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Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

Det er lykkedes Gøngemarked 2013 
i Lundby at få et fantastisk heste-
show engageret. Det er Irish Cob 
Society fra Roskilde, der leverede 
et fantastisk hesteshow på Kilde-
markedet i Mogenstrup, som kom-
mer til Gøngemarkedet i Lundby 
den 17.-18. august.  
De to piger og de to heste laver en 
form for ballet til hest, hvor de for-
tæller om kampen mellem Irland og 
England. Det er bare flot!   Side 13 

Denne  
måneds  
foto 
Køng Foto-
klub har 
valgt dette 
forårsfoto 
af Finn 
Pedersen 
fra Mas-
nedø som 
månedens 
foto.  
Hvem sag-
de forår? 

Lundby-legende 80 år  
Fhv. købmand, den 
levende Lundby-
legende Kaj Weber 
kan 3. juli fejre sin 
80 års fødselsdag 
med åbent hus-
arrangement. 
           Læs side 19 

Musik over Fjorden 

”Staten bør overtage driften af 
vindmøller. Det er urimeligt at pri-
vate kan tjene så store penge. Det 
er elforbrugerne, der betaler.” 
Overraskende melding fra Thomas 
Christfort, spidskandidat for de 
konservative i Vordingborg. Side 4   

8.-11. august afholdes festivalen 
Musik over Præstø Fjord, og igen er 
landsbyen Nr. Smidstrup centrum 
for fire dage med musik.       Side 8 

Konservative: 
Staten skal 
drive landets 
vindmøller 

Fantastisk hesteshow 
til Gøngemarkedet 
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Nyheder og annoncer 
sendes til:  

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

eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 

Oplag: 3.500 eks. 

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

Dette blad udkommer 

lørdag den 29. juni 2013 

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

mer af 4750Avisen er   
mandag den 29. juli 2013 

kl. 10.00! 

  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. 

A         ! I        . 

Her er priserne på en annonce i 4750  Avisen 

Takket være omtale i 4750 
Avisen lykkedes det via in-
formationer fra lokale læsere 
at finde og dermed invitere 
de manglende klassekamme-
rater fra Lundby Realskole, 
realklasse VI B, årgang 
1963, til 50 års skolejubilæ-
um på Udby Kro den 8. juni 
2013. 
En tak til bladet og de læsere, 
der hjalp os til at finde de 
“forsvundne”. 
Sammenkomsten blev en 
dejlig oplevelse for alle, og 
snakken gik livligt om gamle 

dage i Kjærums Realskole 
fra før verden gik af lave. 
Mødeprocenten var flot, næ-
sten 80, idet enkelte desværre 
ikke have mulighed for at 
være tilstede.  Billedet viser 
jubilæumsgæsterne foreviget 
foran Udby Kro, og som det 
tydeligt fremgår, ser de jo 
alle stadig brandgodt ud, på 
trods af de forløbne 50 år!  
Eleverne på billedet er, set 
fra venstre, følgende: 
Hanne Jensen, Jacob Rasmus 
Iversen, Karen Margrethe 
Olesen, Palle Peter Themsen, 

Dot Petersen, Preben Knuth, 
Gunver Dalby, Åge Petersen, 
Bodil Christensen, Ole Hol-
bøll, Poul Henning Knarre-
borg, Poul Henning Jensen, 
Birgith Pedersen, Ebbe Lind 
Hemmingsen, Axel Preben 
Pedersen, Ove Bjarne Han-
sen, Knud Bjarne Hansen og 
Arne Normann Jacobsen. 
  

 

Med venlig hilsen fra 
Realklasse IV B, 1963 

v. Jacob R. Iversen 

Gamle elever mødtes efter 50 år 



3  

 

4750Avisen nr. 138, 29. juni 2013 

Blangslev 

 

 

44,95 
Weber-steg   pr. 1/2 kilo 
Mørt australsk oksekød 

 

 

                                 
                                     
Pr. kg. 89,90 

Beauvais ketchup 1 liter pr. fl. 

 

 

 

 

 

Max. 3 fl. pr. kunde l denne pris 

17,95 

50,- 

25,-  
2 x 1,5 l sodavand 
Coca Cola, Sprite, Fanta, Carlsberg Sport, Squash 
Flere varianter, frit valg 

 

 

 
 
 

Max. 6 fl. pr. kunde til denne pris! 

Dansk koldskål  
med citronsaft  Kløver  1 ltr.  pr. stk. 

 

 

 
 

Max. 4 stk. pr. kunde til denne pris! 

6,- 

Nature grill-
briketter 
9 kg.               pr. sæk              

 

                          Max. 3 sække pr. kun- 
                          de pr. dag til denne pris. 

                           
                                  Tilbud gælder  
                                   fra onsdag!  

Fersk svinemørbrad 
min. 430 gram 

                        

                                   25,- 

69,95 

 

Juan de Juanes 

Spanien  BIB 300 cl. 
                  Pr. boks 

 

 

 
 

Max. 3 stk. pr. 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 30. juni til lørdag den 6. juli 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 

Kenneth Nielsen 

Fredagstilbud  

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

 

 

 

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

29,95 

95,- 
Carlsberg eller  
Grøn Tuborg 
30 x 33 cl.    pr. kasse 

                     

                                          

                                            + pant 
 
 
 
 
 
 
 
 

Max. 3 ks. pr. kunde pr. dag til denne pris!  

Kom og 
tank  

på vores 
GO-ON- 
anlæg.  

Blangslev Blangslev Altid et besøg værd! Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

Hatting Veggen  
fuldkorn  490 g. 
                      pr. pose 

 

 

                         Max. 4 ps. pr. kunde til      
              denne pris. Gælder fra onsdag!  

8,95 

 

Eurospar  

har åbent alle dage 

OGSÅ SØNDAG 

8-19 

Tilbud gælder 
fra onsdag 
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Vindmøller bør ikke være pri-
vate. Det bør ejes af staten, 
DONG eller lignende. Det var 
hverken en SF'er, socialdemo-
krat eller én fra Enhedslisten, 
der kom med den melding på 
et valgmøde i Snaphanen Café 
i Lundby søndag eftermiddag, 
men den konservative spids-
kandidat til kommunevalget 
den 19. november, Thomas 
Christfort. 
- Selv om jeg er konservativ 
og går ind for privatise-
ring på mange områder, 
så mener jeg det er forka-
steligt, at en vindmølle-
ejer kan købe en mølle for 
20-25 millioner og senere 
sælge den for 40-45 milli-
oner. Det er os el-
forbrugere, der betaler for 
den kæmpegevinst, og det 
er helt urimeligt. På det 
her område, mener jeg 
staten bør gå ind som 
mølleejer, eksproprioere 
de områder, hvor møller-
ne skal stå og så lade 
DONG eller andre drive 
møllerne, så vindenergien 
ikke bliver dyrerere end 
nødvendigt for elforbru-
gerne, sagde Thomas 
Christfort. 
Christfort sagde i øvrigt, 

at hvis det store vindmøllepro-
jekt på Koster Vig på Møn 
falder, så har han ikke fantasi 
til at forestille sig , at projektet 
i Køng Mose bliver til noget. 
Og borgernes kraftige mod-
stand mod kæmpemøllerne har 
fået ham til at tage stilling 
imod kæmpemøller på land. 
- De kæmpestore møller 
skæmmer landskabet. Det har 
jeg indset, efter at vi har fået 
visualiseringer af de planlagte 

møller. De små møller falder 
ind i landskabet, men vi har 
set, at de kæmpestore møller 
kan ses helt fra Nyord. Og det 
skæmmer landskabet. 
Derudover mente Thomas 
Christfort, at støjproblemerne 
med kæmpevindmøllerne skal 
underlægges samme kriterier 
som al anden støj.  
- Det er urimeligt, at man laver 
særlige støjkrav til vindmøller. 
Det går ud over naboerne til 

vindmøller. 
Thomas Christfort vurderede, 
at de to store projekter med 
kæmpevindmøller i Koster 
Vig og Køng Mose først vil 
blive færdigbehandlet efter 
kommunevalget den 19. no-
vember, og direkte adspurgt 
erklærede han, at han vil stem-
me imod kæmpemølleprojek-
terne i Koster Vig og Køng 
Mose. 

