
   

 

4750Avisen nr. 137, maj 2013 

Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang nr. 137  1. juni 2013 

 

Enhedslisten 
overvejer at 
støtte Venstre 
Enhedslisten vil ikke udelukke, at 
partiet peger på en borgerlig borg-
mester i Vordingborg Kommune 
efter kommunalvalget den 19. no-
vember. Det sagde Enhedslistens 
spidskandidat, Tage Vestergaard, 
da han forleden var til valgmøde i 
Snaphanen Café i Lundby. Vester-
gaard mener også, at der kan spares 
100 millioner kroner på Vording-
borg Kommunes budget. 
 

Tage Vestergaard, Enhedslisten 

Fru Stampe, Nysø, var 
også til kildemarked 
I 1841-42 tog Christine Stampe, 
Nysø, Bertel Thorvaldsen med til 
kildemarked i Mogenstrup. Mærk 
historiens vingesus, når de i Mo-
genstrup genopliver traditionen 22.-
23. juni!              Læs mere side 18  

Månedens foto 
I april arbejdede fotoklub-
ben i Køng med temaet 
"Forår - det spirende liv", 
og der var mange forskelli-
ge (og ens!) bud på temaet. 
Gruppen valgte Else Lütz-
høfts billede af mariehønse-
ne til månedens foto. 
Else havde lavet et power-
point-show over temaet, 
hvor mariehønsene indgik. 
Du kan se hele showet på:  
www.slideshare.net/Pelse/
forr-2013-20194324 

Lær at give din hund 
hjertemassage 
Nu kan du lære at give din hund 
kunstigt åndedræt eller hjertemassa-
ge, og du lærer at lægge den helt 
rigtige forbinding, hvis den kommer 
til skade! Kursus i førstehjælp til 
din hund!                      Læs side 19 
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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) 
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*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. 

A     ! I    . 

Her er priserne på en annonce i 4750  Avisen 

De konservative i poliMUSik-café 
Den konservative spidskan-
didat til kommunevalget den 
19. november, Thomas 
Christfort fra Møn, er man-
den, der gæster Snaphanen 
Café søndag den 9. juni kl. 
16-18, når caféen indbyder 
til poliMUSik-café for tredje 
gang. 
De konservative er interes-
sante på flere måder. Lands-
politisk er partiet i sin dybest 
tænkelige krise, men i Vor-
dingborg Kommune har de 
konservative klaret sig godt, 
ikke mindst ved sidste valg i 
kraft af stemmeslugeren Ni-
els Fog, som var med til at 
sikre de konservative tre 
mandater i kommunalbesty-

relsen. Mandater, der er ble-
vet brug til at arbejde og ska-
be resultater i et samarbejde 
med Socialdemokraterne, de 
radikale og SF. 
De konservatives spektaku-
lære førstemand Søren Nybo 
stiller ikke op, så det bliver 
løjtnanten godsejer Thomas 
Christfort fra Møn, der skal 
løfte arven, og det bliver 
spændende at høre, om det 
valgforbund, han har indgået 
med Venstre og Dansk Fol-
keparti holder længere end til 
valgnatten med ham ved ro-
ret. 
Thomas Christfort møder op 
med en stak plader under 
armen, så det hele ikke kun 

bliver snak politik. Den kon-
servative spidskandidat vil 
også spille noget af sin ynd-
lingsmusik for de fremmød-
te.  
PoliMUSik-caféen ledes af 
4750Avisens redaktør Peter 
Sten Hansen, som dels vil 
sørge for, at kandidaten føler 
sig vel tilpas, dels sikre en 
god debattone, men vil også 
sørge for, at der bliver stillet 
de skarpe spørgsmål, der skal 
stilles, så det ikke ender i en 
stor omgang valggas. Debat-
ten vil blive koncentreret om 
kommunalpolitiske emner og 
emner, der vedrører Lundby 
Lokalområde. Alle er vel-
komne den 9. juni. 
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Blangslev Blangslev 

 

 

Kæmpe fødselsdagsfest Blangslev 

6,- 
Mathilde kakaoskummetmælk 

1 liter 
pr. stk. 
 

Max. 5 stk. 
pr. kunde 
til denne pris. 

Vi fylder 3 år og fejrer det med et brag af gode tilbud! 

EuroSpar Lavprissupermarked 

8,95 

Dolmio pastasauce 
                 pr. glas 

 

 
 

 
Fuldstændig vanvittig pris! 
              Max. 5 stk./kunde til denne pris! 

Tøm en is-bil! 
Vi gentager succes’en fra sidste 

år! 
Kom og tøm en is-bil. Kom og se 

de mange gode tilbud.  
Sælges direkte fra is-bilen! 

Karat Kaffe Original eller Klassisk 

400 g                    pr. pose 
 
 

 

                        Max. 4 ps./kunde til denne pris 

20,- 

6,95  

Fødselsdags-wienerstang 
friskbagt fra vores bakeoff 

 

 

 10,95 14,95 

 
Rose kyllingeunderlår 
1000 gram           pr. pose 
 
 
 
 
 

                                  Max. 5 ps./kunde til denne pris!

Torsdagstilbud  

79,95 

10,- 

 

Frem sodavand fl. varianter

25 fl. 25 cl. pr. kasse + pant 

 

 

                Max. 2 ks./kunde til denne pris! 

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 2. maj til lørdag den 8. juni 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Fredagstilbud  

Lørdagstilbud  

Rød Merrild kaffe 
500 gram mellem– eller mørkristet  
            pr. pose 

 

 

 

Fuldstændig vanvittig pris! 
              Max. 4 ps./kunde til denne pris! 

29,95 
 

Diamond Hill Vin 
flere varianter 300 cl.  pr. stk. 

 

 
 
 
 

 

 Max. 4 stk./kunde til denne pris!

15,- 
Kellogg’s corn flakes 
500 gr. pr. pakke 

 
 
 

 
                             Vanvittig pris!  
           Max 4 pk./kunde til denne pris  

Købmand 

Kenneth Nielsen 

Rynkeby saftevand 
Original, light eller solbær   1 liter 

 

 

 

               Max 4 stk./kunde til denne pris!  

Kom og tank 
på vores GO-
ON-anlæg. 

Store fødsels-
dagsbesparel-
ser fredag den 
7/6 kl. 14-17!



4  

 

4750Avisen nr. 137, maj 2013 

Enhedslisten overvejer at pege på  
borgerlig borgmester i Vordingborg 

Socialdemokrater og SF’ere i 
kommunalbestyrelsen skal 
ikke regne med, at de automa-
tisk får opbakning fra Enheds-
lisen til at genvinde magten i 
kommunalbestyrelsen i Vor-
dingborg Kommune efter 
kommunevalget den 19. no-

vember.  
Det sagde spidskandidat for 
Enhedslisten, Tage Vester-
gaard, da han forleden var 
hovedpersonen i et af valgmø-
derne op til kommunevalget, 
som afholdes i Snaphanen 
Café i Lundby. Møderne kal-

des PoliMUSik-café, fordi den 
politiske gæst ind imellem den 
politiske debat. 
På mødet blev Tage Vester-
gaard spurgt, hvem han vil 
støtte som borgmester, hvis 
Enhedslisten igen bliver re-
præsenteret i kommunalbesty-

