30 bliver det med et 
program fyldt med fransk 
musik. 
Nyd musikken af bl.a. an-
dre Ravel og Debussy og se 
billederne for det indre blik. 
Vi giver med dette program 
muligheden for at høre no-
get af den tids bedste kam-
mermusik tilsat et lille 
dansk krydderi, Riisager, 
som også havde nogle af 
sine inspirationskilder i det 
franske.  
Billetpris: 75.– kr. 
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Kom med på tre-dages bustur til 
det skønne Skåne for kun 1300 kr. 
Hvis det passer dig at bo på 
dobbeltværelse på Stadsho-
tellet i Kristianstad, kan du 
komme med på en skøn 
forårstur til Skåne for kun 
1300,- kr. Med i prisen er 
bustur frem og tilbage, to 
overnatninger i dobbeltvæ-
relse på Stadshotellet i Kri-
stianstad, inkl. morgenmad 
lørdag og søndag, middags-
mad lørdag og søndag samt 
entré og kaffe lørdag. 
Hvis du foretrækker et en-
keltværelse på Stadshotellet 
bliver prisen 1725,- kr. Sta-
dig vanvittig billigt! 
Vi har også planlagt at spise 
middag sammen fredag og 
lørdag aften, men har valgt 
at lade deltagerne selv beta-
le for disse, da det er indivi-
duelt, hvad man ønsker at 
spise. Og hvis man slet ikke 
ønsker at gå på restaurant 
fredag og lørdag aften, kan 
det også lade sig gøre, og så 
sparer man jo rigtigt mange 
penge.  
Hvis man har børn under 12 
år, som skal med, betaler 
man halv pris for dem. 

Sidste frist for tilmelding til 
forårsturen til Skåne er ons-
dag den 1. maj! 
 
Tilmelding 
Hvis du vil med på turen 
skal du senest 1. maj kl. 18 
sende din bindende tilmel-
ding til  
goenge@syvsogne.dk eller 
til Peter Sten Hansen, Møl-
lergaarden 3, 4750 Lundby. 
Oplys hvor mange, der skal 
med, navn, adresse, mobil-
nr. (nr. på den mobil, du 
tager med til Skåne) samt e-

mail-adresse. 
Kort tid herefter vil du mod-
tage en mail/et brev, hvor 
det bekræftes, at du er delta-
ger på turen, og du vil få 
anvisning på indbetaling af 
deltagergebyret.  
Informationen vil også inde-
holde en deltagerliste, så du 
kan tage endelig stilling til, 
om du vil overnatte i dob-
belt– eller enkeltværelse. 
En forudsætning for, at tu-
ren bliver gennemført, er at 
mindst 25 personer har 
meldt sig til turen onsdag 

den 1. maj kl. 18. 
Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger, er du mere end 
velkommen til at sende dine 
spørgsmål til  
goenge@syvsogne.dk. 
 
Her spiser vi 
Fredag aften kl. 19 spiser vi 
på Restaurant Martini i Kri-
stianstad. Restauranten har 
fået meget fine skudsmål.  
Lørdag middag kl. 13 skal 
vi have snaphanesteg på 
Broby Gästgivaregård i 
Broby (med i prisen). 
Lørdag aften kl. 19 spiser vi 
på Restaurant Fredholms i 
Kristianstad, som er varmt 
anbefalet af lokale. 
Søndag kl. ca. 13.30 står 
den på stort sildebord på 
Hurva Gästgivaregård 
i Hurva (med i prisen). 
 
Turen til Skåne er arrange-
ret af Foreningen Svend 
Gønge.  
Turleder: Peter Sten Han-
sen, tlf. +45 6130 1004 
Chauffør: Jens Chr. Ras-
mussen. 

Program for forårsturen til Skåne 
Fredag, den 24. maj 
14.00: Afgang med bus fra Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby, 50 meter fra Lundby Station 
18.00: Ankomst til Stadshotellet i Kristianstad 
19.00: Middag på Restaurant Martini i Kristianstad. (Ikke med i 
prisen!)  
Herefter fri leg i Kristianstad 
 
Lørdag den 25. maj 
7.30: Morgenmad på Stadshotellet i Kristianstad 
8.25: Afgang mod Broby 
9.00: Ankomst til Hembygdsparken i Broby. Velkomst ved C. 
A. Cederborgsällskapet, som er guider hele lørdagen. 
10.00: Afgang til Sporrakulla Gård 
11.30: Afgang fra Sporrakulla og undervejs besøger vi Hönja-
rums Skanse ved Osby.  
13.00: Middag på Broby Gästgivaregård. Menu: snaphanesteg. 
14.00: Afgang fra Broby til Vanås Slot  
15.30: Afgang fra Vanås til Gumlösa, som har Nordens ældste 
murstenskirke. 