Konservative vil nationalisere vindmøller 

Den konservative 
spidskandidat til kom-
munevalget den 19. 
november, Thomas 
Christfort, talte på et 
valgmøde i Snaphanen 
Café i Lundby for at 
nationalisere vindmøl-
lerne. Private tjener 
for meget, og det er 
elforbrugerne, der 
betaler, sagde han. 

Der blev lyttet intenst til debat og musik i poliMUSik-caféen. 
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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 

Nu har vi fået cykler til BMX 
øvebanen i Køng. 
Vi har bemanding på bane og 
værksted hver onsdag fra kl. 
16 til 18 samt lørdag fra kl. 9 

til 11 hele sommerferien  og 
indtil 1. oktober. 
På værkstedet forefindes god-
kendte BMX cykelhjelme, 
handsker samt beskyttere til 

arme og ben. 
Til cykelhjelmene skal bruges 
underhue, som kan købes for 
en tier. 
Prisen er 350 kr. for resten af 
året. 
Hvis du har betalt medlems-

kontingent til  ISG i år, så er 
prisen 200 kr. 
Mød bare op på værkstedet 
Øbjerggårdsalle 2, Køng.   

 

MVH  Per Alfred 

BMX-banen i Køng er klar til brug 
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Åbent hus 
I anledning af min 80 års fødselsdag holder jeg  

åbent hus på Ibsvej 34, 4750 Lundby 

Onsdag den 3. juli kl. 12-17 

Kaj Weber 
Lundby 

Kom og gør et fund til det  
loppemarked, som  Støttefor-
eningen for Medborgerhuset 
Lundby afholder i  og ved 
Medborgerhuset den 7. juli i 
tidsrummet fra kl. 10 til 16. 
Skulle der være beboere i 
Lundby eller nærområdet,  
som ligger inde med mindre 
ting, som de vil donere til lop-
pemarkedet, afhenter vi meget 
gerne disse ting.  
Man kan ringe på Medborger-
husets telefon 5133 3771 eller 
maile til Winbi@godmail.dk,  
så kommer vi og afhenter ef-
fekterne senest fredag den 5. 

juli. 
Der vil være mulighed for  at 
købe kolde drikke. 
Overskudet fra Loppemarke-
det går ubeskåret til Medbor-

gerhusets fortsatte drift.  

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby  

Loppemarked i Medborgerhuset Lundby 

Kom og gør et fund! 



8  

 

4750Avisen nr. 138, 29. juni 2013 

For femte gang byder somme-
ren på festivalen Musik over 
Præstø Fjord, og igen er lands-
byen Nørre Smidstrup centrum 
for fire dejlige dage spækket 
med musik, sang, dans og op-
levelser. 
Der er musik fra fire scener 
plus det løse i form af busk-
spil. Der er workshops i spil 
og dans, og som noget nyt er 
der også blevet plads til teater-
verdenen. Det kommer til ud-

tryk i en Mester Jakel forestil-
ling med ny-komponeret spil-
lemandsmusik og med det 
danske danseteater NordenFra, 
der spiller forestillingen ”Ud i 
vinden” – og senere inviterer 
alle til kædedans. 
Musik over Præstø Fjord er 
dog fortsat en folk-festival, 
som bygger bro mellem det 
nye og det traditionelle, de 
unge og de gamle, de nysgerri-
ge og de garvede, og ikke 
mindst mellem musikken og 
dansen - mellem folk og mu-
sik. Viserne har fået lov at 
fylde lidt mere i programmet i 
år med blandt andre Allan 
Klitgaard, Søren Korshøj og 
svenske Pär Sörman på sce-
nen. 
Der også draget omsorg for, at 
festivalen kan være en familie-
begivenhed. Lege- og gøgler-
mulighederne på Smidstrupvej 
69 er blevet endnu bedre. Fre-
dag formiddag bydes der på en 
særlig børnekoncert, hvor også 
institutioner er meget velkom-
ne, og det er OK at have mad-
pakker med. 
Festivalpladsen er i øvrigt 

udbygget med et bålhus, der 
indbyder til pandekagebagning 
med mere, og lige ved siden af 
demonstreres oldnordisk sme-
dekunst. Det oldnordiske har 
nemlig fået en særlig plads på 
festivalen i år. Der er således 
gratis adgang for vikinger – 
hvis man ellers kan overbevise 
Fjordens Vogtere om, at man 
er sådan en. F.eks. ved at være 
rigtig påklædt. Programmet er 
det hidtil største med optræ-
dende fra Danmark, Norge, 

Sverige og Finland og kan 
studeres i sin helhed på hjem-
mesiden: 
www.folkemusik.com 

 
Yderligere oplysninger:  
Anne Grete Kamilles,  
mail:  
folkemusikdk@gmail.com 
Tlf. 3137 5311 
 
Med venlig hilsen 
Musik over Præstø Fjord 

Musik over Præstø Fjord 8.-11. august  

Søren Korshøj. Hygge i det store flerfarvede cirkustelt.  
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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 

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 

Fredag den 5. juli skulle et 
jazz-orkester have gæstet Café 
Yrsa i Lundby, men grundet 
misforståelser kan det alligevel 
ikke lade sig gøre,  
I stedet har Caféindehaver 
Palle Severinsen hyret festmu-
siker Johnny Hansen fra Køng 
til at komme og underholde 
under og efter spisningen i 

Café Yrsa den 5. juli kl. 18.  
Alle er velkomne, og det ko-
ster 110 kroner at spise med.  
Menuen består af sildebord og 
platte. 
Alle er velkomne, og man 
behøver ikke at tilmelde sig på 
forhånd. Man kan bare dukke 
op, fortæller Palle Severinsen. 