relsen. 
- Det har vi ikke taget stilling 
til, og det gør vi heller ikke før 
valget. Man skal ikke lægge så 
meget i, at vi har indgået valg-
forbund med SF og Socialde-
mokraterne. Det er mere af  
valgtekniske årsager, sagde 
Vestergaard. 
- Betyder det, at det kan tæn-
kes, at I støtter en borgerlig 
borgmester, blev han spurgt. 
- Ja, det kan ikke udelukkes, 
sagde Tage Vestergaard. 
På valgmødet gav Vestergaard 
udtryk for, at det var en mis-
forståelse, at Enhedslisten ikke 
vil spare.  
- Vores folk på Christiansborg 
har gennemgået statens budget 
og fundet forslag til besparel-
ser på mange milliarder. Hvis 
vi overfører det til Vording-
borg Kommune vil jeg tro, vi 
kan finde besparelsesmulighe-
der på omkring 100 millioner 
kroner i kommunens budget, 
sagde han.  
- Næste gang der kommer 
kommunalpolitisk debat og 
musik er søndag, den 9. juni 
kl. 16-18, hvor spidskandidat 
for de konservative Thomas 
Christfort kommer og svarer 
på spørgsmål om de konserva-
tives politik og spiller nogle af 
sine yndlingsplader. 
Alle er velkomne på Lundby 
Hovedgade 95, 4750 Lundby. 

Tage Vestergaard, her til valgmøde i Snaphanen Café i Lundby, vil ikke udelukke, at han støtter 
en borgerlig borgmester, hvis han bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen i Vordingborg til no-
vember.  

Søndag den 9. juni inviterer 
Køng Museum til fernisering 
på en ny og spændende udstil-
ling, ”En verden af lak – med 
inspiration fra Østen”. 
Det er kunstneren Else-Marie 
Storgaard Fog, der udstiller.  I 
hvert af hendes værker er en 
historie gemt. En historie om 
alle de kunsthåndværkere, som 
igennem århundreder i færdsel 
på Silkevejen fra Fjern Østen 
til Europa har udvekslet viden 

og varer. 
På forskellige steder langs 
Silkevejen har Else-Marie 
studeret denne viden og teknik 
og forsøgt at omsætte den til 
hendes tid og sted. Da hun 
laver det hele selv, er det en 
tidskrævende proces: design af 
grundform, fremstilling af 
papirmasse og form, det kunst-
neriske udtryk i farver, laktek-
nik og til slut pålægning af 
bladguld. 

Inspirationen til de mange fade 
og skåle kommer fra besøg 
forskellige steder på kloden og 
derfor er værkerne opdelt i 
serier  med forskelligt udtryk i 
design og farver. 

Søndag d. 2. juni er det i øv-
rigt sidste chance for at se den 
smukke udstilling af værker af 
væveren og designeren Hanne 
Vedel. 

En verden af lak – med inspiration fra Østen 
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Køng Gårdbutik 
 

 

 

 

 

 

 

Blomster - krukker - glas 
Gode tilbud - blomster fra 5 kr. og opefter  

Åbent alle dage fra 8 til 19 
Mvh. Agni og Alex Doppke Andersen 

Bankevejen 1, 4750 Lundby - Tlf. 2177 8808 

Fodbad og ansigtsbehandling 
Fodbad og ansigtsbehandling er på 
programmet i Bårse Husholdnings-
forening i den kommende sæson. 
Programmet for sæson 2013/2014 i 
Bårse Husholdningsforening er nu 
klar, og det første arrangement er 
fodbad og/eller ansigtsbehandling. 
Foråret er for alvor kommet, og 
sommeren skulle gerne snart vise 
sig. Det er sandal-vejr, og i den 
anledning vil et superlækkert fod-
bad være dejligt, så fødderne bliver 
bløde og flotte. Kan man så oven i 
købet få en lille ansigtsbehandling, 
er man for alvor sommerklar! 
Bestyrelsen i Bårse Husholdnings-
forening har tidligere i år været på 
visit hos Kate Makienok fra Næst-
ved, hvor oplæg til arrangementet 
blev præsenteret. Fodbad i lunt 
vand med diverse cremer til efterbe-
handling samt ansigtsmaske med 
efterfølgende behandling. Det kan 
anbefales!  
Kom og få en hyggelig aften i sel-

skab med 
Kate. Hun 
vil også 
fortælle 
om Aloe 
Vera-
produkter, 
mens du 
får fodbad 
og/eller 
ansigtsbe-
handling. Se mere om Kate og be-
handlingerne på www.makienok.eu 
NB! Du skal selv medbringe hånd-
klæde. 
Arrangementet afholdes tirsdag den 
11. juni kl. 18.30 i Bårse Samlings-
hus. Arrangement inkl. kaffe & 
kage koster kr. 75. Tilmelding se-
nest den 6. juni til Karina på tlf. 
28125670. Kom og lad os sammen 
få en rigtig hyggelig aften! 

 

Karina Fromberg 
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Her ved den røde pil skal de tre kæmpevindmøller sættes op! 

Kæmpevindmøller 
ved St. Røttinge 

Sådan bliver synet af kæmpevindmøllerne fra Bårse. 

Borgermøde i Brøderup fredag aften 
Næstved Kommune har ind-
kaldt til borgermøde fredag 
den 30. maj kl. 19.00 i Kors-
kildehallens Bibliotek for at 
orientere om vindmølleplaner-
ne ved St. Røttinge. Det er 

tanken at give tilladelse til 
opførelse af tre 150 meter høje 
møller.  
Der er høringsperiode frem til 
den 16. juli 2013. 

Tre kæmpevindmøller med en 
højde på 150 meter er nu ved 
at blive godkendt i Næstved 
Kommune. Vindmølleprojek-
tet er lige nu i offentlig høring. 
Projektet har skabt en del loka-
le protester, da de tre kæmpe-
møller kun ligger 600 meter 
fra St. Røttinge landsby og vil 
være meget synlige både fra 

Bårse i Vordingborg Kommu-
ne og fra Snesere og Tapper-
nøje i Næstved Kommune.  
Jytte Arp fra Snesere er også 
bekymret for fuglelivet. 
- Både de nærliggende Dybsø 
og Præstø fjorde er EU-
beskyttede med store fugle-
træk. Der er til og med ynglen-
de havørne i nærheden.  
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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 

Traditionen tro af holder 
Sværdborg Sogn sankthansfest 
ved Over Vindinge forsam-
lingshus, og i år er det søndag 
den 23. juni. Enhver er vel-
kommen til at dukke op med 
medbragt mad klokken 18, 
hvor der spises inden døre. 
Man hygger sig med maden, 
og desuden sælges der drikke-
varer og kaffe til rimelige pri-
ser. Klokken 21 tændes bålet 
som er anlagt af Over Vindin-
ge bylaug. Her plejer mange 
mennesker at komme til for at 
se heks og bål futte af til toner-
ne af Midsommervisen.  

Tirsdag den 4. juni kl.18,00 
slutter fællesspisningens for-
årssæson i Medborgerhuset 
Lundby med en grillmenu be-
stående af appelsinmarinerede 
revelsben, grillpølser og kold 
kartoffelsalat m. m. 
Det er lykkes Støtteforeningen 
at få Gøngemarkeds faste grill-
mester til at passe grillen den-
ne aften. 
Der vil være mulighed for at 
købe en flaske " before dinner 
drinks" nemlig den dejlige 
søde Verdi Sparklettini fra 
Italien til en uhørt lav pris. 
Den sælges desværre kun i 
hele flasker. Dertil bydes på 
det sædvanlige sortiment af øl, 

vand og vin. 
Prisen for menuen er for : 
Voksne   kr. 70,00 
Børn       kr. 35,00 
Oven nævnte priser er uden 
drikkevarer. 
Alle mænd deltager i konkur-
rencen om en præmie og vil få 
udleveret en kupon ved ind-
gangen. 
Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail win-
bi@godmail.dk senest søndag 
den 2. juni kl.20. 