Efter besøget i Gumlösa Kirke drikker vi kaffe, og ved 17-tiden 
er dagens program med Cederborgselskabet slut. 
17.30: Ankomst til Stadshotellet i Kristianstad 
19.00: Middag på Restaurant Fredholms i Kristianstad. (Ikke 
med i prisen!) 
Herefter fri leg i Kristianstad 
 
Søndag den 26. maj 
7.30: Morgenmad på Stadshotellet 
9.00: Besøg i Heliga Trefaldighetskyrkan (Christianskirken) i 
Kristianstad. 
10.30: Afgang til Hörby 
11.15-13.00: Vi deltager i 1600-talsdagen i Hörby 
13.30-15.00: Sildebord på Hurva Gästgivaregård 
15.45: Besøg på Arnolds Kannibalmuseum i Önneköp 
17.00: Afgang mod Danmark 
Ca. 19.00: Ankomst Medborgerhuset Lundby 
 
 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes! 

Her på det statelige Stadshotellet i Kristianstad skal vi bo. 
Hotellet ligger lige ud til den helt centrale plads i Gønge-
landets hovedstad, Stortorget. 
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Ca. 20 kilometer nord for 
Kristianstad ligger det gam-
le danske slot Vanås. I 1500
-tallet tilhørte slottet Brahe-
slægten. 
Under svenskekrigene i 
1600-tallet var Vanås cen-
trum for de dansksinde-

de snaphaner i deres mod-
standskamp mod svensker-
ne. I slotsparken står den 
gamle snaphane-eg endnu. 
Efter sigende er flere snap-
haner blevet hængt i træet. 
Under den nordiske syvårs-
krig blev dele af slottet øde-

lagt af svenskerne, men 
blev genopført efter krigen.  
Når vores værter også øn-
sker at vi skal besøge Vanås 
Slot, er det fordi forfatteren 
C. A. Cederborg, som deres 
forening hylder, blev født i 
en tilbygning til Vanås Slot 

i 1849.  
C. A. Cederborg, som var 
snaphaneforfatter, har 
blandt meget andet skrevet 
romanen Göingehövdingen 
og ham og Cederborg kom-
mer vi til at høre meget 
mere om på turen. 

På Vanås Slot 
findes et muse-
um for svensk 
og international 
samtidskunst. 
Museumsgen-
stande er udstil-
let i parken og 
udstillingshal-
lerne i de reno-
verede stald- og 
ladebygninger. 
Parken rummer 
mere end 40 
permanente in-
stallationer 
og skulpturer af 
blandt an-
det Per Kirke-
by og Yoko Ono.  

Yderligere oplysninger om turen: ring/sms 6130 1004  
eller skriv til goenge@syvsogne.dk 

Heliga Trefaldighetskyrkan, eller bare Christianskirken, i Kri-
stianstad er i sig selv en rejse til Kristianstad værd. Vi skal 
besøge den enorme og ufatteligt smukke kirke, bygget af Chr. 
IV, søndag formiddag. 

Oplev foråret og snaphanetiden i Skåne 

Chr. IV’s fantastiske 
kirke i Kristianstad 
Når man er i Kristianstad 
skal man besøge den fan-
tastiske kirke, som Chr. 
IV byggede 1618-1628. 
Bygningsværket er impo-
nerende, og det er kirke-
rummene og interiøret 
også. 
Hvert forår blomstrer 
Chr. IV’s monogram i 
blomster foran kirken, og 
Kristianstad er i øvrigt 
vældig stolt af sin danske 
fortid. Kristianstad kom-

mune er i øvrigt den ene-
ste kommune i hele ver-
den, som har et andet 

lands mo-
narks mo-
nogram i sit 
byvåben. 
Chr. IV’s 
monogram 
er en del af 

Kristianstads byvåben.  
Vi besøger Heliga Trefal-
dighetskyrkan i Kristian-
stad søndag formiddag. 
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Besøg på Sporrakulla Gård 
Sporrakulla Gård i Gøn-
gelandet i Skåne er et 
sted, man absolut må be-
søge, hvis man vil høre 
mere om  snaphanetiden i 
det nordøstlige Skåne. 