Ikke jazz, men Johnny 
på Café Yrsa i Lundby 

Sommerskole på Sværdborg Friskole 
Den røde løber var rullet ud, 
da man på Sværdborg Friskole 
fredag d. 21. juni dimitterede 
9. klasses elever. Samtidig 
markerede festen 10 års jubi-
læum for den mindre friskole i 
landlige omgivelser, som blev 
grundlagt i 2003, da kommu-
nen valgte at lukke sognesko-
len. 
”Vi er her for at gøre en for-
skel for de elever, der af for-
skellige årsager ikke trives på 
den store kommunale skole. 
Derudover arbejder vi helt 
som i den kommunale skole 
med at opfylde fælles mål for 
eleverne på alle niveauer –” 

fortæller skoleleder, Lene Li-
se, der selv har mere en 15 års 
erfaring som underviser. 
På billedet ses én af dimitten-
derne, Sabine, der først starte-
de på friskolen i 9. klasse. Hun 
bestod sin afgangseksamen, 
måske netop fordi det var godt 
at få en frisk start på den min-
dre skole.  
”Det kan nogle gange være 
vigtigt for barnet, for eleven – 
at føle sig tryg i en overskuelig 
mindre ramme. Ligesom det er 
vigtigt for nogle lærere at få 
lov til at arbejde et sted, hvor 
man i høj grad selv er med til 
at udvikle rammer og prøve 

nye tiltag –” siger Lene, som 
løfter en flig for noget nyt, 
man vil prøve på friskolen. 
”Sommerskole! Vi har tænkt 
os at springe ud i noget, som 
vi ikke har prøvet før – men 
som vi er nogle stykker, der 
vældig godt kunne tænke os. 
Nemlig at oprette en uges 
sommerskole, hvor man – ud-
fra først til mølle-princippet – 
tilmelder sig programmet fra 
mandag til fredag. Og så vil 
der være faglige input først på 
dagen med matematik, en-
gelsk, sproglighed, hvor frivil-
lige stiller op som undervisere 
- ikke nødvendigvis uddanne-

de lærere. Om eftermiddagen 
vil programmet byde på sports
- og friluftsaktiviteter – om 
aftenen står den klart på hygge 
og mere hygge! Vi vil sende 
info ud i uge 27 via skolens 
hjemmeside, det er åbent for 
alle børn i den skolepligtige 
alder at tilmelde sig – ligesom 
voksne også er velkomne!”  
Er man interesseret i et tilbud 
om sommerskole  i det natur-
skønne Over Vindinge – er 
skolens hjemmeside  
www.svaerdborgfriskole.dk 

 

Marianne Schmidt Kristensen 

Sabine startede først på Sværdborg Friskole i 9. klasse. 
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Sydsjællands Golfklub lance-
rer en ny sommeraktivitet for 
alle. Vores 6 hullers par 3 ba-
ne, 
der dagligt fungerer som Pay 
n’ Play bane mod betaling vil i 
hele juli måned være gratis at 
spille på! 
Har du ikke dit eget udstyr kan 
dette også lånes ganske gratis i 
klubben i forbindelse med 
sommeraktiviteten, siger chef-
greenkeeper Per Sørensen. Der 
fortsætter: Det er helt naturligt 
for os at åbne op for denne 
sommeraktivitet, som ikke 

findes andre steder i regionen, 
fordi klubben i forvejen får 
besøg af cykel- og motions-
klubber, der benytter sti syste-
met, der løber igennem golfba-
nen i Mogenstrup. På denne 
måde kan man nu også opleve 
selve par 3 banen og samtidig 
få en sjov dag med golf. 
Der er ingen tilmelding, men 
der kan jo godt blive lidt kø på 
hul 1 forudser Per Sørensen. 
Hvis man ønsker at låne ud-
styr, så skal man naturligvis 
møde op, når klubbens sekre-
tariat eller proshop har åbent, 

hvilket vi har mandage 8-16, 
tirsdage-fredage 8- 18 og i 
weekender mellem 9-16. Vi 
sørger for at alle modtager 
vejledning i færdsel på par 3 
banen, men tilbuddet inklude-
rer ikke egentlig golftræning, 
hvilket dog altid kan tilkøbes 
hos klubbens trænere – det 
gælder om at komme ud og 
prøve spillet og se vores flotte 
bane, som rummer måske 
Danmarks sværeste par 3 hul – 
selvom det (hul 4) kun er sølle 
75 meter langt, lyder det fra 
Per Sørensen! 
Alle kan som nævnt deltage og 
det kræver altså ikke forhånds-
kendskab eller klubmedlem-
skab for at prøve Sommersjov 
på golfbanen i Mogenstrup. 
Børn under 10 år skal dog 
være ifølge af en voksen. Vi 
anbefaler fornuftigt fodtøj og 
letsiddende tøj, så man kan 
svinge frit. Klubbens restau-
rant, der normalt er åben for 
gæster udefra, har naturligvis 
også plads til frokostgæster. 
Husk en drikkedunk med 
vand, da man godt kan svede 
af at spille golf. Det er let at 
komme til golfklubben via 
bus, f. eks. afgår bus # 620R 

fra Næstved st. og stopper kun 
få hundrede meter fra klubben. 
Du kan læse mere om Som-
mersjov på golfbanen i Mo-
genstrup på ssgm.dk. 

Denne event er ikke den ene-
ste sommeraktivitet i Sydsjæl-
lands Golfklub, idet klubbens 
træner Claus Thane igen i år 
afholder golfkurser i ugerne 27 
og 32 som en del af Aktive 
Feriedage. Disse kurser er 
normalt et tilløbsstykke, hvor 
golfen trænes og leges ind.  

En ting er sikkert – der bliver 
livlig aktivitet i Sydsjællands 
Golfklub denne sommer, og 
selvom du måske ikke har lyst 
til at spille golf, så er du altid 
velkommen i restauranten, på 
terrassen eller at til gå en tur 
rundt på stierne og nyde den 
flotte natur.  

 

 

 

 

På vegne af Sydsjællands 
Golfklub Mogenstrup 

Carsten Petersen 

Lokalrådsbestyrelsesmøde  
"under åben himmel" 
Lundby lokalråd holder sine 
bestyrelsesmøder på skift i de 
5 sogne, lokalrådet omfatter. 
Da Peter og Orla skulle ar-
rangere mødet den 19. juni, 
som skulle holdes på Svinø, 
havde de stadig de skønne 
timer ved Måneshøj i erin-
dring, da man den 4. juni 
slog græsset på højen.  
Nu ville vejrguderne det no-
get anerledes, da bestyrelse-
mødet skulle holdes. Hele 

dagen var det trukket op til 
regn og torden, så selv om 
det ofte er fint vejr på Svinø, 
medens det regner og tordner 
i nabolaget, blev Orlas cam-
pingvogn sat op, så mødet 
kunne holdes i forteltet. Det 
viste sig at være en klog be-
slutning, for selv om vi hav-
de fint vejr det meste af afte-
nen kom der et par regnby-
ger. 
            Orla Andersen, Svinø  

Sommersjov på golfbanen i Mogenstrup 
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Heksen fra Hamborg 
til Gøngemarked 
Den stille heks fra Tysk-
land, Nicole Storjohan fra 
Hamburg, kan igen i år op-
leves til årets Gøngemarked 
i Lundby. 
Gøngemarkedet afholdes 
lørdag-søndag den 17.-18. 
august i Lundby-parken, 
begge dage fra kl. 10-17. 
Nicole Storjohan er marke-
det anden ”heks”, men en af 
de mildere af slagsen. Hun 
siger ikke så meget, men går 

stille rundt med sine flotte 
håndlavede figurer. Fantasi-
dyr, fremstillet af skind, 
som skaber kontakt til børn 
og voksne på tværs af sprog 
og generationer. Med sig 
har Nicole en samling figu-
rer og smykker, som hun 
sælger. Hun har på et Gøn-
gemarked handlet med Chr. 
IV’s dronning og kalder sig 
derfor i Tyskland for 
”Kongelig Hofleverandør.” 