Med venlig hilsen  
Støtteforeningen  

for Medborgerhuset Lundby  

Lækre grillede revelsben  
til fællesspisning i Lundby 

Sankthansfest i Over Vindinge 

Svend Gønge er død 
Nu er det ikke fordi vi samler 
på gamle nyheder, at vi for-
tæller, at Svend Gønge er død. 
Som bekendt døde den be-
rømte Gøngehøvding Svend 
Poulsen Gønge mellem 1679 
og 1690, men det er da heller 
ikke ham, det handler om. 
Næ, det var Berlingske, der 
forleden kunne meddele, at 
Svend Gønge, direktør, Ver-
mont, USA, var afgået ved 
døden, 82 år gammel. 
Svend Gønge blev efter sin 
realeksamen i 1947 elev i 
ØK. Han valgte trælasten og 

blev udsendt i en snes år til 
oversøisk tjeneste. Han slutte-
de i ØK med tre år på chefpo-
sten i USA. Svend Gønge var 
desuden medejer af en skov i 
Vermont. 
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Daniel Irvold stiller op for de konservative 
- Det er på tide at få sat gang i 
aktiviteter, der kan få bosæt-
ningen i Vordingborg kommu-
ne til at stige. Vi skal have 
vendt erhvervsklimaet til plus-
grader, og der skal ses nærme-
re på, hvordan vi kan forbedre 
folkeskolen, så familier vælger 
Vordingborg kommune som 
det sted, de ønsker at bo.  
Sådan lyder ordene fra Daniel 
Irvold, 41-årig selvstændig 
erhvervsdrivende i Lundby i 
den nordlige ende af Vording-
borg kommune, og på den 
baggrund, stiller han op for 
Det Konservative Folkeparti 
til kommunalvalget den 19. 
november 2013.  
Daniel Irvold bor med sin fa-
milie i Kostræde Banker lidt 
uden for Lundby. Alle hans tre 
børn går på Svend Gønge-
skolen. Daniel Irvold driver på 
17. år IT-virksomheden Ir-
vold.it, der hjælper små og 
mellemstore virksomheder 
med deres IT-udfordringer. 
Derudover er han medlem af 
SEAS-NVE’s Repræsentant-
skab, hvor han arbejder for at 
styrke udrulningen af fibernet-
værk også i lokalområdet, så 
borgere får bedre mulighed for 
at udnytte teknologi til f. eks.  
hjemmearbejdspladser og ud-
dannelse. Den indsats har alle-
rede resulteret i fibernet til 
Lundby, Køng og Kostræde 
Banker, hvor Daniel Irvold var 
én af drivkræfterne bag pro-
jektet.  
- Alle der bor i Vordingborg 
Kommune har glæde af, at vi 

bliver flere. Vi skal simpelthen 
have tiltrukket flere erhvervs-
aktive familier og flere virk-
somheder. For at få bosætnin-
gen til at stige skal Vording-
borg kommune synliggøres 
som et attraktivt sted at leve. 
Der skal være fokus på, at 
infrastrukturen er i orden. 
Kommunen bør profilere sig 
stærkt udadtil som en mulig-
hed for at finde dejlige boliger 
tæt på naturen, og stadigvæk 
med gode motorvejs- og tog-
forbindelser til hovedstadsom-
rådet, siger Daniel Irvold.  
Naturligvis skal vi også sikre, 
at alle os, der allerede har 

valgt Vordingborg som vores 
hjemkommune, bliver ved 
med at betragte det som det 
rigtige valg. Det betyder for 
eksempel, at vores folkeskoler 
skal være ambitiøse og stadig 
give rum til, at familierne har 
tid sammen. Det er vigtigt 
fortsat at have aktive og at-
traktive lokalmiljøer, som vi 
har lyst til at bo og færdes i. 
Vi skal hele tiden gøre vores 
bedste for at holde beboelses- 
og naturområder fri for gener 
fra anlæg til alternativ energi 
eller meget tung trafik. 
Erhvervslivet i Vordingborg 
kommune er præget af mange 

små virksomheder, der ofte 
drives fra privaten. I en tid 
hvor erhvervsdebatten primært 
har drejet sig om Femern-
byggeri eller turisme, er det 
utrolig vigtigt at sikre, at også 
iværksættere og mindre virk-
somheder har gode forhold, 
for de har en stor andel i at 
holde hjulene i gang. Vi bør 
hjælpe dem og være stolte af 
dem, mener Daniel Irvold. 
Med sin forankring i Lundby 
og omegn karakteriserer Irvold 
sig selv som ”en lokal, tilgæn-
gelig stemme, der vil tale lo-
kalområdets interesser og ar-
bejde for konkrete resultater. ”  

Daniel Irvold var en af drivkræfterne, da det lykkedes at få fibernet til Lundby, Køng og Kost-
ræde Banker.  

Sildebord og glad jazz 
Fredag den 5. juli kl. 18.00 byder 
Café Yrsa i Lundby på stort sil-

debord og platte. 
Pris kun 110,- kr. 

Doc Houlind New  
Orleans Revival All Stars 
underholder med glad jazz hele 

aftenen. 
Der er gratis adgang, og alle er 

velkomne! 
Café Yrsa, Banevej 3,  

4750 Lundby 

Loppemarked og byfest 
i Faksinge landsby 
Lørdag den 1. juni byder 
Faksinge landsby til loppe-
marked og byfest. Der er både 
adgang til en skovhave, en 
vingård, og så kan man beun-
dre veteranbiler.  
Kl. 10 åbner boderne, og der 
er noget for enhver smag: 
lamper, møbler, øl, vand, pile-
flet, hunde.– og kattefoder, for 
blot at nævne noget.  

Kl. 14 er der tovtrækning over 
åen, og det er landsbyerne 
Dyrlev, Hastrup, Gishale og 
Faksinge, der dyster mod hin-
anden. Kl. 16 lukker boderne. 
Men dermed slutter byfesten 
ikke. Kl. 18 er grillerne klar til 
at modtage den medbragte 
mad, og kl. 20 spiller ”Musik 
til ulempe” op til friluftsbal. 
Entré til festen: 50,- kr.  
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Lundby Lokalråd har arbejdet hårdt 

På Kannibalmuseum i Önneköp 
Turen til Skåne sluttede af med 
noget helt andet end snaphaner 
og gønger. Nemlig med et besøg 
på Arnolds Kannibalmuseum i 
Önneköp ved Hörby. Arnold 
Wernersson har besøgt 161 af 
verdens omkring 190 lande og 
hjemtaget de mest mærkelige 
ting, som han udstiller i sit muse-
um på en gård langt ude på lan-
det. Og så er Arnold en fremra-
gende fortæller, som elsker at 
chokere gæsterne ved f.eks. at 

give dem et indtørret hoved af en 
kannibal i hånden eller op til 
kinden. Absolut et besøg værd! 

