
   

 

4750Avisen nr. 139, 3. august 2013 

Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

Fremrykket deadline 
Fristen for aflevering af stof til næ-
ste nummer af 4750Avisen er frem-
rykket til fredag den 23. august kl. 
10.00! 

Snaphanen 
Café lukker 
- butikken 
fortsætter 
Snaphanen Café i Lundby er lukket. Be-
styrelsen har besluttet at stoppe driften af 
caféen, da det har været umuligt at skaffe 
nok frivillige til at drive caféen. Derimod 

fortsætter Snaphanen Butik, som har været 
drevet siden 3. december 2011, med større 
og større succes. 
                                         Læs mere side 9 

Syv Sogne afholder  
erhvervsmesse i Køng  
24.og 25. august kl. 10-15 afholder 
medlemmer af Syv Sognes Er-
hvervsforum Erhvervsmesse i Køng. 
Hvis du vil præsentere din virksom-
hed, stor eller lille, kan du tilmelde 
dig messen! Men du skal skynde 
dig!                         Læs mere side 6 

Ny præst i Lundby-
Sværdborg pastorat 
Hun hedder Louise Grandjean 
Coster, er kun 27 år gammel og er 
nyuddannet. Og fra 8. september er 
hun Lundby og Sværdborg sognes 
nye præst.                       Læs side 7 

Snaphøner på dansk 
I 2011 udgav Ann Jöns-
son fra Glimåkra i Skå-
ne sin fantastiske bog 
om snaphanernes kvin-
der, Snapphonor, på 
svensk. 
På Gøngemarked 2013 i 
Lundby udkommer bo-
gen på dansk. 
Det er en af foreninger-
ne bag Gøngemarkedet, 
Foreningen Svend Gøn-
ge, der står for oversæt-

telsen og udgivelsen af 
bogen. Ann Jönsson 
kommer selv på marke-
det for at signere og 
præsentere den danske 
udgave af sin bog om 
livet i Gønge i 1600-
tallet. På dansk er bo-
gen kommet til at hedde 
”Snaphøner”.       
                         

Læs mere side 10-11 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Syv Sogne Medier  
Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
Tlf. 6130 1004  

Fotograf: Jan Kurek 
Tlf. 4083 7004 

 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

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

eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 

Oplag: 4000 eks. 

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

Dette blad udkommer 
lørdag den 3. august 2013 

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

mer af 4750Avisen er   
FREDAG den 23. august  

kl. 10! 
Næste nummer udkommer  

lørdag den 31. august 2013. 

  4 farver 1 gang  4 farver m. rabat*  Sort‐hvid 1 gang  Sort‐hvid m. rabat* 

1/1 side  1680 kr.  (2100)  1470 kr.  (1837,50)  1365 kr.  (1706,25)  1260 kr. (1575) 

1/2 side  1260 kr. (1575)  1050 kr. (1312,50)  945 kr.  (1181,25)  840 kr.  (1050) 

1/4 side  840 kr.  (1050)  735 kr.  (918,75)  630 kr.  (787.50)  525 kr.  (656,25) 

1/8 side  525 kr.  (656,25)  420 kr. (525)  370 kr.  (462,50)  315 kr.  (393,75) 

1/16 side  300 kr.  (375)  255 kr.  (318,75)  210 kr.  (262,50)  170 kr. (212,50) 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. Annoncen behøver ikke være ens. 

1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare ‐ resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

A         ! I        . 