Nicole Storjohan fra Hamburg var med til Kildemarkedet i Mogen-
strup, og hun kommer igen til Gøngemarkedet i Lundby. 

Spil terning med  
Kaptajn Mannheimer 
Den gæve Kaptajn Mann-
heimer fra Carit Etlars Gøn-
gehøvdingen er jo genopstå-
et på de årlige gøngemarke-
det i Mogens Baagøs skik-
kelse. Han spillede jo ter-
ning med Kapellan Tange i 
Gøngehøvdingen og snød 
og bedrog den kirkelige 
mand, så han vandt alle 
hans sølvknapper.  

På Gøngemarkedet i Lund-
by lørdag-søndag den 17.-
18. august kan du få lov til 
at spille terning med Kap-
tajn Mannheimer. Mannhei-
mer har pudset terningerne, 
man han har lovet ikke at 
snyde! Der spilles om knap-
per, og vinder du over 
Mannheimer falder der en 
præmie af! 
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Sildebord og glad musik 
Fredag den 5. juli kl. 18.00 byder 
Café Yrsa i Lundby på stort sil-
debord og platte. 
Pris kun 110,- kr. 
 
Johnny Hansen fra Køng  
underholder hele aftenen. 
Der er gratis adgang, og alle er 
velkomne! 
 
Café Yrsa, Banevej 3,  
4750 Lundby 

Igen i år afholdt Køng Borger-
forening sankthansfest i Spin-
deskolens have i Køng. 120 
mennesker deltog i spisningen. 
Middagen bestod af grillet 
nakkesteg og pølser med små 
stegte kartofler og salat – og 
kaffe og lagkage til dessert. 
Maden var meget lækker og 
veltillavet. Efter maden holdt 

arkitekt Jesper Herbert Niel-
sen en flot båltale om kultur 
med udgangspunkt i Spinde-
skolen og Køng. Det vigtigste 
pointe i hans tale var, at kultur 
ikke er noget man kan købe i 
butikkerne – det er noget man 
udvikler sammen – og det gør 
borgerne i Køng! Derefter 
blev bålet tændt. Man ak og ve 

– ilden ville ikke tage ordent-
ligt fat! Heldigvis var der et 
par gamle spejdere tilstede, 
som kunne få liv i bålet, så 
aftenen blev rundet af på be-

hørig vis. En hyggelig som-
meraften med rigtigt fint vejr, 
ovenpå alle bygerne i løbet af 
weekenden.  

Jytte Høj Hammer 

Sankthansaften i Spindeskolens have i Køng 

Disse U14 drenge fra Svend Gønge, blev nr. 2 ved Sjællands-
mesterskabet i Hillerød søndag den 23. juni. Foto: Jan Kurek. 

www.syvsogne.dk 

Der var rigtigt mange til spisning til sankthansfesten i Spinde-
skolens have i Køng. (Foto: Jytte Høj Hammer). 

Det lykkedes disse kyndige herrer at få ild i bålet, åbenbart til 
ungdommens store begejstring. (Foto: Jytte Høj Hammer). 
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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 

Salon Lund 
Hovedvejen 28 

4733 Tappernøje 

Tlf. 5596 9279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dameklip 210 kr. 
Herreklip 185 kr. 
Børneklip 165 kr. 

Helfarve inkl. klip fra 385 kr. 
Permanent inkl. klip fra 465 kr. 

 

Åbnings der:  
Man‐ rs: 9.30‐16 
Ons‐tors: 9.30‐20 
Fredag:   9.30‐18 

Lørdag e er a ale 
 

Bes l din d allerede i dag. Vi glæder os l at se dig/jer. 
 

Sommerhilsner  
Heidi Lund og Heidi Bjerg 

Flot hesteshow  
til Gøngemarked 
Et hesteshow helt udover det 
sædvanlige. To kvindelige 
ryttere på to irish cob-heste 
præsenterede nærmest en bal-
let på hesteryg til Kildemarke-
det i Mogenstrup den 22. og 
23. juni.  
Til inciterende musik opførte 
de en ”ballet”, som handlede 
om krigen mellem Irland og 
England. Den sorte rytter var 
England og den hvide rytter 
med grønne kanter Irland. 
Og så gik den vilde jagt ellers 
over grønjorden i Mogenstrup. 
Utroligt, som pigerne havde 

styr på de store og ret tunge 
heste. Vild galop vekslede 
med sindigt trav og baglæns 
kunne hestene skam også gå. 
Til sidst var der sværdkamp, 
men det var en pil skudt fra 
irerens bue, der afgjorde kam-
pen. Irland havde vundet. 
Det var imponerende, og det 
var smukt. 
På Gøngemarkedet i Lundby 
den 17.-18. august kommer 
”hesteballetten” og giver op-
visning begge dage. 
Gøngemarkedet har åbent lør-
dag og søndag fra 10-17.  

Det var et imponerende show disse to ryttere fra Irish Cob 
Society i Roskilde præsterede på Kildemarkedet i Mogenstrup. 
17.-18. august kan de opleves på Gøngemarkedet i Lundby. 
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Fredag den 24. maj mødte ca. 
20 rejsedeltagere op ved Med-
borgerhuset Lundby, og snart 
kom vores bus med Jens ved 
rattet. Efter ca. 4 timers hyg-
gelig busrejse ankom vi til 
Stadshotellet i Kristianstad. 
Hotellet viste sig at være et 
rigtigt hyggeligt gammelt ho-
tel, hvor vi hurtigt fandt vores 
værelser og gjorde os klar til at 
få noget at spise. Aftensmaden 
blev indtaget på en italiensk 
restaurant i nærheden, og de 
flinke tjenere fik nok at gøre 
med at sørge for vores indivi-
duelle bestillinger. Efter ma-
den spredtes vi. Nogle gik 
tilbage til hotellet, mens andre 
gik lidt ud for at se nærmere 
på byen.  
Lørdag morgen, efter et fanta-
stisk morgenmåltid, gik vi til 
bussen, og Jens startede da-
gens kørsel. Dagens første 
stop var ved  Broby Hem-
bygdspark, hvor vores værter, 
C.A. Cederborgsällskapet, 
havde hele 10 repræsentanter 
klar til at tage imod os. C.A. 
Cederborg var en svensk for-

fatter, der bl.a. har skrevet 
romanen ”Göingehövdingen”,  
og som havde en anerkendel-
se, der ligner den, Morten 
Korch havde i litterære kredse 
i Danmark. Vores værter bød 
velkommen og førte os ind i 