Det var en god generalforsam-
ling, som Lundby Lokalråd 
holdt i Medborgerhuset Lund-
by tirsdag den 23. april. For-
mand Steen Nielsen aflagde en 
meget grundig beretning om 
årets aktiviteter, og bestyrelsen 
har virkelig knoklet med man-
ge opgaver. 
Steen Nielsen lagde da heller 
ikke skjul på, at det er et stort 
arbejde at være sparringspart-
ner på de mange initiativer, 
der kommer fra Vordingborg 
Kommunes politikere og em-
bedsmænd.  
- Vi er glade for at blive hørt, 
og så må vi følge med, sagde 
han. 
Lokalrådets bestyrelse har 
fordelt arbejdet mellem alle 
bestyrelsesmedlemmer, så det 
bliver mere overkommeligt at 
løse opgaverne. 
Og er er store principielle 
spørgsmål, der skal tages stil-
ling til, f.eks. Vindmøller eller 
biogasanlæg, så indkalder lo-
kalrådets bestyrelse til borger-
møder, så det bliver borgernes 
holdninger, der afgør lokalom-
rådets holdning. 
Men der er spørgsmål, som 
man simpelt hen ikke kan nå at 
indkalde til borgermøder om. 
Et eksempel var Vordingborg 

Kommunes trafikplan, som 
dog blev forelagt et dialogmø-
de, hvor også politikere var til 
stede. 
- Vi kan komme i situationer, 
hvor vi er nødt til at handle 
hurtigt, sagde Steen Nielsen. 
På generalforsamlingen var 
der valg af bestyrelsesmed-
lemmer. Og der var mange 
muligheder for at komme med 
i bestyrelsen.  
Det er sådan i Lundby Lokal-
råd, at borgerforeningerne i de 
fem sogne, Køng, Lundby, 

Svinø, Sværdborg og Udby 
sogne, som udgør Lundby 
Lokalråd, indstiller to personer 
til at repræsentere dem i besty-
relsen. Der plejer ikke at være 
kampvalg, men det var der i 
år, da Køng Borgerforening 
havde opstillet en modkandi-
dat til deres egen repræsentant 
Birthe Jonasen fra Sallerup. 
Modkandidaten var Frantz 
Hansen fra Kostræde Banker.  
Birthe Jonasen har ydet et 
kæmpearbejde i lokalrådets 
bestyrelse, men som hun selv 

sagde, har hun arbejdet for 
hele lokalområdet og ikke kun 
for Køng.  
Generalforsamlingen kvittere-
de ved at give hende 18 stem-
mer, mens Frantz Hansen fik 
fem. Frantz Hansen så ikke ud 
til at være ked af, at han ikke 
blev valgt. 
Der blev også valgt ny repræ-
sentant fra Sværdborg Sogn. 
Steen Caspersen, som har væ-
ret med i lokalrådets bestyrel-
se, siden dets start, ønskede 
ikke at fortsætte, og i stedet 
valgtes Vibeke Gad. Og det er 
et interessant valg, for Vibeke 
Gad er indædt modstander af 
kæmpevindmøller, og det er et 
kildent emne i bestyrelsen, 
hvor der er varme tilhængere 
af kæmpevindmøllerne og 
skarpe modstandere. 
Hidtil har bestyrelsen ikke 
blandet sig i vindmølledebat-
ten, men sørget for at indkalde 
til borgermøder, når emnet er 
kommet på bane. 
Og så er Udby fortsat lokalrå-
dets smertensbarn. Det lykke-
des heller ikke i år at få valgt 
to repræsentanter fra Udby. 
Der var slet ikke mødt nogen 
op fra dette sogn til general-
forsamlingen, så sognets to 
pladser står fortsat tomme. 

Indædt modstander af kæmpevindmøller på land, Vibeke Gad, 
blev valgt til bestyrelsen for Lundby Lokalråd på generalfor-
samlingen i Medborgerhuset Lundby. 
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Chr. IV med følge foran Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. 

Spændende udflugt til Gøngeland i Skåne 

De gæstfri værter fra 
C.A. Cederborgsäll-
skapet foran Gumlösa 
Kirke, Nordens ældste 
teglstenskirke. Yderst 
til højre formand for C. 
A. Cederborgsällska-
pet Marcus Frenne-
mark. 

En oplevelse ud over det sæd-
vanlige. Det kan man roligt 
kalde den busudflugt, som 
medlemmer af Foreningen 
Svend Gønge var på fredag til 
søndag den 24.-26. maj.  
Hovedformålet med rejsen var 
en invitation fra Foreningen 
Svend Gønges venskabsfor-
ening i Skånelandene, C. A. 
Cederborgsällskapet. Et litte-
rært selskab, som arbejder for 
at udbrede kendskabet til for-
fatteren C. A. Cederborg, som 
blandt andet har skrevet roma-

nen Göingehövdingen, ikke at 
forveksle med Carit Etlars 
danske roman af samme navn. 
Cederborgsällskapet havde sat 
ti mand af til at vise de danske 
gæster rundt hele lørdagen, 
endda med lokale guider. Vi 
besøgte Hembygdsparken i 
Broby, hvor der blandt andet 
er en mindesten for snaphaner-
ne. Nr. fire på stenen er Svend 
Povelsen Gönge, altså vores 
Svend Gønge! 
Vi besøgte og fik historien om 
Hönjarums Skanse, en fremra-

gende guidet rundvisning på 
den gamle Sporrakullagård, 
som har rødder tilbage i 1500-
tallet, og efter en fantastisk 
middag på Broby Gästgivare-
gård.  
Om eftermiddagen var vi på 
det gamle danske Vanås Slot. I 
et hus lige uden for slottet blev 
C. A. Cederborg født, og vi fik 
hele historien om hans forfat-
terskab. Han var lige så popu-
lær i befolkningen som upopu-
lær hos litteraterne, som Mor-
ten Korch i Danmark. 

Eftermiddagen bød på ”fika”, 
kaffe og rabarberkage i med-
borgerhuset i formandens 
hjemby, og så fik vi ovenikø-
bet et besøg i Nordens ældste 
teglstenskirke i Gumlösa. 
Og så havde vores værter end-
da sørget for, at vi havde flot 
vejr hele dagen, selv om mete-
orologerne havde spået hel-
dagsregn. 
Vi glæder os til at kunne gøre 
gengæld for den gode oplevel-
se i Danmark. 

Peter Sten 

Chr. IV besøgte  
sin kirke  
i Kristianstad 
Søndag den 25. maj 
fyldte Helige Trefaldig-
hetskyrkan i Kristian-
stad 385 år. Og netop 
den dag kom kirkens 
grundlægger Chr. IV på 
besøg i sin kirke. Det 
var dog i form af en 
rollespiller fra Gønge-
markederne i Lundby. 
Flere af deltagerne i 
busturen til Skåne hav-

de deres historiske 
dragter med, og ud over 
at de blev vist i Christi-
ans kirke, blev de også 
luftet under et besøg på 
1600-talsdagen i Ö Sal-
lerup ved Hörby senere 
på søndagen.  Få dig en fadøl i Snaphanen Café 

- åben torsdag-søndag 15-21 
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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 

Café Yrsa indbyder  
til glad jazz-aften 
Café Yrsa ved stationen, 
Banevej 3, i Lundby indby-
der til en aften med glad 
jazz fredag den 5. juli 2013. 
Aftenen indledes med spis-
ning kl. 18, hvor den står på 
stort sildebord og platte. De 
kulinariske herligheder ko-
ster kun 110,- kr.  
Og så bliver der ellers un-
derholdning for alle penge-
ne, når Doc Houlind New 
Orleans Revival All Stars 
spiller op til en festlig aften 
med svingende glad jazz. 
Orkesteret består af yngre 
og ældre musikere, blandt 
andet et par tidligere Papa 

Bue folk  med en fælles 
interesse for den tidlige 
improvisoriske musik, New 
Orleans jazzen, som den for 
eksempel blev præsenteret 
af de største amerikanske 
orkestre, der var med til at 
skabe revival-jazz-
perioden, der udgjorde jazz-
boomet i 60’erne og 70’er-
ne i Europa.  
Alle er velkomne i Café 
Yrsa den 5. juli, og vil man 
bare have en glad jazz-aften  
uden mad først, er der gratis 
entré, understreger Café-
indehaver Palle Severinsen. 