Dele af gården er helt 
tilbage fra 1600-tallet og 
er en af de få gårde, der 
undgik Karl den 11.’s 
gårdafbrænding i hele 
Örkened sogn, hvor han 

endeligt ville gøre op 
med snaphanerne, som 
fortsat kæmpede mod 
svenskerne. 
 
           Lørdag kl. 10.30 

Arnolds Kannibalmuseum 
Efter at have besøgt en ræk-
ke historiske steder kan vi 
nok trænge til noget helt 
andet søndag, inden vi skal 
hjem. Derfor har vi arrange-
ret et besøg i Arnolds Kan-
nibalmuseum i Önneköp 

ved Hörby søndag eftermid-
dag. Det bliver vildt.  
Manden har besøgt 156 
lande og har taget de mest 
mærkelige ting med hjem. 
Og de er nu blevet til et 
museum, som vi skal besø-

ge. Hvis deltagertallet over-
skrider 30, deles vi i to 
hold, så vi alle kan opleve 
Arnolds fantastiske historier 
fra alverdens lande.  
 
Søndag eftermiddag. 

Til dansk-
svensk 
1600-talsdag 
Søndag ved middagstid 
aflægger vi det nye initiativ 
dansk-svensk 1600-talsdag 
i Ö Sallerup en visit. Vi 
støtter det gode initiativ, og 
vil bede alle turdeltagere, 
der har 1600-talsdragter, 
om at medtage disse og 
tage dem på under opholdet 
i Ö Sallerup ved Hörby. 
Vores nye venner i Hörby 
har brug for vores hjælp til 
at udvikle deres glimrende 
initiativ.  

Middage på  
historiske  
danske kroer 
Den står på snaphanesteg, 
når vi lørdag spiser til mid-
dag på Broby Gästgivare-
gård sammen med vores 
venner fra C. A. Ceder-
borgsällskapet. Og krovær-
ten er frisk og fortæller os 
kroens historie,. 
Broby Kro blev anlagt i 
danskertiden som en af de 
kroer, der skulle være for 
hver 10 kilometer på dan-
ske landeveje. Og dansk det 
var Skåne jo indtil 1658. 
En næsten lignende historie 
kan Hurva Gästgivargård i 
Hurva prale af. 
Den blev også bygget i dan-
skertiden som landevejskro.  
Siden 1972 har Peter og 
Kristina Hermann hygget 
om gæsterne og serveret 
god gedigen husmandskost, 
som både skåninger og vi 
sjællændere kan lide. 
Her skal vi have ægte 
skånsk sildebord, som iføl-
ge Peter er utroligt populært 
blandt de danske gæster.  
Vi glæder os! 
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I Gøngehøvdingens fodspor 
Lundbys nyuddannede gøn-
geguider vil gerne give 
4750Avisens læsere en prø-
vetur i Gøngehøvdingens 
fodspor. Turen finder sted 
søndag den 12. maj fra kl. 
10-14. Mødested: Snapha-
nen Café, Lundby Hovedga-
de 95, 4750 Lundby. 
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 Gøngehøv-
dingen boede i 1600-tallet 

og komme med ud og se 
nogle af de steder, hvor han 
og hans snaphaners kæmpe-
de mod svenskerne. Mange 
af stederne er også med i 
Carit Etlars berømte roma-
ner Gøngehøvdingen og 
Dronningens Vagtmester. 
Du skal selv tage en mad-
pakke og drikkevarer med 
til frokosten, som indtages 
ved Jungshoved slotsbanke. 
Prisen for at komme med på 
busturen er 100 kroner, som 
betales i bussen.  Bindende 
tilmelding senest 1. maj på 
tlf./sms til 6130 1004 eller 
mail til peter@syvsogne.dk.  