Her er priserne på en annonce i 4750  Avisen 

Dansk Folkeparti i PoliMUSik-café 
I rækken af valgmøder op til 
kommunevalget i Vording-
borg Kommune den 19. no-
vember, er det nu blevet 
Dansk Folkepartis tur til at 
præsentere sin politik på et 
cafémøde i Snaphanen Café i 
Lundby. 
Selv om caféen er lukket, 
bliver den åbnet søndag den 
11. august kl. 16-18 for  at 
eftermiddagens poliMUSik-
café kan afvikles i de kendte 
rammer. 
Dansk Folkeparti bliver re-

præsenteret ved partiets 
spidskandidat til kommune-
valget, Heino Hahn. 
Heino Hahn møder op med 
en stak plader under armen, 
som vi skal høre i løbet af de 
to timer. Mellem musikken 
skal vi høre, hvilken politik 
Dansk Folkeparti vil fremme 
i den kommende kommunal-
bestyrelse. 
Heino Hahn bliver udspurgt 
af journalist Peter Sten om 
nogle af valgets centrale 
spørgsmål. F.eks. partiets 

holdning til trafik, skoler, 
kæmpevindmøller og udvik-
ling af landområderne i kom-
munen. 
Mødedeltagerne får også 
lejlighed til at stille spørgs-
mål under de forskellige em-
ner. 
Under mødet vil der være 
mulighed for at købe varme 
og kolde drikke. 
Alle er velkomne til poliMU-
Sik-caféen i Snaphanen Café, 
Lundby Hovedgade 95, st tv, 
4750 Lundby. 

Dansk Folkepartis spidskandidat til kommunevalget, Heino Hahn, præsenterer sit partis 
politik og spiller sin yndlingsmusik ved PoliMUSik-caféen i Lundby den 11. august. 
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Blangslev 

 

 

    

Toms poser 
flere varianter 65 gram 

 

Fersk kylling 
1100 gram          pr. stk. 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

8,95 

Nesquik morgenmad 
375 gram            pr. pakke 

15,- 

SPAR pizza 
flere varianter  
375-425 gram   pr. stk. 

 

 

                                                                                             Langt under 
                                    halv pris! 

10,- 
19,95  

Neutral vaskemiddel 
pulver el. flydende        
         Pr. pakke/flaske 

 
 
 
 
 
 
 

Begrænset parti!       Gælder fra onsdag! 

Mirácoli lasagne, spaghetti  
carbonara eller spaghetti-ret 

                  pr. pakke 

 

 
 
 

Fuldstændig uhørt lav pris! 

10,- 

45,- 

 

Riberhus skiveost 

flere varianter   200 g.       pr. pakke 

 

 

 
 
 
 
 

Max. 3 pk. pr. kunde til denne pris! 

15,- 

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 4. august til lørdag den 10. august 2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Torsdagstilbud  

 
 

BKI Extra kaffe  400 gram 

                                        pr. pose 

 

 

 

 

Max 6 ps. pr. kunde til denne pris! 

19,95 

28,- Kom og 
tank  

på vores 
GO-ON- 
anlæg.  

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

1,95 
Købmand 

Kenneth 

Danske kartofler 
kl. nye               pr. ½ kg. 

 

 

                             
                                        Pr. kg. 3,90 

             Gælder fra onsdag! 

Dolmio pastasauce 
                      pr. glas 

 

 

 

Fuldstændig vanvittig pris! Max 5 glas pr. 
kunde pr. dag til denne pris.   

Eurospar  

har åbent alle dage 

OGSÅ SØNDAG 

8-19 

Begrænset parti! 

Fredagstilbud  

Lørdagstilbud  

10 poser 
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Badminton i Svend Gønge Idrætsforening 
Så er det igen tid til at træne 

Baghånd og netdrop 
Sæsonstart mandag den 26. august kl. 19 for mandagsholdene 

Start onsdag den 28. august kl. 19 for onsdags–  
og turneringsholdene 

Vi glæder os til at se både gamle og nye medlemmer og spillere. 
Har du spørgsmål om hold, spil og træningstider, er du altid vel-
kommen til at kontakte badmintonafdelingen ved Bruno Ploug, 

tlf. 2061 4733. 
 