Doc Houlind New Orleans Revival All Stars kan opleves i Café Yrsa 
fredag den 5. juli. 
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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 

  
Endnu en gang danner den skønne Spindesko‐
lens Have i Køng rammen om årets midsom‐

merfest, hvor alle er velkomne. 
Der er spisning (grillkød/pølser, kartofler,  

salat og brød), hvis man har lyst.  
Årets båltaler er  Jesper Herbert Nielsen,  

arkitekt på Spindeskolen. 
Madbille er à 70 kr. voksne og 40 kr. børn kan 
købes hos Spar‐købmanden i Køng ind l den 

21/6. (Børn 3 år og derunder gra s) 
Drikkevarer kan købes i haven l maden. 

Vel mødt l en dejlig midsommera en  
i Spindeskolens Have lørdag den 23. juni. 

 

Køng Borgerforening 

Lørdag den 8. juni kl. 10.00-
13.00 afholder Hammer Bør-
nehus åbent hus for alle inte-
resserede børnefamilier i lo-
kalområdet på Skolevej 4-6, 
Hammer, 4700 Næstved. 
Har du/ I et barn, der skal til at 
starte i børnehave i nærmeste 
fremtid, og vægter du/ I ude-
aktiviteter, nærvær og trygt 
miljø højt; så kom og besøg 
os! 
I Hammer Børnehus har vi 
mange spændende aktiviteter, 
som også vil være repræsente-
ret på åbent hus-dagen. Vi 
laver ofte mad over bål i vores 
hyggelige have. Cykler ture i 
lokalområdet på vores løbe-
cykler, hvor vi bl.a. lærer om 
færden i trafikken samt hygger 
os og leger i den nærliggende 
skov og lærer om naturen. 
Indendørs er Hammer Børne-
hus indrettet efter princippet 
om små legerum med plads til 
fordybelse i den enkelte aktivi-

tet – kom og se, hvad dette 
indebærer. 
På dagen vil der både være 
personale samt forældrebesty-
relsesrepræsentanter og ikke 
mindst glade legende børn 
tilstede, så du/ I kan få besva-
ret eventuelle spørgsmål om 
en start for Jeres barn hos os. 
Hvis der er spørgsmål vedr. 

arrangementet, kan disse rettes 
til formand for forældrebesty-
relsen Pia Larsen på: 4218 
8788. Derudover er man selv-
følgelig altid velkommen til at 
kontakte Hammer Børnehus 
for et uforpligtende besøg. 

På godt gensyn 
Forældrebestyrelsen  
i Hammer Børnehus 

Bonusinfo:  
Hvis et barn skal starte i bør-
nehave, behøver man ikke 
godtage den børnehave, kom-
munen tildeler en. Man kan 
godt ønske en anden, der må-
ske ligger tættere på hjem, 
kørsel til job eller har nogle 
aktiviteter, som man som for-
ældre prioriterer. 

Køng Fotogruppe fortsætter ud-
stilling af billeder i Snaphanen 
Café indtil den 30. juni. Fra 1/7 
til 31/7 kan billederne ses i Foye-
ren til Vordingborg Bibliotek, 

Kulturarkaden, Sydhavnsvej 6, 
4760 Vordingborg. 

Mange hilser  
Køng Fotogruppe,  

Frantz Hansen 

Fotoudstilling i Snaphanen fortsætter 

Kom til åbent Hus i Hammer Børnehus 
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Hold dig opdateret  
på internetportalen 

www.syvsogne.dk 
Her får du nyheder, oplysninger 
om arrangementer og links til de 
lokale foreninger og erhvervsliv. 

Igen i år blev det spændende 
marked ”Fransk Forår” afvik-
let i Præstø i Kristi Himmel-
fartsferien. Den ene meget 
spændende bod efter den an-
den var stillet op på række og 
geled, og der var næsten ikke 
det, man ikke kunne købe! 
Fredag var vejret fint om end 
lidt køligt og lørdag startede i 
høj sol. Desværre kom der en 
byge ved frokosttid, hvilket fik 
en del besøgende til at tage 
hjem. Men inden da var der 
trængsel omkring boderne. 

Blandt de spændende varer 
kan nævnes: pølser fra bl.a. 
Tyskland og Spanien, oste fra 
England, Italien, Spanien og 
Frankrig, smykker, kager, 
”sundt slik”, bisquit, duge og 
forklæder, strømper, strik og 
garner, keramik, yndige 
”nyfødte” babydukker og en 
masse dejlige planter. Desuden 
var der mulighed for at købe 
mange forskellige slags mad 
fra bl.a. Thailand, Græken-
land, Spanien og Tyskland. Og 
der var udskænkning af kaffe, 

øl og vin flere steder på plad-
sen. Maden blev nydt gående 
og stående eller på udskænk-
nings- stederne, hvor den blev 
skyllet ned med en øl eller 
vand. En dygtig tryllekunstner 
sørgede for underholdningen, 
Gjøngegarden spillede op un-
dervejs, og en interessant tje-
ner gik rundt og ”serverede” 
imaginære drinks til damerne 
og kæmpestore ”fadbamser” til 
herrerne.  
Det Franske forår i Præstø er 
en god og spændende traditi-

on. Varerne er af udsøgt kvali-
tet, så det er sjovt at handle. 
Stemningen blandt gæsterne er 
god og hyggelig og markedet 
var igen i år rigtig godt besøgt. 
Det eneste jeg savnede var den 
spændende frugt- og grøntbod, 
som har været der de andre år 
med bl.a. friske asparges og 
spændende tomater.  I stedet 
valgte jeg oste og pølser. Og 
kommer igen til næste år! 