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 

4750Avisen udkommer således: 
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. september kl. 10 
Nr. 142: 26. oktober 2013 

Deadline: 21. oktober kl. 10. 
Nr. 143: 30. november 2013 

Deadline: 25. november kl. 10. 
Send din annonce til: 
4750@lundbyweb.dk 

I marts afholdtes den årlige 
generalforsamling i Over 
Vindinge forsamlingshus. 
Her blev Line Brandenburg 
nyvalgt til bestyrelsen. Men 
endnu et medlem ville ikke 
genvælges, nemlig Jytte 
Sidor, som har været husets 
faste oldfrue i mange år. På 
mødet var der flere forslag,  
som man enedes om at sætte 
en måned af til at få afkla-
ret, ellers skulle der holdes 
ekstraordinær generalfor-
samling, hvor det eventuelt 
måtte blive en ændring i 
vedtægterne, så bestyrelsen 
kom ned på syv medlemmer 
i stedet for som nu ni. Hel-
digvis sagde Helena Søby ja 
til at blive det manglende 
medlem. Så nu er gennem-
snitsalderen i forsamlings-
husets bestyrelse røget gan-
ske alvorligt ned, da hele 
fire medlemmer er under 

eller lige omkring tredive 
år.  
”Nu håber vi, at de unge 
kræfter også har tid til at 
levere en frivillig indsats. 
Problemet er jo tit, at de 
yngre takker nej til det fri-
villige, fordi de føler sig 
bundet op af job og små 
børn. Her i huset har vi dog 
den regel, at man har en 
”lang arabisk indflyvning”, 
før der bliver sat reelle krav 
om indsats. For ellers 
skræmmer vi dem jo væk – 
hellere give lang snor og så 
til sidst: vupti, kom du lige 
her!” siger næstformand 
John Søndergård fra Klar-
skov, der godt kender til 
dilemmaet med at være 
presset i hverdagen.  
Udover den positive alders-
fremgang bød det forgangne 
år på et beskedent overskud 
på regnskabet, samt en mel-

ding om mange bookinger i 
bogen for indeværende år, 
så alle er tilfredse.  

Marianne Kristiansen 

 
 
 
 
 
 

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 

Fremgang for Over Vindinge Forsamlingshus 
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Kom  
Maj, du 

søde 
milde 

- og kom til  

Fællesspisning 
Tirsdag den 7. maj 

2013 kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, 4750 Lundby 
Menuen består denne gang 
af sødmælks-kalveculotte 

med små smørstegte kartof-
ler og champignonsovs. 
Dertil kaffe, te og kage. 
Denne menu koster for 

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

børn under 3 år gratis 
Øl, vand og vin kan købes. 
Blandt de kvindelige del-
tagere, trækker vi lod om 
et gavekort på 200,- kr. til  

Hannas Mode,  
Lundby Hovedgade 93, 

Lundby 

Tilmelding tlf. 5133 3771 
eller på winbi@godmail.dk 
senest søndag den 5. maj. 

Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby 

Den tredje søndag i maj, 
som i år også er pinsedag, 
er der traditionen tro stort 
marked for hele familien i 
og omkring de historiske 
bygninger, som indeholder 
Køng Museum. Der er gra-
tis adgang til det hele. 
For ellevte år i træk præges 
den festlige markedsplads 
af veteranbiltræffet i muse-
ets have, hvor de flotte, 
gamle biler kan beses, og 
publikum vil kunne stemme 

på den flotteste veteranbil.  
De senere år er et stort 
stumpemarked med reserve-
dele til veteranbilerne ble-
vet en spændende del af 
markedet. 
I et stort telt præsenterer 
kunsthåndværkere fra hele 
landet deres varer. Der vil 
kunne købes al slags kunst-
håndværk, blandt andet 
smykker, keramik og patch-
work.  I flere boder vil der 
være arbejdende værkste-
der. Der vil også være en 
bod med økovarer.    
Inde i museet vil der være 
knipleværksted med Inge 
Lindegaard m.fl. 
For børnene arrangerer en 
legetante og en legeonkel 
sjove gamle lege og kon-
kurrencer for børnene. Le-
gene og konkurrencerne vil 
starte kl. 12.  
Kl. 11 og kl. 14 vil arkæo-
log, dr. phil. Per Ole 
Schovsbo forestå rundvis-
ninger på det gamle fabriks-
anlæg og fortælle om den 