Hembygdsparken, hvor en 
lokal guide fortalte om stedet. 
Hembygdsparken er et lokalt 
museum med flere forskellige 
huse spredt ud over området, 
der er en skånsk bøgeskov. 
Husene stammer fra det skån-
ske landskab på gøngernes tid 
og havde karakter af et lille 
frilandsmuseum. Den lokale 
guide førte os rundt og fortalte 
om de enkelte huse. Der var 
adgang til det sidste hus på 
rundturen, hvor der var indret-
tet museum indendøre.  
Derpå gik turen videre til den 
gamle gård Sporrakulla, hvor 
endnu en lokal guide ventede 
på os. Sporrakulla er fra 1600-
tallet og blev bl.a. brugt til 
optagelserne af filmen 
”Snapphanar”, og det er også 
her billeder er blevet taget til 
Ann Jönssons bog Snappho-
nor, som udkommer på dansk 
til Gøngemarkedet. Sporrakul-
la er en meget smuk gård. 
Træet, som den er bygget af, 
er helt lysegråt af tidens tand, 
og bygningerne omkranser en 
stor gårdsplads. Vejret var 

fantastisk, så vi nød rundturen, 
de stynede træer, solen og det 
lysegrønne løv omkring går-
den. Når folk fra Lundby og 
omegn kommer til Lönsboda 
på besøg, kan en tur til Sporra-
kulla varmt anbefales! 
Derpå gik turen til Hönjarums 
skanse i nærheden af Osby. 
Skansen spillede en stor rolle i 
den skånske krig fra 1675-79. 
I dag ligger skansen som en 
stejl skråning med tom vold-
grav omkring. I den nyud-
sprungne bøgeskov fortalte 
vores guide om skansen som 
fæstningsværk og dens vigtig-
hed, da den blev opført i for-
bindelse med krigen. 
Så var det tid til at få noget at 
spise, så vi kørte til Broby 
Gästgivaregård, hvor vi fik en 
fantastisk snaphanesteg, der 
var mør som smør. Dertil kar-
tofler og grønt og god brun 
sovs! Herefter gik turen til 
Vänås Slot, hvor vi først be-
søgte det sted i skoven, hvor 
C.A. Cederborg blev født i 
1849. 
I dag er der intet hus, men   

Skåne er fyldt med gode historier 

Nr. 4 på mindestenen over 
snaphaner er Svend Gønge! 

Udklædte danske gønger på vej over Stortorget i Kristianstad. I baggrunden Stadshotellet, hvor vi boede under opholdet. 

F
O

T
O

S
: B

Ø
R

G
E

 B
A

LT
Z

E
R

 



15  

 

4750Avisen nr. 138, 29. juni 2013 

plancher fortæller om huset. 
Og K. G. Jonsson fra C.A. 
Cederborgsällskapets bestyrel-
se fortalte veloplagt og enga-
geret om forfatteren. Inden vi 
kørte videre, var vi inde i par-
ken ved Vänås Slot. Parken er 
spændende udsmykket med 
skulpturer, sjove kæmpebolde 
oppe i træerne, og minsandten 
om ikke der pludselig stod en 
bygning, der til forveksling 
lignede en Per Kirkeby instal-
lation. Og det viste sig, at det 
var det sandelig også. Udover 
skulpturer og forskellige in-
stallationer, var parken smuk 
med nyudsprungne bøgetræer, 

rododendron i fuldt flor, sø 
med massevis af åkander og et 
lokalt kunstmuseum. 
Dagens tur sluttede ved og i 
Gumlösa Kirke, der er en af 
nordens ældste murstenskirker 
fra Biskop Absalons tid i 1100
-tallet. Kirken var under re-
staurering, så ydersiden var 
dækket af stillads. Indersiden 
var en smuk gammel kirke 
med en interessant altertavle 
med en engel, der bærer det 
danske flag! Og så var turen 
slut for denne dag. Vi kørte 
tilbage til Broby Hembygds-
museum, hvor vi tog afsked 
med vores værter fra C.  A. 

Cederborgsellskäbet efter en 
meget oplevelsesrig tur. Bus-
sen kørte tilbage til Kristian-
stad, hvor aftensmåltidet blev 
indtaget på en kældercafe, der 
serverede en dejlig buffet. 
Søndag morgen tjekkede vi ud 
efter endnu et herligt morgen-
måltid. De af os, der har 1600-
tals tøj, havde det på, fordi vi 
senere skulle til Ö Sallerup 
ved Hörby. Men først gik vi 
over torvet i Kristianstad til 
Heliga Trefaldighedskyrkan, 
Christian den IV’s kirke. En 
imponerende kirke af domkir-
keformat med mange spæn-
dende detaljer i kirkerummet.  
Kirken fejrede netop den dag, 
vi kom sin 385 års fødselsdag. 
Vi blev inviteret til at deltage i 
højmessen, men måtte takke 
nej til, fordi vi skulle videre i 
vores program. Og så kørte 
bussen til Ö. Sallerup, hvor 
der var dansk-svensk 1600-tals 
dag. Det regnede og regnede. 
Der var gudstjeneste i den 
lokale kirke, og de fleste af os 
valgte at gå op i kirken. Kir-
ken var stuvende fuld, og 
gudstjenesten blev bare ved og 
ved. Vi sendte en tanke til 
kirken i Kristianstad, måske 
skulle vi være blevet der! Til 
sidst måtte vi køre videre, 
uden rigtigt at have oplevet, at 
vi var en del af et arrange-
ment! 

Vi fortsatte til Hurva Gästgi-
varegård, hvor et helt utroligt 
sildebord ventede os. Det var 
et rigtig godt valg af spisested. 
Det regnede stadig, men vi sad 
godt bænket og nød alle de 
mange slags sild og snapsene 
med syv cl. O. P. Andersson i 
glassene. Turens sidste mål 
var Arnolds Kannibalmuseum 
i Önneköp. Det var et rigtigt 
spøjst sted. Arnold har rejst 
verden rundt og har samlet 
anderledes souvenirs fra sine 
rejser. Alle disse ting var sam-
let i et rum, og det var umuligt 
lige at få tal på, hvor mange 
der var. Der var hajkæber, 
indtørrede menneskehoveder, 
masker, hatte, etniske figurer 
og mange, andre ting. Og Ar-
nold fortalte løs om sine ople-
velser. I en anden bygning 
havde hans kone Loppis – og 
flere måtte over til hende for 
at se, om der var loppefund, 
der skulle med hjem. 
Og så gik turen hjemad. Vi var 
trætte og vi var mætte af ople-
velser, god mad og hyggeligt 
selskab, og glædede os til at se 
Lundby igen. Stor tak til Peter, 
der havde arrangeret turen, og 
til Jens, der førte os sikkert 
gennem hele turen i vores leje-
de bus. 

 

                 Jytte Høj Hammer Chr. IV var tilbage i sin gamle kirke på jubilæumsdagen. 

Arnold og Kirsten Baltzer i Arnolds Kannibalmuseum. Chr. IV’s imponerende Trefoldighedskirke i Kristianstad. 

Til venstre: 1600-talsdagen 
i Ö Sallerup var en våd for-
nøjelse. 

 

 

På besøg på den historisk 
vigtige Hönjarum Skans ved 

Osby. 
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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. 

Gønger til kildemarked i Mogenstrup 
En flok gønger fra Lundby var 
med til at kaste glans over 
Kildemarkedet i Mogenstrup 
den 22.-23. juni. 
Kildemarkedet var det første i 
nyere tid. Markedet har eksi-
steret siden 1100-tallet om-
kring kilden i Mogenstrup og 

var et tilløbsstykke indtil for 
omkring 100 år siden. 
Med ildsjælen Chris Herman-
sen i spidsen har borgerne i 
Mogenstrup besluttet sig for at 
sætte gang i byen ved at gen-
oplive de historiske Kildemar-
keder. 