 

Jytte Høi Hammer 

Fransk forår med mange fristelser 
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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 

Paa denne Kildemarkeds-
plads, Her mellem Boder, Sku-
ur og Telte, Med gammelt 
Kram og Modestads; Hvor 
vise Mænd og store Helte, 
Med Næserne af sminket Vox, 
Saadan, som end de var i Live, 
Sig for en videlysten Floks 
Nysgjerrigt aabne Blik hengi-
ve; Hvor ret en udsøgt As-
semblee, Af Hunde og af Aber 
svandser, Hvor Papegøier 
snakke, lee, Og Bamsen gravi-
tetisk dandser;  
Sådan skrev Christian Winther 
i Hjortens Flugt i 1855. Efter 
han som ung havde været gæst 
på Mogenstrup Kildemarked. 
Vi puster liv i magien, når vi 

genopliver kildemarkedet den 
22.-23. juni. Vi genoptager en 
nordisk tradition, hvor tusind 
vis, flokkedes til Mogenstrup 
hvert år mellem år 1100 og 
1882.  
Det er over 130 år siden det 
sidste kildemarked løb af stab-
len. Nu genopstår et fantasti-
ske kulturfænomen igen. Med 
god musik med Korshøj solo 
& Grassolin, show, udstilling 
samt historie fortælling om 
Sydsjælland. 
Mogenstrup Kildemarked er et 
fantastisk tillæg til Bondens 
marked på Gisselfeld, da vi 
hylder Grevinde Henriette 
Daneskjold Samsø fra Gissel-

feld, og Grevinde Stampe fra 
Nysø i Præstøs søster Birgitte 
S.C. Kaas, der grundlagde 
mulighederne i det fantastiske 
område, der er en by i dag, 
med en masse dejlig minder 
og historie vi kan fortælle og 
nyde godt af.  
Vi har sat en masse oplevelser 
sammen for at fylde de store 
sko. Vi er sikre på at det bliver 
en dejlig dag med oplevelser 
der kan nydes for hele famili-
en  

Se hvad der skal ske på 
www.musikalskevenner.dk  
Bus 620 R fra Præstø og Næst-
ved kører én gang i timen lige 
til markedspladsen. 

Ses vi ikke før ses vi i på Kil-
demarked i Mogenstrup. 

Chris Hermansen 

Det hele foregår omkring Lov-
vej 22 i Mogenstrup lørdag 
den 22. juni og søndag den 23. 
juni fra kl. 10:00 til 19:00. 

Skal du også til Kildemarked i Mogenstrup? 
Her er Thorvaldsen, som Christine Stampe (2), Nysø (3), tog med til Kildemarked i Mogenstrup 1841/42. Chr. Winther til højre!  

L. A. Rings smukke maleri af 
familien Kähler ved kilden. 

Erhvervsnetværk for Kreative 
Virksomheder i Vordingborg 
kommune havde i samarbejde 
med Mikromekka.dk inviteret til 
seminar om historiefortælling. 
"Tænk på historien som en fisk! 
Den har en start - hovedet, en 
midte - kroppen, og så en slut-
ning - halen. Og husk så også at 
når fisken slår et slag med halen, 
opstår der efterdønninger i van-
det, som har lige så stor betyd-
ning for din virksomhed som 
selve historien har!" 
Sådan lød ordene fra historiefor-
tæller og proceskonsulent Mari-
anne Christensen, der i sidste uge 
underviste 12 kreative virksom-
heder i historiefortælling på et 
aftenseminar i Kridthuset i Stege. 
På seminaret fik deltagerne tips 
og vejledning samt gode eksem-
pler til at lære at skabe den gode 
historie både i og om virksomhe-

den. Der blev instrueret i hvilke 
elementer en god historie inde-
holder, og deltagerne fik så til 
opgave at præsentere sin virk-
somheds historie for resten af 
holdet. 
En god historie skaber flere gode 
historier 
Og netop de historier, som andre 
fortæller om virksomheden, var 
sidste punkt på programmet for 
aftenens seminar. Med to forskel-
lige historier - en negativ og en 
positiv - om to forskellige virk-
somheder blev 'efterdønningerne 
fra fiskens hales slag i vandet' 
med al tydelighed demonstreret: 
Især den negative historie satte 
sindene i kog og blev snart sup-
pleret af lignende negative histo-
rier fra samme geografiske områ-
de. Snart var hele området karak-
teriseret ved negative historier. 
Så fortæl den positive!  

Fortæl den gode historie 
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Dansk Kennelklub, Vording-
borg, arrangerer nu kurser i 
førstehjælp til hunde. Kurset 
har til formål at lære hundeeje-
ren at hjælpe sin hund, hvis 
uheldet er ude.  
Du kan både lære at give din 
hund den rigtige forbinding på 
og at give den kunstigt ånde-
dræt. 
Det har vist sig, at ikke ret 
mange mennesker ved, hvad 
de skal gøre, hvis deres hund 
kommer til skade, fortæller 
Per Kaarup, træner i Kennel-
klubben.  
Man skal have sin hund med 
på kurset, og så bliver man 
oplært i, hvordan man bedst 
muligt hjælper sin hund, hvis 
den bliver skadet.  
Vi lærer deltagerne at lave en 
hale-øre-pote-forbinding på  
hunden, men også at give den 
hjertemassage samt kunstigt 
åndedræt, så man er klar til at 
afhjælpe de problemer der 
måtte opstå i tilfælde af en 
skade.  
På kurset får folk også tips til, 
hvad man skal tage højde for, 
når man tager sin hund med på 
ferie, fortæller Per Kaarup. 
Hvis du vil vide mere, inden 
du melder dig til kurset i før-
stehjælp til din hund, kan du 

gå ind på Kennelklubbens 
hjemmeside og få yderligere 
information. Adressen er: 
www.hundehold.dk. Du kan 
også kontakte Per Kaarup di-
rekte på tlf. 5048 4959. 

Sporkursus 
Kennelklubben har også lavet 
et sporkursus for Hr. og fru 
Danmark, et kursus hvor man 
ingen forsætninger skal have 
for at deltage.  
- Spor er rigtig godt for hun-
den, da næsen er en af deres 
bedste sanser, som hunden har, 
og at gå et spor med sin hund, 
giver mere end at gå 10 km,  
så det bliver en dejlig træt 
hund man får, efter man har 
gået et spor. Kurset bliver ud-
budt  i 4750Avisen udgivelses-
område, og også her kan man 
få yderligere viden ved at tjek-
ke kennelklubbens hjemme-
side eller ved at ringe til Per 
Kaarup. 
Kennelklubben er også på 
Facebook. Hvis du alligevel er 
på Facebook, søger du under 
hundetræning Vordingborg. 
Her kan man f.eks. aftale lege-
tid for hundene. Det er gratis, 
og der bliver sat alle de hunde-
kurser, der er på Sydsjælland 
på denne side, så man kun 
behøver at kikke et sted. 

Endelig fortæller Per Kaarup, 
at der begynder nye hundehold  
i august. Der er kurser for 
hvalpe og unghunde, familie-

hunde, lydighed, klikker og 
kørekort til hund. Vil du vide 
mere, er du velkommen til at 
kontakte Per Kaarup. 

Lær at give din hund kunstigt åndedræt 

Nu kan du lære at lægge den helt rigtige forbinding på en 
hund, og du kan lære at give den kunstigt åndedræt! 

Kom i cirkus for 60 kr. 
Cirkus Baldoni kommer igen i år til 
Lundby Lokalområde med sin char-
merende forestilling, der plejer at 
trække i hundredvis af mennesker til 
to forestillinger. 
Cirkus Baldoni giver i år to forestil-
linger søndag den 2. juni. Det er kl. 
13.00 og 16. 30 bag Museet i Køng. 
Det foregår på ”Peters-Pladsen”, som 
grønjorden hedder i folkemunde, 
fordi den ejes af godsejer Peter Til-
lisch, der hvert år beredvilligt har 
stillet lånt området til cirkusforestil-
lingen. Nu har Borgerforeningen 
Køng dog forpagtet området, så det 
også kan bruges i andre sammen-
hænge.  
Billetterne koster fortsat kun 60 kro-
ner 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 Apotek. De kan også købes 
ved henvendelse til formændene for 
de to arrangerende borgerforeninger. 
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, 
så der skulle være gode muligheder 
for at få billet ved indgangen, hvis 
man ikke allerede har skaffet sig en 
billet.  
Vi kan kun varmt anbefale alle at 
tage familien med i Cirkus Baldoni 
søndag den 2. juni. Og selv om man 
ikke bor i Lundby Lokalområde, er 
man alligevel velkommen. 
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4750Avisen udkommer således: 
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@syvsogne.dk 

Køng Borgerforening holder 
sankthansfest i Spindeskolens 
Have i Køng søndag den 23. 
juni kl.18.00. Spisebilletter à 
70 kr. for voksne og 40 kr. for 
børn (børn på 3 år og derunder 
gratis), kan købes hos Sparkøb-
manden i Køng senest fredag 

den 21. juni. Jesper Herbert 
Nielsen, arkitekt på Spindesko-
len, holder båltalen ca. kl. 
20.00. I øvrigt kan man se nær-
mere på opslag hos Sparkøb-
manden. Øl, vand og vin kan 
købes i Haven. 