spændende industrihistorie i 
landsbyen Køng, hvor en af 
landets første linnedfabrik-
ker blev anlagt.     
Inde i museet vil der i da-
gens anledning være gratis 
adgang til udstillingen af 
smukke møbelstoffer, gulv-
tæpper, puder og kirketeks-
tiler af den internationalt 
kendte væver og tekstilde-
signer Hanne Vedel. Udstil-
lingen er allerede besøgt af 
et stort antal gæster, og man 
kan købe Hanne Vedel-
design og garn i museets 
butik. 
Pinsefrokosten er der også 
tænkt på: fra kl. 11.30 kan 
der købes håndmadder, pøl-
ser, lagkage og selvfølgelig 
øl, sodavand og kaffe.  
Ved frokosttid vil guitari-
sten Shony underholde med 
hyggelig sang og musik, og 
kl. 13.30 bliver museets nye 
udgivelse med viser for 
spindeskolerne præsenteret 
af en lille gruppe lokale 
spindepiger.  
Støtteforeningen for Køng 
Museum arbejder på flere 
overraskelser til markedet. 
Kom selv og se den 19. 
maj.  Markedet er åbent fra 
kl. 10 til 16.30 Stumpemar-
kedet åbner dog kl. 9. 

KØNG MUSEUM   
Bygaden 27, Køng,  

4750 Lundby 

Familiemarked med veteranbiler og kunst-
håndværk på Køng Museum den 19. maj  
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Fra den 15. april til den 15. 
maj udstiller Fotogruppen i 
Køng billeder i Snaphanen 
Café i Lundby. Ni medlem-
mer af fotogruppen har ud-
valgt to billeder hver. Bille-
derne blev udstillet i Hus-
flidsskolen i Køng ved sæ-
sonafslutningen i slutningen 
af marts. Det er denne ud-
stilling, som nu rykker til 
Lundby.  
Billederne er meget forskel-
lige både i valg af motiv og 
i udtryksform, idet gruppen 
har valgt ikke at have et 
fælles tema for udstillingen. 
Men hvert enkelt billede er 
et resultat af et omhyggeligt 
valg og en intens diskussion 
i fotogruppen. 
Fotogruppen er en del af 
Kafé Køng, som i øjeblikket 
også omfatter en sygruppe 
og en it-gruppe. Kafé Køng 

er et resultat af områdefor-
nyelsen i Køng. Fotogrup-
pen har til huse på 1. sal i 
Husflidsskolen, hvor der er 
fine faciliteter i form af 
pc’ere, kameraer, projektor, 
printer og diasscanner. 
I løbet af sæsonen har alle i 
gruppen medbragt billeder, 
som vi har set på storskærm 
og diskuteret. Vi har også 
fotograferet ud fra faste 
temaer som forår og løvfald. 
I den forbindelse har vi sat 
os ind i programmet power-
point, som har gjort formid-
lingen af vores billeder me-
re spændende og professio-
nel. Hver powerpointfrem-
visning resulterer i en livlig 
debat om billederne, deres 
motiver og beskæring samt 
meget andet. 
Vi har tillige deltaget i en 
fotokonkurrence, ”Images 

of Rural Europe”, som var 
udskrevet af EU og med 
deltagere fra hele Europa. 
Den 5. maj rykker fotogrup-
pen ud til endnu en fotokon-
kurrence, som er udskrevet i 
forbindelse med ”Skovens 
Dag”, som er et landsdæk-
kende arrangement. Natur-
vejlederen i Vordingborg 
Kommune har bl.a. i samar-
bejde med Fjord til Fjord 
Naturstien et arrangement i 
Faksinge Skov. Så medlem-
mer af fotogruppen vil stå 
klar med kameraerne for at 
skyde sig ind på konkurren-
cens tema: ”Skovens plan. 
Den usynlige hånd på rat-
tet.”  
Hvert medlem af fotogrup-
pen dyrker selvfølgelig også 
sine egne interesser og be-
hov. Flere har fx. været i 
gang med at scanne deres 

gamle dias ind på pc’en, og 
der er stor erfaringsudveks-
ling mht. fototricks, kame-
raer, programmer til billed-
behandling o.l. Fælles for 
alle i fotogruppen er, at vi i 
løbet af sæsonen har fået 
skærpet vores blik for moti-
ver, især når vi har arbejdet 
med faste temaer. 
Frantz Hansen er tovholder 
på fotogruppen og har ind-
kaldt os ca. en gang om 
ugen hele vinteren. Foto-
gruppen er åben for nye 
medlemmer, mail til Frantz: 
skovbakkegaar36@ 
hotmail.com, hvis du også 
vil være med, når den nye 
sæson starter til september.  
Men smut først ind på Snap-
hanen Café og nyd billeder-
ne.  
 