På godt gensyn! 
Badmintonafdelingen 

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 god-

kendt 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 

Denne  
måneds  
foto 
I denne måned har 
Køng Fotoklub, 
valgt dette dejlige 
sommerbille-
de, taget af Jane 
Davidsen.  
Fotoklubben star-
ter op igen 7. au-
gust kl.19 i Køng 
Husflidsskole, 
Højbro 15, 4750 
Lundby. Alle foto-
interesserede er 
velkomne. 
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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 

Vi er en gruppe i Syv Sogne 
Erhvervsforum, som meget 
gerne vil afholde en erhvervs-
messe/erhvervsmarked lørdag-
søndag, den den 24. og 25. 
august kl. 10-15 på pladsen 
ved landevejen foran Køng 
Auto og Køng Gårdbutik.  
Det bliver et par dage, hvor vi 
håber, at alle erhvervsdrivende 
- store og små - vil samles og 
vise, hvad vores område har at 
byde på. Vi forestiller os store 
telte med standpladser og mas-
ser af aktiviteter. Vi har fået 
bidrag fra Vordingborg Kom-
mune/Mikromekka på 7.000 
kr., som skal bruges til stærk 
markedsføring og fællesudgif-
ter. Vi søger om flere penge, 
men da vi ikke ved, hvor me-
get vi kan forvente af yderlige-
re bidrag, regner vi med at det 
kommer til at koste 500 kr. pr. 
stand. 
Der bliver meget arbejde, og 

for at ingen skal knække hal-
sen på opgaven, håber vi, at vi 
kan stå sammen om det. Hvis 
alle tager fat, kan vi få lavet 
et fantastisk arrangement. 
Vi vil afholde et planlægnings-
møde mandag den 5. august 
kl. 19,00 i Køng gårdbutik, 
Bankevejen 1, Kostræde Ban-
ker, hvor vi sammen aftaler 
nærmere mht. opgaver, økono-
mi, folder, plakater. 
I må meget gerne tilmelde jer 
med det samme til enten Jo-
hannes Køng Auto eller Agni 
Køng Gårdbutik 4086 7730. 
Seneste tilmelding er søndag 
den 4. august.   
Tænk over om du vil være 
med i gruppen, der står for: 
Opsætning af plakater, omde-
ling af folder  

Annoncering/pr 

Planlægning af telte/
markedsplads 

It/netværk 

Boder med forplejning 

Hvis du ønsker at deltage i 
arrangementet eller få uddybet 
noget, så skriv eller ring til 
Agni, Køng Gårdbutik, 4086 
7730, eller Johannes Jensen, 

Køng Auto. 
 

Mange hilsener 
Dorthe, Johannes og Agni 
Syv Sogne  
Erhvervsforum,  
www.7s-erhvervsforum.dk 

Lokal erhvervsmesse i Syv Sogne 
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Foredrag på Køng Museum 
Køng Museum viser ind-
til 1. september en meget 
smuk og farverig udstil-
ling af lakarbejder med 
inspiration fra hele ver-
den.  Kunstneren, Else-
Marie Storgaard Fog, vil 
søndag den 11. august kl. 
14 fortælle om de udstil-

lede værker og den om-
fattende teknik, der ligger 
bag arbejdet med lak, 
som hun har tilegnet sig 
forskellige steder i Østen. 
Der er gratis adgang til 
foredraget, og der er mu-
lighed for at købe kaffe. 

Her er Lundby og Sværdborgs nye præst 
Hun er kun 27 år, ny-
uddannet, og så er hun 
Sværdborg og Lundby 
sognes nye præst! 
Sværdborg-Lundby 
Menighedsråd har valgt 
efterfølgeren for sogne-
præst Lillian Saaek, 
som i slutningen af maj 
forlod sin stilling til 
fordel for et job som 
præst i Næstved. 
Valget faldt på den kun 
27-årige Louise Grand-
jean Coster, som bliver 
ordineret som præst 
den 25. august kl. 18 i 
Roskilde Domkirke. 