I torsdags fik forsamlingshuset 
en værdifuld gave. Fysisk var 
der tale om syv eller otte tons 
af en sort, varm substans, der 
under normale forhold ikke er 
til at håndtere for andre end 
professionelle. Læseren har 
måske gætter at gaven var as-
falt! Husets generøse sponsor, 
det lokale firma Asfaltsjakket 
ved bysbarnet Jørgen Steffen-
sen,  lagde asfalt ud på hele den 
øvre forplads udfor hovedind-
gangen. Forinden havde samme 
sponsor udskiftet de gamle 
trapper med nye støbte trappe-
trin og opsat nye afløbsbrønde.  

”Vi er meget glade for denne 
håndsrækning fra Asfaltsjakket. 
Det giver huset et stort løft, for 
når man kører forbi tænker man 
- har de malet eller bygget om? 
Det her asfalt vil formentlig 
holde hele husets levetid, det 
ser brandgodt ud –” fortæller 
næstfomand John Søndergård. 
”Og så kommer den sorte asfalt 
til at matche de hvide brudekjo-
ler perfekt –” tilføjer han. Der 
er nemlig booket flere af de 
dejlige store bryllupper i huset 
henover sommeren. 

Stort løft til Over Vindinge 
Forsamlingshus 

Torsdag den 30. maj startede 
Café Snaphanen sin egen 
strikkecafé. Der har allerede 
været afholdt et par strikkeaf-
tener, men nu bliver strikke-
caféen lagt i faste rammer. 
Den sidste torsdag i hver må-
ned er der strikkecafé fra kl. 
15–21 på Lundby Hovedgade 
95.  
Det er tanken, at der nogle 
gange skal komme strikke-
kyndige på besøg med tips og 
tricks til spændende strik, 
spændende garner og evt. 
igangværende strikkeprojek-
ter, som caféens gæster har 
brug for gode råd til.  
Den første strikkekyndige 
gæst var Charlotte Wester-
mann fra Ægbækgaard, 

www.mohairgeder.dk. Vi 
skriver lidt mere om denne 
aften i næste nummer af 
4750Avisen. 
Der er strikkecafé den sidste 
torsdag i juni, juli og august 
med Lotte, Hanne og Jytte. 
Vores næste gæster regner vi 
med kommer sidste torsdag i 
september og oktober. Alle er 
velkomne. Fortæl dine venin-
der og dine naboer om os og 
invitér dem med! 
Nærmere oplysninger om 
dette kommer i 4750Avisen, 
ved opslag i Snaphanen Café 
og Butik, samt på Facebook. 
På Facebook finder du os 
under Snaphanen Café & 
Butik. 

Café Snaphanen  
får strikkecafe 

Sankthansfest i Spinde-
skolens Have i Køng 



21  

 

4750Avisen nr. 137, maj 2013 

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 

Lørdag den 11. maj havde fod-
boldungdom den første af en 
række superlørdage, der vil 
komme. Det foregår på Køng 
Stadion, og på de dage vil der 
være flere kampe end normalt,  
og der vil være flere mindre 

eller større stævner. 
Der bliver mulighed for at 
købe lidt forskelligt at spise og 
drikke i form af kaffe, te, juice, 
frugt, slik, kage og boller eller 
toast.  
Vi opfordrer til at sætte lidt 

ekstra tid af på banerne, se 
noget bold, møde nye menne-
sker, tage familien med og 
gøre end dag ud af det. 
Den næste superlørdag er den 
8. juni fra klokken ca. 10-16. 
                      Lotte Forsingdal  

Superlørdage på Køng Stadion 

Mystisk bil på 
Lundby Efterskole 
Denne bil uden nummerplader er observe-
ret på Lundby Efterskoles område. Den er 
henstillet i hjørnet af en lille lund, og på 
Lundby Efterskole er man interesseret i at 
få at vide, hvem der har stillet den der, og 
evt. hvem der ejer den. 
Der kan jo være tale om en stjålet bil. 
Og efterskolen spekulerer på, om bilen kan 
have forbindelse til de mange indbrud, der i 
de senere måneder har været på Eftersko-
len. 
Har du oplysninger om bilen, bede du kon-
takte efterskolen på tlf. 5576 7103. 

ISG var til DM  
i foreningsudvikling 

Idrætsforeningen Svend Gøn-
ge deltog mandag den 27. 
maj i DM i foreningsudvik-
ling, arrangeret af De Danske 
Gymnastik– og Idrætsfor-
eninger, DGI. 
- Desværre vandt ISG ikke i 
DM i foreningsudvikling, 
fortæller ISG-formand Elise 
Olsen, men vi har haft fokus 
på foreningen og det har væ-
ret givtigt. Vi havde valgt 
faciliteter som emne, og det 
er jo en tung og dyr post. Vi 
ville da gerne have vundet, 
men det var sjovt at være 
med, og vi ønsker vinder-
ne  til lykke. Vinderne var 
fire foreninger fra Jylland og 
en forening fra Amager. Vi 
fem ISG folk havde en hyg-
gelig aften i Odense, med 
humoristisk underholdning 
ved Hans Pilgård.  
Nu vil ISG koncentrere sig 
om at få finansieret et for-
enings-fitness-center i den 
gamle pedelbolig ved Svend 
Gønge-Hallen i Lundby. 
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Det sker i juni 
30. maj 19.00: Borgermøde 
om kæmpe-vindmøller ved St. 
Røttinge i Korskildehallens 
Bibliotek. 

Lø 1 4750Avisen nr. 137 ud-
kommer 
10-?: Loppemarked og byfest i 
Faksinge. 

Sø 2 13.00 og 16.30: Cirkus 
Baldoni på ”Peters-Pladsen” 
bag Køng Museum  i Køng. 
Billetpris: 60,- kr. Købes hos 
de lokale handlende. 

Køng Museum: Sidste chance 
for at se Hanne Vedels udstil-
ling. 

Ti 4 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Me-
nu: grillstegte revelsben. 

Lø 8 10-13: Åbent hus i Ham-
mer Børnehus, Skolevej 4-6, 
Hammer. 

10-16: Supersøndag på Køng 
Stadion. 

Sø 9 14.00: Ferniser ing på 
udstillingen En verden i lak på 
Køng Museum, Bygaden 27, 
4750 Lundby. 

16-18: PoliMUSik-café med de 
konservatives spidskandidat 
Thomas Christfort i Snaphanen 
Café, Lundby Hovedgade 95, 
4750 Lundby. 