Else Lützhøft 

Køng Fotogruppe udstiller 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. 

Sidst i 1700tallet, på Chri-
stian 7 og Struensees tid, 
var der ca. 40 spindeskoler i 
Danmark. Her fik almuens 
piger mulighed for både at 
tilegne sig grundlæggende 
skolekundskaber og for at få 
oplæring i et erhverv, helt i 
oplysningstidens ånd.   
I 1783 fik den unge teologi-
studerende H.C. Bunkeflod 
udgivet en sangbog med 
”Spindeviser for spindesko-
lerne på Sjælland”.  De 15 
viser blev meget populære 
og måtte genoptrykkes hele 
tre gange, sidst i 1801, hvor 
samlingen blev udvidet med 
yderligere fem viser. Bun-
keflods inspirator var ingen 
ringere end datidens A.P 
Møller: storkøbmand Niels 
Ryberg, som i 1778 havde 
anlagt en spindeskole i 
landsbyen Køng, første eta-
pe af en senere stor og 

blomstrende linnedfabrik. 
Køng Museums Støttefor-
ening har genudgivet Bun-
keflods spindeviser i en 
udgave, udstyret med forord 
og noter og med noder og 
becifringer til de16 viser, 

hvor det har været muligt at 
opspore melodierne.  Det er 
populære melodier, som 
modsvarer de opdragende 
og opbyggelige tekster, som 
måske ikke er den store 
lyrik, men som giver et ene-
stående indblik i en del af 
oplysningstidens tankeuni-

vers.   
Besøg Køng Museum og 
køb bogen der, eller bestil 
den hos forlaget 
www.bod.dk eller hos din 
boghandler.  Pris: 85 kr. 
incl. moms (vejl.). 
ISBN 978-87-7145-567-0 
www.koengmuseum.dk 

Gamle spindeviser bliver nu genudgivet 
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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 

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 nyrøget 
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? 

Vandreture i maj og juni 
Nu da foråret endelig er 
kommet, har de glade van-
drere besluttet at begynde 
deres ture kl. 19. 
Tirsdag den 7. maj fra 
Lundbyparken, Lundbyvej 
1, 4750 Lundby. 
Tirsdag den 14. maj fra 
Kulsbjerg, Vallebovej, 
4760 Vordingborg. 
Tirsdag den 21. maj fra 
Vester Egesborg Kirke, 
Vordingborgvej, 4700 
Næstved. 
Tirsdag den 28. maj fra 
Vordingborg Norhavn, P 
ved lystbådehavnen, Nord-
havnsvej, 4760 Vording-
borg. 

Tirsdag den 4. juni fra P-
plads Knudshoved Odde, 
Knudshovedvej, 4750 Vor-
dingborg (Husk p-penge). 
Tirsdag den 11. juni fra 
Avnø Naturcenter, Flyver-
vej, 4750 Lundby. 
Tirsdag den 18. juni fra 
Ørslev Kirke, Ørslevvej, 
4760 Vordingborg. 
Tirsdag den 25. juni fra 
Oringe, Færgegårdsvej, 
4760 Vordinborg. 
Tirsdag den 2. juli fra 
Bankevejen 39, Kostræde 
Banker, 4750 Lundby. 
Herefter ferie frem til midt i 
august.  

Else-Marie og Hans-Kurt 
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Det sker i majDet sker i maj 
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 18.00: Sidste frist for 
tilmelding til bustur til Skåne. 
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. 
Fr 3 
Lø 4 
Sø 5 9.30 og 11.00: Konfirmati-
on i Lundby Kirke 
14-16: PoliMUSik-café i Snap-
hanen Café, Lundby Hovedga-
de 95, 4750 Lundby. Gæst: 
spidskandidat for Enhedslisten 
Tage Vestergaard. 
Ma 6 
Ti 7 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. Menu: 
kalveculotte. 
Sø 12 10-14: Prøvetur i Gønge-
høvdingens fodspor med Lund-
bys nye gøngeguider 
10.30: Konfirmation i Sværd-
borg Kirke 
Sidste chance for at se fotoud-
stillingen i Snaphanen Café. 
15.30-17.30: Morten Korch-
film i Snaphanen Café. 
Lø 18: 13-16: Maleriudstilling i 
Medborgerhuset Lundby. Ud-
stiller: Martina Kofler. 
Sø 19 9-16.30: Familiemarked 
ved Køng Museum, Bygaden 
27. 4750 Lundby. 
13-16: Maleriudstilling i Med-
borgerhuset Lundby. Udstiller: 
Martina Kofler. 
Ma 20 2. pinsedag 
Fr 24 14.00: Afgang til Skåne 
fra Medborgerhuset Lundby. 
Lø 25 
Sø 26 Ca. 19.00: Hjemkomst til 
Medborgerhuset Lundby fra 
bustur til Skåne. 
Ma 27 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen nr. 137 
Ti 28 
Lø 1 4750Avisen nr. 137 ud-
kommer 
Sø 2 13.00 og 16.30: Cirkus 
Baldoni bag Køng Museum  i 
Køng. Billetpris: 60,- kr. Købes 
hos de lokale handlende. 