Al begyndelse er svær, og det 
skal folkene i Mogenstrup 
også lære. Der var gjort en stor 
indsats og det var imponeren-
de så mange boder og fin op-
træden, der var. Hestetruppen 
fra Irish Cob Society i Roskil-
de var suveræn. Bandet Graso-

lin tog kegler søndag eftermid-
dag, og så kunne man også 
rafle med Kaptajn Mannhei-
mer - om knapper - og spille 
skak med Chr. IV - om choko-
ladeguldbarrer. Gøngehøvdin-
gen svævede over dem alle 
hele weekenden. 

Arrangør af Kildemarkedet i Mogenstrup, Chris Hermansen, i 
Dickens-kostume i midten, var i sit es, da kildemarkedet kørte. 

Kaptajn Mannheimer (Mogens Baagø) og Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen (Johnny Birch) var med i Mogenstrup. 
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Der er ved at være tradition 
for, at Foreningen Svend Gøn-
ge sender en flok medlemmer 
af sted til markeder og festiva-
ler rundt omkring. Og dette 
sker også i år. I weekenden 
den 15.-16. juni blev der af-
holdt Historisk Festival i 
Næstved på pladsen lige ved 

siden af Rådhuset. Vejrudsig-
ten var ikke den bedste, men 
en flok på 10-12 stykker drog 
af sted fra Medborgerhuset i 
Lundby lørdag morgen, søn-
dag var vi knapt så mange. 
Ved ankomsten til festival-
pladsen blev vi bedt om at gå 
med udklædte Næstvedborgere 

rundt oppe på gågaden og 
Axeltorv. I spidsen gik en lille 
duo – to unge kvinder spillede 
på fløjte og tromme. Og efter 
dem gik der folk fra adskillige 
tidsaldre – fra den tidlige mid-
delalder til op i 1700-tallet. 
Der blev delt flyers ud om 
festivalen – og foldere om 
Gøngemarkedet i august. 
De gønger fra Lundby havde 
ikke specifikke opgaver, så vi 
gik rundt og så på de mange 
telte med salgsboder – delte 
foldere ud til de andre gæster – 
fik smagt på mad fra forskelli-
ge tidsaldre bl.a. kogte pølser, 
pandekager, fladbrød med 
kylling eller lam. Bi Skaarup 
var tilstede på festivalen og 
med jævne mellemrum kunne 
publikum komme ind under 
teltdugen og få lov til at smage 
på lækkerier – en dejlig ind-
bagt kylling – og forskellige 
kager med mandler, appelsin, 
diverse krydderier – og brød 
bagt på en lille brændefyret 
bageovn midt på pladsen. Der 
var mange ting at kigge på – 
farvning af garn, ikonmaleri, 
brændekløvning til madlavnin-
gen, ridderturnering og en 
falkoner med en falk, der på et 
tidspunkt fik lyst til at drille 
ved ikke at komme, når han 
kaldte. Der var modeopvisning 

med diverse klædedragter, 
fremstilling af keramik, aktive 
smede og meget, meget mere. 
Gæsterne var børnefamilier og 
bedsteforældre og nogle unge, 
der gerne prøvede kræfter med 
unge rollespillere på en fægte-
plads.  
Vejret var festivalen nogen-
lunde venligt stemt lørdag – 
men besøgstallet var ikke i 
top. Om det var vejrudsigten 
eller entreprisen – 50 kr. per 
person for to dage – er ikke til 
at sige. Men de der kom, kun-
ne sagtens få nogle timer til at 
gå med spændende boder og 
optrin. Nogenlunde samtidig 
med, at lørdagens program var 
slut, åbnede himlens sluser sig. 
Gøngerne nåede i hus – festi-
valarrangørerne fik travlt med 
at forhindre telte i at flyve 
bort. 
Søndag var vejret dårligere. 
Det regnede flere gange, og 
fremmødet af publikum bar 
tydeligt præg af, at det var 
både vådt og køligt. Gøngerne 
fik gjort god reklame for Gøn-
gemarkedet. Og vi havde et 
par hyggelige dage med hinan-
den. 

Jytte Høj Hammer 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Gønger til historisk festival i Næstved 
Kulsoen fra Lundby antaster en tigger på markedet. Lundby-gønger på festivalen. Lene Adrian og Birgit Rasmussen. 
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Kaj Weber fylder 80 
Onsdag den 3. juli kan et af 
Lundbys kendteste ansigter, 
fhv. købmand Kaj Weber, 
Ibsvej 34, fejre sin 80 års fød-
selsdag. Og det gør han med 
åbent hus på adressen fra kl. 
12-17. 
Kaj Weber beskriver selv sit 
liv således: 
12 år som barn, 17 år som 
landmand, 43 år som købmand 
og otte år som pensionist. 
Da Kaj Weber kom til Lundby 
i begyndelsen af 60’erne etab-
lerede han sig som købmand 
på Lundby Hovedgade 95, 
hvor nu Snaphanen Butik hol-
der til. 
Men snart blev pladsen for 
trang for den driftige unge 
købmand, og så begyndte han 
ellers at ekspandere på Kaj 
Lykkesvej. Kaj Weber har 
altid ment, at hans opgave var 
at skaffe billige dagligvarer til 
sine kunder, og det viste sig, at 
den strategi var den rigtige. 
For blandt mange købmænd i 
Lundby var han den eneste, 
der overlevede og udvidede.  
For otte år siden overdrog han 
forretningen til sin søn Bo og 
har siden nydt sit otium. 
Kaj Weber har altid været et 
aktivt og socialt engageret 
menneske og har påtaget sig 
mange opgaver både i lokal-
samfundet og i det politiske 
liv. 
Købmanden har hele sit liv 
været socialdemokrat, hvilket 

har overrasket mange. Men 
han holdt fast i sine rødder, 
selv om han blev kapitalist”. 
Og han har påtaget sig mange 
frivillige opgaver for at tjene 
lokalsamfundet. Han har været 
frivillig brandmand i 10 år, 

vurderingsmand i 15 år, for-
mand for Lundby Håndværker
-, Handels– og Borgerforening 
i 20 år, domsmand i 30 år, 
medlem af skatteankenævnet i 
15 år, marketingsformand i 10 
år og valgtilforordnet for sit 

parti  ved 25 valg. 
Da borgerne i Lundby i 2003 
dannede græsrodsbevægelsen 
Liv i Lundby blev den tidlige-
re mangeårige borgerfor-
eningsformand Kaj Weber 
spurgt, om han kunne tænke 
sig at være den ene af tre tov-
holdere, som skulle holde 
gang i aktiviteterne, og han 
sagde ja. 
Dermed blev han en del af 
Olsen-banden, som den blev 
kaldt, da Vordingborg Dag-
blad, nu Sjællandske, fotogra-
ferede de tre tovholdere som 
Olsenbanden på skinnerne på 
Lundby Station. 
I 2006 fejrede Borgerforenin-
gen Lundby sit 100 års jubilæ-
um med en stor fest i byen. 
Ved den lejlighed blev Kaj 
Weber udnævnt til livsvarigt 
æresmedlem af foreningen. 
Kaj Weber har mistet to livs-
ledsagere og bor nu alene i 
hjemmet bag Merko-butikken 
i Lundby. Men han har to af 
sine børn meget tæt på sig, 
idet både Susan og Bo bor i 
Lundby og Bo driver nu køb-
mandsforretningen videre. Kaj 
Webers tredje barn, Pia, bor i 
København. 
Der er al mulig grund til at 
kigge forbi Ibsvej 34 og ønske 
Kaj Weber til lykke på hans 
store dag. Det skal der i hvert 
fald lyde herfra!  
                                peter sten 

Ved Borgerforeningen Lundbys 100 årsfest i 2006 sagde 
Kaj Weber til formand for Lundby Sognearkiv, Karen 
Johansson: - Den kjole havde du også på for 25 år siden. 
Og han slap godt fra det!  