Menighedsrådet arran-
gerer bustransport, så 
menigheden får mulig-
hed for at overvære 
deres nye præsts ordi-
nation. 
Allerede søndag den 8. 
september indleder 
Louise Grandjean 
Coster sit virke som 
præst i sine to sogne. 
Kl. 16 indsættes hun 
som præst i Lundby 
Kirke og kl. 18 i 
Sværdborg. Efter guds-
tjenesterne er der buf-
fet, som man kan til-
melde sig.  

(Se kirkesiden side 17). 
Louise Grandjean 
Coster er uddannet på 
Aarhus Universitet og 
Aarhus Pastoralsemina-
rium.  
Hun har en kæreste, 
som hedder David, og 
som hun mødte på teo-
logistudiet. David ar-
bejder som kirketjener i 
København. 
De to slår sig nu ned i 
Sværdborg præstegård. 
Den nye præst har øn-
ske om at lave blandt 
andet teater– og ung-
domsgudstjenester. 

Bemandingen på BMX
-banen i Køng er stadig 
onsdag fra kl. 16 til 18, 
men er fra 1. septem-
ber flyttet til tirsdag. 
Lørdag lukket grundet 
ingen børn. 
Året ud er det gratis at 
cykle på banen. Husk 

påbudt cykelhjelm. 
BMX-events kan sta-
dig bestilles for 20 kr. 
pr. næse for cykler og 
andet udstyr, dog 10 
kr. ekstra for påbudt 
underhue til eje. 

 

Med venlig hilsen 
Per Alfred og Kenn.       

 

Se hjemmesiden: 
Idrætsforeningen 
Svend Gønge 
www.ifsvendgoenge.dk 

Nu BMX-cykling i Køng om tirsdagen 
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4750Avisen udkommer således: 
Nr. 140: 31. august 2013 

Deadline: OBS! Fredag den 23. august kl. 10 

Nr. 141: 28. september 2013 
Deadline: 23. september kl. 10 

Send din annonce/artikel til: 
4750@syvsogne.dk 

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 

Åbent hus 
I anledning af mit 25 års jubilæum som 

slagter i Lundby afholder jeg  

Lørdag den 3. august kl. 12-17 

åbent hus  

på Lundby Hovedgade 125, Lundby. 

Slagtermester Steen Enggaard 

Rappelling på Avnø Naturcenter. 
Har du altid drømt om at komme 
højt til vejrs, så har du chansen 
nu.  Klatreinstruktør Kenneth 
Oksborg tager dig med op i høj-
derne på en sikker måde. Under 
kyndig vejledning rappeller du 
ned fra kontroltårnet på Avnø 
Naturcenter. Hvis du ikke har 
mod på det, kan du forsøge dig 
med udvikling af en varmluftbal-
lon og afprøve den i hangaren. I 
tilfælde af dårligt vejr bruger vi 
klatrevæggen i hangaren. 
Det foregår tirsdag den 6. august 
fra kl. 14-17. Pris for voksne er 
30 kroner, børn kun 15 kroner. 
Minimumalder er 11-12 år. Børn 
kun ifølge med voksne.  
Alle aktiviteter er på eget ansvar. 
Sted: Avnø Naturcenter, Flyver-
vej 40, 4750 Lundby. 
Medbring:  Tøj og sko efter vej-

ret og som du kan bevæge dig i, 
en god madpakke og drikkedunk.  
Kontaktperson:  Naturvejleder 
Lykke Hjorth Klos, Mobil:  5191 
3243.  
Mail: kontakt@naturlykke.dk 

Højt at flyve – dybt at rappelle 
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Snaphanen Café er lukket 