Skærtorsdag d. 28. marts 
var der traditionen tro ud-
stilling af sæsonens hus-
flidsarbejde i Husflidssko-
len i Køng. 
Hele dagen myldrede folk 
ind for at se alle de fantasti-
ske ting, der er blevet frem-
stillet samt møbler, der er 
blevet fint restaureret. 
Alle kursister kan være 
stolte af alt den flid, der er 
lagt i arbejdet.  
En trappe, vinduer, have-
borde og havestole, ældre 
havemøbler er restaureret, 
så de fremstår som funklen-
de nye.  
Store skabe, små skabe til 
badeværelse, bananvogn og 
hønsehus.  
Alle mulige finurlige ting 
drejet i træ. Her kan bl.a. 
nævnes balustre til trappe-
gelænder og lamper drejet i 

træ. 
Børnenes arbejder er et helt 
kapitel for sig. De har også 
drejet fine ting i træ, frem-
stillet geværer, uglekasser, 
billedrammer og meget 
andet. 
Alle de mange fine restau-
rerede og ombetrukne møb-
ler blev beundret.  
Fantastisk håndværk er 
blevet til under kyndig un-
dervisning af Flemming 
Thailade og Camilla Dam-
megaard. 
Fotogruppen under Kafé 
Køng udstillede foto. Den 
udstilling kan gruppen være 
stolt af, og den kan nu ses i 
Snaphanen Café i Lundby. 
Der er gang i fotogruppen! 

Venlig hilsen for  
Køng Husflidsskole 

Winie Jaaouane  
og Bodil Mortensen 

Husflidsudstilling blev et tilløbsstykke 
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Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

Vi ankom fem medlemmer 
af fotogruppen fra Køng 
søndag den 14. april kl.15 
til Snaphanen Café i Lund-
by. Sanny Hansen, Køng. 
Bodil Mortensen, Neder 
Vindinge. John Krogsgaard, 
Lundby. Frantz Hansen, 
Køng og Jørgen Nielsen, 
Sallerup. Personalet var ved 
at hænge skinner op, så vi 
købte en kop kaffe. Det var 
et par hyggelige timer med 
at hænge billeder op. Vi 
synes selv, det ser ret godt 
ud i Cafeen. Mange tak for 
velvillig modtagelse af vo-
res anmodning om udstil-
ling af billeder til Peter Sten 
og bestyrelsen omkring 
Snaphanen Café. Dejligt 
med et samarbejde på tværs 
af sognene! 
Mange hilsener  
Frantz Hansen, 
tovholder i fotogruppen.  
skovbakkegaar36@ hot-
mail.com  for evt. oplysnin-
ger om vores gruppe. Vi 
begynder ny sæson til okto-
ber. 

Fotogruppens 
hyggelige timer  
i Snaphanen Café 

Interesserede frivillige sø-
ges til Home-Start Familie-
kontakt i Næstved. Alle er 
velkomne, også til blot at 
orientere sig uden nødven-
digvis at forpligte sig 
Home-Start støtter små-
børnsfamilier ved at frivilli-
ge besøger dem hjemme en 
gang om ugen i to til fire 
timer. 
Gratis startskursus er plan-
lagt. Se mere på  
www.home-start.dk. 
Ring til koordinator i Næst-
ved Birgitte Askholm tlf. 
6165 6233 og hør mere. 
naestved@home-start.dk 
Home-Start Familiekontakt 
tilbyder støtte, venskab og 
praktisk hjælp til familier 
med små børn. 