Tre tidligere formænd for Borgerforeningen Lundby, I. C. Jensen, 
Kaj Weber og Ove Nielsen. Billedet er taget, da de blev udnævnt til 
æresmedlemmer ved 100-årsfesten i 2006. 
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4750Avisen udkommer således: 
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. 

Nr. 144: 21. december 2013 
Deadline: 16. december kl. 10. 

Send din annonce til: 
4750@syvsogne.dk 

Birgit Rasmussen, Gønge-
markedernes berømte kulso, 
vil nu ha’ sig en smed! 
- Det skal være en mand, 
alder er uden betydning, siger 
hun til 4750Avisen. Og han 
skal have lyst! Lyst til at væ-
re med i et lille skuespil på 
Gøngemarkedet i Lundby-
Parken den 17.-18. august. 
Jeg regner med, at det højst 
varer 10-15 minutter, og 
smedens replikker er ganske 

få, lover Birgit Rasmussen.  
- Hvis der er en smed blandt 
avisens læsere, som vil stille 
sig til rådighed, så skal han 
bare ringe til mig og høre 
mere.  
Birgit Rasmussens tlf. nr. er 
2912 6508. 
Skuespillet, som smeden skal 
være med i, opføres både 
lørdag og søndag den 17.– 
18. august på Gøngemarkedet 
i Lundby-Parken. 

Kulsoen vil ha’ en smed! 

På Køng Museum kan man i 
øjeblikket se en flot og interes-
sant udstilling af Else-Marie 
Storgaard Fogs lakarbejder. 
I hvert af Else-Marie Storgaard 
Fogs lakarbejder er en historie 
gemt. En historie om alle de 
kunsthåndværkere, som igen-
nem århundreder i færdsel på 
Silkevejen fra Fjern Østen til 
Europa har udvekslet viden og 
varer. 
På forskellige steder langs Sil-
kevejen har Else-Marie studeret 
denne viden og teknik og for-
søgt at omsætte den til hendes 
tid og sted. Da hun laver det 
hele selv er det en tidskræven-
de proces: design af grundform, 
fremstilling af papirmasse og 
form, det kunstneriske udtryk i 
farver, lakteknik og til slut på-
lægning af bladguld. 

Inspirationen til de mange fade 
og skåle kommer fra besøg 
forskellige steder på kloden og 

derfor er værkerne opdelt i seri-
er  med forskelligt udtryk i 
design og farver. 
Udstillingen vises indtil den 1. 
september. Den 11. august vil 
kunstneren komme til Køng 
Museum og fortælle om sine 
udstillede værker. 

Udstilling på Køng Museum:  

En verden i lak  

U14 drenge tog førstepladsen ved stævne på Møn.  
Lørdag den 1. juni var U12 drenge og piger samt U14 drenge til 
stævne i Mønshallerne. Der blev fightet hos alle hold, og det 
resulterede også i en 3. plads, en 2. plads og en 1. plads. Stort 
til lykke til alle. 

Igen kvindelig præst i Sværdborg-Lundby 
Sværdborg-Lundby Menig-
hedsråd har besluttet sig for, 
hvem der skal afløse Lillian 
Saaek som sognepræst i Lund-
by og Sværdborg sogne. En 
indstilling  er sendt videre i 

systemet, men navnet på den 
nye præst offentliggøres først 
senere. Men at det er en nyud-
dannet kvinde fremgår af kir-
kesiden andetsteds i bladet. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 

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

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 

68 spil hver gang 

Pengespil hver uge om i alt kr. 5.150,00 

     Støtteforeningen 

Sidst på eftermiddagen den 4. 
juni mødtes borgere fra 
Svinø med naturvejleder Elise 
Hvelplund fra Vordingborg 
kommune. Mødestedet var 
jættestuen Måneshøj ved 
Svinøvestervej. 
Elise havde medbragt en trailer 
fyldt med leblade, -skafter og 
river. Der var altså lagt op til 
hårdt arbejde, og efter at alle 
var udstyret med en le og in-
strueret i samling og brug af 
den, gik man i gang med at slå 
det lange græs på og omkring 
jættestuen, således at der er let 

adgang for interesserede, der 
besøger den i løbet af somme-
ren.  
Alle havde nogle gode timer, 
men da man efter vel udført 
arbejde var vi alligevel glade 
for, at vi ikke skulle høste en 
hel mark med le, som vores 
forfædre gjorde en gang. Men 
helt afskrækket var vi dog ik-
ke. Faktisk talte vi om at gen-
tage seancen i løbet af septem-
ber måned. 

 
Orla Andersen, Svinø 

Måneshøj er en yderst sevær-
dig jættestue fra bondestenal-
deren på Svinø, og den indgår 
det offentligt tilgængelige sti-
system der er etableret i sam-
arbejde med ”Landbrugets 
Naturplan for Køng Sogn”.  
Højen, der menes at være op-
ført omkring 3.200 f. 
Kr. blev gennemgribende re-
staureret af Nationalmuseet i 
2004. Den fremstår med et 
åbent grundplan. Det vil sige, 
at den høj som oprindeligt 
overlejrede jættestuen mang-
ler, hvorved grundplanet med 
bære- og dæksten er let tilgæn-
geligt og tydeligt 
ses. Måneshøj er speciel, idet 
det er en af de relativt få vel-

bevarede dobbeltjættestuer vi 
har i Danmark. Den har to 
sammenbyggede gravkamre 
med hver sin sydøstvendte 
kammergang.  
Hvorfor Måneshøj har to grav-
kamre vides ikke med sikker-
hed, men man kan forestille 
sig, at gravkamrene repræsen-
terer en kønsmæssig opdeling i 
mands- og kvindegrave, eller 
at gravlæggelserne i de to 
kamre afspejler territorielle 
eller familiemæssige forhold i 
forhold til områdets stammer 
eller familier.  
Måneshøj blev oprindelig ud-
gravet af Nationalmuseet i 
1908, efter at ejeren 
var begyndt at grave i højen. 

Udgravningen foregik den-
gang ved at man åbnede gra-
ven ovenfra, hvilket forklarer 
jættestuens nuværende åbne 
grundplan. Ved udgravningen 
fandtes der skeletrester fra 
gravlæggelser af såvel kvin-
der, mænd og børn i begge 
gravkamre, hvorfor en kønsop-
delt gravlæggelse i de to grav- 
kamre al fald her må betvivles. 
På Nationalmuseet findes der 
mere en 300 forskellige oldsa-
ger fra udgravningen. Der 
fandtes mange skår fra de flot 
ornamenterede lerkar, som den 
såkaldte "Tragtbægerkultur" 
ofrede eller gav til de afdøde 
som gravgaver. 