Ti 11 18.30: Aften om fodbad 
og ansigtbehandling i Bårse 
Samlingshus. Arr.: Bårse Hus-
holdningsforening. 

Lø 22 10-19: Kildemarked i 
Mogenstrup, Lovvej 22 

Sø 23 10-19: Kildemarked i 
Mogenstrup, Lovvej 22 

18.00: Sankthansarrangement i 
Over Vindinge Forsamlingshus. 
Bålet tændes kl. 21. 

18.00: Sankthansfest i Spinde-
skolens Have i Køng. 

Fr 5. juli 18.00: Sildebord og 
platte og glad jazz-musik i Café 
Yrsa, Banevej 3, 4750 Lundby. 

Efter ønske fra flere kursister-
ne blev et fælles Trædreje- og 
Pilefletkursus afholdt lørdag d. 
4. og søndag d. 5. maj. 
Begge kurser var fyldt op med 
interesserede og nysgerrige 
deltagere.  
Der er flere kursister på vente-
liste, som vil få tilbudt kursus 
næste gang, der afholdes. 
Det blev en stor udfordring for 
dem, der underviste, fordi der 
ikke blev tale om en fælles 

undervisning af grundprincip-
per, eller at alle fremstillede de 
samme ting. 
Deltagerne havde individuelle 
ønsker til dagene. Mangfoldig-
heden - nye tanker og ideer - 
blev til fulde indfriet.  
Mange nye design både inden-
for pileflet og trædrejning blev 
udviklet til stor glæde for alle.  
Ved den fælles frokost begge 
dage blev det sociale samvær 
styrket.  

Alle hyggede sig, også de kur-
sister, der kom langvejs fra, 
som ikke er med i dagligdagen 
i Køng Husflidsskole. 
Det er fantastisk og herligt at ” 
det nye hus” - Husflidsskolen 
kan rumme så forskellige akti-
viteter på en weekend. 

For Husflidsskolen 
Winie Jaaouane  

og Bodil Mortensen 

Kombineret trædreje- og pilefletkursus  

Hvad er dette? Tid, sted og anvendelse? 
Under besøget på Arnolds 
Kannibalmuseum i Önneköp i 
Skåne, stødte deltagerne på 
den genstand, der er afbilledet 
herover.  
Arnolds Wernerssons norske 
kone har indrettet en lille antik
-shop i en lade på gården, som 
gæster også kan besøge samti-
digt med, at de besøger Arnold 
Wernerssons spændende kan-
nibalmuseum. 
Og vi faldt over genstanden 
herover og spurgte, hvad det 
var. Og det var der ingen af 
dem, der vidste. Heller ingen 
af deltagerne i busturen vidste, 

hvad det kunne være for noget. 
Der blev gættet på madtejne og 
på en potte til børn. 
Nu er det så, vi beder om hjælp 
af 4750Avisens kloge læsere. 
Skulle nogle af jer være klar 
over, hvad træbaljen herover 
har været anvendt til, bliver 
Arnold Wernersson og han 
kone på Kannibalmuseet i 
Önneköp meget glade.  
Tingesten er af massivt træ og 
vejer godt til. Det lille runde 
låg kan tages af, og det kan det 
næste låg også. 
Hvis du har et bud på, hvad 
karrets anvendelse er, kan du 

henvende dig med dit bud til 
4750Avisen. 
Du kan maile til 
4750@syvsogne.dk eller du 
kan sende en sms eller ringe til 
6130 1004. 
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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 

Lørdag den 19. maj afholdt 
Køng Museum sit årlige Fami-
liemarked. Veteranbilerne pry-
dede hele arealet foran Køng 
Museum, og bag det smukke 
gamle hus vrimlede det med 
mennesker, telte og boder, le-
geredskaber, hørkogere, pølse-
ristere, jægere, hjemmeværns-
folk, naturfolk og lagkagesæl-
gere. I et stort telt midt på plad-
sen havde adskillige flittige 

hænder taget ophold for en dag. 
Der var arbejder i træ, garn, pil, 
ler, læder, stof og sten. Flere af 
udstillerne havde aktiviteter i 
gang, så gæsterne kunne se 
fremstillingen af pileflet, træ-
drejning og strik. Desværre var 
der tunge grå skyer på himlen, 
og efterhånden som dagen 
skred frem blev regndryp til 
regnvejr. Folk trak ind under 
teltdugene og tog sig en pølse 

med en fadøl. De hurtigste 
fandt en stol, resten måtte  spi-
se stående. På trods af det våde 
forårsvejr var markedet godt 
besøgt, og til hen på eftermid-
dagen blev de standhaftige 
hængende under teltdug og 
paraplyer.  

               

 
                  Jytte Høi Hammer 

Regnvådt familiemarked i Køng 

Grill-
Revels- 

ben 
Tirsdag den 4. juni 

2013 kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby,  

Banevej 4, 4750 Lundby 

Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby indby-

der til fællesspisning. 

Her vil der blive serveret en 
lækker grillmenu bestående 

af appelsinmarinerede revels-
ben, grillpølser og kold kar-

toffelsalat m. m. 
Det er lykkedes Støttefor-

eningen at få Gøngemarke-
dets faste grillmester til at 
passe grillen denne aften. 

Der vil være mulighed for at 
købe en flaske " before din-
ner drinks" nemlig den dejli-
ge søde Verdi Sparklettini fra 

Italien til en uhørt lav pris. 
Den sælges desværre kun i 

hele flasker. Dertil bydes på 
det sædvanlige sortiment af 

øl, vand og vin. 
Prisen for menuen er for : 

Voksne   kr. 70,00 
Børn       kr. 35,00 

Oven nævte priser er uden 
drikkevarer. 

Alle mænd deltager i kon-
kurencen om en præmie og 

vil få udleveret en kupon ved 
indgangen. 

Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon 5133 

3771 eller på mail win-
bi@godmail.dk senest søndag 

den 2. juni kl.20. 

Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby 

Følg med på www.syvsogne.dk 
Hvis du 
ser det-
te, så ser 
du også 
den 
mindste 
annonce 
i 4750-
Avisen.  
Få din 
egen 
annon-
ce! Ring 
6130 
1004 
eller 
skriv til 
4750@ 
syvsog-
ne.dk 
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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 

Lækre isdesserter 

Du kan købe lækre økologiske mælkepro-
dukter og ost fra det anerkendte økologi-
ske gods Knuthenlund på Lolland i Snap-
hanen 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. 

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. 

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 rimelig-
hedens 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, Chokola-
de/appelsin og Vanilje/æble. 

Pris: 3 for 69,- kr.  

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! 

PoliMUSik-café med konservative 
De konservatives spidskandidat til kommunevalget i Vordingborg Kommune den 
19. november hedder Thomas Christfort. Han er godsejer på Møn og kommer søn-
dag den 9. juni kl.16-18 på besøg i Snaphanen Café, Lundby Hovedgade 95, 4750 
Lundby for at fortælle om de konservatives politik og for at spille noget af sin ynd-
lingsmusik. Det er det tredje valgmøde, Snaphanen afholder. De to første spidskan-
didater var Birgitte Steen Jørgensen, de radikale og Tage Vestergaard, Enhedslisten. 
Du kan købe varme eller kolde drikke under arrangementet, og du er også velkom-
men til at blive efter mødet og indtage dit aftensmåltid i Snaphanen Café. Vi har et 
righoldigt menukort og serverer både glimrende fadøl og dejlig vin fra Sydafrika.  