Firmamesse  
den 24. og 25. august kl. 10-15 

Køng Auto og Køng Gårdbutik lægger græsplæner 
og lokaler til  

Kom og præsentér din virksomhed! Store og små 
virksomheder kan tilmelde sig ved senest 4. august 

at ringe eller sms’e til Agni, 
Køng Gårdbutik 4086 7730 

Vi ser os desværre nødsaget til at lukke 
Snaphanen Cafe i Lundby, da besøgstallet 
og opbakningen til den ikke har været stor 
nok til at drive den videre.  
Caféen var en del af vores toårige projekt, 
hvor vi fik økonomisk støtte fra Socialmi-
nisteriet. Caféen var drevet udelukkende 
af frivillig arbejdskraft.  
Vores tanker og idéer bag at gå i gang 
med så stor en mundfuld var at skabe no-
get liv og socialt samvær borgerne imel-
lem, og et samarbejde med STU Sydsjæl-
land i Lundby. Derudover syntes vi, det 
var synd med de tomme butikslokaler. 
Man kunne jo frygte, at byen blev en so-
veby, hvor enhver er sig selv nærmest, og 
at Lundby bare blev en gennemfartsby. 
Det kunne desværre ikke lade sig gøre. Nu 
satser vi på, at vores lille butik kan overle-
ve, da den jo ligeledes er en del af det 
samlede projekt og hvor de frivillige, der 
står i butikken, yder en kæmpe, kæmpe 
indsats. 
Så kære borgere: støt op om butikken, så 
den kan overleve! 

 
Med venlig hilsen  

og med ønsket om en  fortsat god sommer 
Nils Glud  

Formand for bestyrelsen 

Derfor er Caféen lukket 

Bestyrelsen for Forenin-
gen ”Snaphanen Café & 
Butik” har besluttet at 
lukke Snaphanen Café ved 
udgangen af juli.  
Baggrunden for beslutnin-
gen er, at det har været 
umuligt at skaffe frivillige 

nok til at holde caféen 
åben de fire dage om ugen, 
som var planlagt samt at 
besøgstallet har været alt 
for lavt. 
Caféen blev åbnet i no-
vember 2012 og var anden 
del af projektet, som også 

omfatter Snaphanen Butik, 
der har været drevet siden 
3. december 2011.  
Bestyrelsen vil nu koncen-
trere kræfterne om at få 
Snaphanen Butik til at 
overleve. 

De glade vandrere i Syv Sogne har 
nu programmet for de kommende 
måneder klar. Det ser således ud:  
 
Tirsdag den 13. august kl. 19.00: 
Parkeringsplads ved Mallings kløft 
Stensbyvej, 4773 Stensved 

Tirsdag den 20. august kl. 19.00: 
Ugledige i hjørnet ved grusgraven 
Ugledigevej, 4720 Præstø 

Tirsdag den 27.august kl. 19.00: 
Gulerodspakkeriet ved Rosenfelt 
gods ( Statenevej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 8. september kl. 10.00: 
Vintersbølle ældrecenter Vinters-
bøllestrand 1 4760 Vordingborg 

Søndag den 15.september kl. 10.00: 
Avnø naturskole Flyvervej 4750 
Lundby 

Søndag den 22.september kl. 10.00: 
Vester Egesborg kirke Vording-
borgvej 4700 Næstved 

Søndag den 29. september kl. 
10.00: 
Den gamle garderhusarkaserne på 
Skyttemarksvej, 4700 Næstved 

Som noget nyt prøver vi at gå hver 
søndag i stedet for som før skiftevis 
lørdag og søndag. Så må vi tage det 
op til revision senere om det er godt 
eller skidt. 
 

Mange hilsener 

Else-Marie & Hans-Kurt Pedersen 
Bankevejen 39, 4750 Lundby 
Tlf. 2087 7802 (Hans-Kurt)  
2227 7732 (Else-Marie) 

Vil du med på mailliste, så tag en 
lap med mailadresse med. 