Borgere fra Svinø 
på hårdt arbejde  
for områdets  
smukke jættestue 

Måneshøj jættestue et fantastisk bygningsværk 
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Er det et mobilt toilet? 
På en gøngetur til Skåne faldt 
deltagerne over denne tingest i 
en antikhandel i Önneköp. Ejeren 
af antikbutikken vidste ikke, 
hvad det var, og derfor har 
4750Avisen forsøgt at spørge 
vores læsere, om der skulle være 
nogen, der ved hvad det er. 
Vi har blandt andet fået dette bud 

fra Præstø: 
I spørger til en Tingest i jeres 
blad fra Kannibalmuseet i Sveri-
ge. Vores bud er et transportabelt 
toilet. Hvorfra vides ikke. 

 
Med venlig hilsen  

Pia og Henrik, Præstø   

Har du stærke fingre? Er 
dine tær følsomme og bøje-
lige? Og har du gode musk-
ler på arme og ben? Hvis du 
kan svare ja – så er der go-
de chancer for at komme 
helt til tops på den lodrette 
klatrevæg i hangaren på 
Avnø. Den dygtige klatrein-
struktør Kenneth Oksborg 
står på gulvet og giver gode 
råd på vejen. Med seler og 
tov sikrer han din færd fra 
jorden af. 
Men hvis du ikke selv er til 
højder, men godt kan lide 
tanken om at flyve, så kan 
du bygge din egen drage og 
afprøve den i vinden over 
Avnø. Naturvejleder Kari 
Hald giver de grundlæggen-
de råd og principper der 
gælder ved konstruktion af 
en drage, der kan flyve. Og 
når den er færdigbygget, 
viser hun, hvor du kan af-
prøve den uden at genere 
ynglefuglene på halvøen, 
der nok vil se dragen som 
en farlig rovfugl. 
Medbring gerne en rigtig 
flot plasticpose til at bygge 
dragen af. Vi har dog alle 
nødvendige materialer til 
rådighed på naturcenteret. 
Klatring er kun tilladt for 
børn, hvis de er sammen 
med ansvarlige voksne. Og 

dragen bygges børn og 
voksne sammen. Prisen er 
kr. 15,- for børn og kr. 30,- 
for voksne.  
Det hele foregår på Avnø 
Naturcenter, flyvervej 40, 
Lundby tirsdag den 2. juli 
2013 kl. 11 – 14. Du behø-
ver ikke at tilmelde dig.  
Vi glæder os til at se dig på 
Avnø!   

Sommerens andre aktivite-
ter i overskrift: 

Uge 28: Tirsdag den 9. juli 
kl. 10 - 13 ”Sommer på 
Avnø” Tag med på en 
guidet tur på Avnø 

Uge 29: Tirsdag den 16. juli 
kl. 10 - 13 ”Sommer på 
Avnø” Tag med på en 
guidet tur på Avnø 

Uge 30: Tirsdag den 23. juli 
kl. 10 – 14 ”Sæl for en dag” 
Kom og vær med til en 
”sælsom” dag på Avnø 

Uge 31: Tirsdag den 30. juli 
kl. 19 – 22 ”Tusmørkets 
magi” Kom med på safari-
tur på Avnø by Night! 

Uge 32: Tirsdag den 6. au-
gust kl. 14 – 17 ”Højt at 
flyve - dybt at … rappelle” 
Tør du falde ud fra Tårnet 
på Avnø? 

”Flyv højt min drage, 
klatre højt mit barn” 
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Det sker i juli 
Lø 29 4750Avisen udkommer 
Sø 30 
Ma 1 
Ti 2 
On 3 12-17: Kaj Weber holder åbent hus 
på Ibsvej 34, Lundby i anledning af sin 80 
års fødselsdag. 
To 4 
Fr 5. 18.00: Sildebord og platte og musik 
ved Johnny Hansen i Café Yrsa, Banevej 3, 
4750 Lundby. Ingen tilmelding. 
Lø 6 
Sø 7 10-16: Loppemarked i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
Ma 8 
Ti 9 10-13: Sommer på Avnø Naturcenter 
On 10 
To 11 
Fr 12 
Lø 13 
Sø 14 
Ma 15 
Ti 16 10-13: Sommer på Avnø Naturcenter 
On 17 
To 18 
Fr 19 
Lø 20 
Sø 21 
Ma 22 
Ti 23 10-14: Sæl for en dag på Avnø Na-
turcenter 
On 24 
To 25 
Fr 26 
Lø 27 
Sø 28 
Ma 29 
Ti 30 19-22: Tusmørkets magi. Safaritur på 
Avnø by night! 
On 31 

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 

 

Tidligere i juni måned 
dumpede en lille seddel ind 
i flere postkasser på Lund-
by Hovedgade. 
På sedlen, der målte 1/6 af 
et A4-ark stod der:  
Have arbejde. 
Græsslåning: fra 200 pr. 
gang 
Hækkeklipning: 70 kr. pr. 
lbm. 
Træ fældning fra 200 kr. 
Rensning af tagrender 50 
kr. pr (der skulle sikkert stå 
pr. lbm.) 
Ukrudt bekæmpelse 70 kr. 
per time 
start pris for kørsel 150 

Tlf. (et mobilnummer)  
 
Vi er måske flere, der kun-
ne bruge hjælp til havear-
bejde, men de fleste smed 
seddelen i papirkurven.  
Hvorfor?  
Fordi: 
1. Hvorfor anonym? Dvs. 
vi ved ikke, om det er et 
registreret firma eller en 
privatperson. 
2. Med hvad vil vedkom-
mende bekæmpe ukrudt? 
Miljøvenligt eller med gift?  
3. Startpris for kørsel:  
Hvorfra kører personen? 
Hvis vedkommende bor i 

Lundby lokalområde, hvor-
for så 150 kr.?  
Andre lokale firmaer tager 
50 kr. for kørsel. Bor ved-
kommende derimod langt 
væk, kan kørsel alene, blive 
en dyr affære. 
Der var og er flere uafklare-
de spørgsmål ved omtalte 
seddel. 

 
Venlig hilsen, 

Beboere langs  
Lundby Hovedgade 

 
(Redaktionen kender identi-

teten på indsenderen) 

Et lille suk til en anonym havemand 

Blandt de nye varer i Snaphanen Butik er specialøl fra 
Ugledige Gårdbryggeri. Vi fører to sorter øl fra det lille 
bryggeri, nemlig den mørke Kulsoen og den lidt lysere 
Balle-Lars. Pris pr. flaske (en halv liter) 35,- kr. 
I Snaphanen Butik kan du købe dine dagligvarer i bu-
tikkens åbningstid alle ugens dage fra 13-21. Mangler 
du noget, siger du til, så skaffer vi det hjem. 

Udsalg! Chokolade fra Økoladen. 
Stor: 50, kr. Pastiller: 25,- kr.  

Sukkerfri is! 
I Snaphanen Butik kan 
du købe sukkerfri is i 
flere varianter, leveret 
af Hjem-Is! 

Nye kartofler  
og jordbær 

Nye kartofler, fri-
ske jordbær, ærter, 
blommer og løg 
kan du nu købe i 
Snaphanen Butik i 
Lundby. Åbent alle 
dage fra 13-21.  

Nye varer og gode tilbud i Snaphanen Butik 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
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Arrangører:  

Foreningen Svend Gønge,  

Borgerforeningen Lundby, 

Medborgerhuset Lundby  

Gøngemarked i Lundby 
      17.-18. august 
   Lørdag og søndag  kl. 10‐17 
      i Lundby‐Parken  

      4750 Lundby 

Læs mere på www.syvsogne.dk 