Støt familier  
med små børn 

At Benny har forladt os, er 
for mig helt uforståeligt. 
Jeg lærte Benny at kende i 
Husflidsskolen i Køng som 
et rart og opmærksomt 
menneske og skylder ham 
tak, fordi han hentede mig 
hver tirsdag aften, så også 
jeg kunne færdiggære mit 
træarbejde. 
Benny deltog med liv og 
lyst i arbejdet, og flere fik 
glæde af hans erfaring og 
hjælp. Til udstillingen hav-
de Benny drejet en masse 
svampe, som blev solgt til 
fordel for Børneholdet. 

Med lidenskab for biavl 
fremstillede Benny bikuber. 
En kube blev sat i min have 
og måtte stå og vente på 
indflytning, til han havde 
fundet lige den venlige 
dronning, der skulle bo her. 
Og så var der også lige de 
chillifrø han skaffede, men 
desværre ikke havde plads 
til imellem alle de andre frø 
til spiring. Nu står de her 
og minder mig om de gode 
timer i Bennys selskab. 
Æret være hans minde! 

Winie Jaaouane 
Kostræde Banker 

Mindeord om Benny Kristensen, Kostræde Banker 

Gartner Mogens ”Ras” Ras-
mussen, Hammer, er død. 
Ras var i flere år et trofast 
bestyrelsesmedlem i For-
eningen Svend Gønge og 
samtidigt en flittig deltager i 
vores gøngemarkeder og 
arrangementer. Altid i godt 
humør og altid med sjove 
og finurlige idéer, som vi 
havde stor glæde af.  

Vore tanker går til Mogens 
Rasmussens efterladte børn, 
svigerbørn, børnebørn og 
venner! Mogens Rasmussen 
døde efter kort tids sygdom 
på Næstved Sygehus, man-
dag den 15. april, to dage 
efter sin 74 års fødselsdag.  
Æret være hans minde!  

Foreningen Svend Gønge  
Bestyrelsen  

”Ras” fra Hammer er gået bort 

Ny skoleleder uden børn 
Svend Gønge-skolen i Lundby har fået ny 
skoleleder. Men Svend Peter Foldberg, der 
begyndte i sit nye job 1. april, havde på 
grund af lærer-lock out’en hverken børn eller 
lærere på sin nye arbejdsplads. Søren Peter 
er 54 år, bosat i Holme Olstrup og gift med 
Tina Birkebæk. Han var før 1. april skolele-
der ved Gåsetårnsskolen i Vordingborg. 



Snaphanen Butik & Café 
Lundby Hovedgade 95,  4750 Lundby Tlf. Butik: 3510 2909 - Tlf. Café: 6467 2519 

Åbningstider: Butik: dagligt 13-21 - Café: torsdag-søndag 15-21 

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 Nils Glud, tlf. 40119840. 

Filmeftermiddag i Snaphanen Café den 12. maj 

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! 

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 - in-
den for rimelighedens grænser.  
Sig til, hvis du ønsker jævnligt at kunne 
købe en bestemt vare i Snaphanen Butik! 

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.  

Søndag den 12. maj fra kl. 15.30-
17.30 kan du komme til andet 
film-arrangement  i Snaphanens 
filmklub. Det er Morten Korch-
filmen Flintesønnerne, som vises 
denne søndag eftermiddag.  
Udover filmen vil vi høre lidt om 
forfatteren bag romanen, som 
filmen er lavet over, nemlig Mor-

ten Korch.  
Det er i Flintesønnerne, Peter 
Malberg synger ”Du er min øje-
sten”. Poul Reichhardt spiller 
faderen til de to sønner, der spil-
les af Ebbe Langberg og Ib Mos-
sin. Der bliver mulighed for at 
købe sig en kop kaffe eller noget 
køligt at drikke. 

Snaphanen 
Café & Butik 
I Snaphanen Butik kan du få  
dine dagligvarer inden for 
rimelighedens grænser alle  
ugens dage mellem 13 og 21. 
I Snaphanen Café kan du  
torsdag-søndag fra 15-21  
købe kaffe, te, kakao samt  
spise til aften. Vi fører læk- 
kert fadøl fra Bryghuset Møn  
og serverer et godt glas vin! 
Vi holder liv i Lundby! 