Vandreture indtil oktober 2013

Lundby-gønger til Hummerdage i Køge 
En flok Lundby-gønger kastede i slutningen af juni 
glans over Hummerdagene i Køge. Hummeren er et 
skib, som Chr. IV byggede, og som ildsjæle i Køge 
nu vil lave en tro kopi af. Derfor varmer man op med 
Hummerdage, og gøngerne gjorde en god figur! 
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Mød Ann Jönsson på Gøngemarked 
Den skånske forfatter, healer, 
erhvervskvinde og kunstner, 
blandt andet sanger, Ann Jönsson 
gæster årets gøngemarked i Lund-
by lørdag og søndag den 17.-18. 
august. 
Hun kommer på Gøngemarkedet i 
Lundby for at overvære udgivel-
sen af hendes meget roste bog om 
snaphanernes kvinder Snapphonor 
på dansk. Den danske udgave har 
fået titlen Snaphøner. 
Det er Foreningen Svend Gønge, 
der står som udgiver af den dan-
ske udgave Snaphøner. Efter suc-
ces’en med Fotobogen Sydsjæl-
land - i Gøngehøvdingens fodspor 
har foreningen fået blod på tanden 
og fået lyst til at give danskerne 
mulighed for at komme ind i Ann 
Jönssons fantastiske univers.  
Bogen beskriver livet for kvinder-
ne i Ann Jönsssons hjemegn, 

Gøngelandet i det nordøstlige 
Skåne i anden halvdel af 1600-
tallet, umiddelbart efter at Sverige 
havde erobret Skånelandene fra 
Danmark.  
Det er en barsk bog, hvor man 
nogle gange kan komme til at 
tvivle på, om det virkelig har væ-
ret så slemt, som Ann Jönsson 
beskriver.  
Men det har det! Ann Jönssons 
dramatiserede fortælling bunder i 
virkelige begivenheder.  
Ann Jönsson har kunne spore sin 
egen slægt i området helt tilbage 
til snaphanetiden, og der er flere 
snaphaner i hendes slægt. 
Ann Jönsson er på markedet klar 
til at signere bogen Snaphøner, 
som i modsætning til den svenske 
udgave er illustreret med fotos, i 
øvrigt taget af Ann Jönssons dat-
ter Linnea. 

”Havfruen”, et af de smukke fotos, som pryder Ann Jönssons danske 
udgave af Snaphøner. (Foto: Linnea Jönsson). 

Uddrag af Snaphøner: 
Hun havde ikke gået langt, da hun 
hørte stemmer og trin lidt bag sig. 
Hun standsede og lyttede. Jo, der 
kom folk til hest. Hun kunne høre, 
at det var mænd, som snakkede 
sammen og heste, som prustede. 
Lige så stille gik hun væk fra stien 
og lidt ind i skoven. Hun nåede 
akkurat om bag en stor træstamme, 
da de dukkede op. Tre mænd til 
hest. Nu gjaldt det om at være 
dødsstille. Hun var en smule stak-
åndet, men trak vejret ned i sjalet, 
for at de ikke skulle se hendes ånde 

i natteluften. 
- Pruuuuh, der er noget, som gør 
hestene urolige, sagde den ene af 
mændene. 
- Stille, sagde den anden. 
Det var svenske soldater, som red 
gennem skoven, som hun oplyst af 
måneskinnet. 
- Det kan være et baghold af snap-
haner, sagde den tredje. 
- Lad os komme væk i en fart. 
Soldaterne sporede hestene og fór 
af sted i fuld galop.  

Flotte anmeldelser 
Da Ann Jönsson udgav 
Snapphonor i 2011 fik den 
flotte anmeldelser. F.eks. 
skrev forfatter og journalist 
Stina Helmersson: 

Endelig en bog, som hand-
ler om ”Snaphønerne”. 
En historieskildring af 
kvinders vilkår og valg. 
Ann tager os med tilbage 
til en fjern fortid og til livs-
vilkår, som er fjernt fra 
nutidens. En tid med terror 

og frygt, svig og angiveri. 
Men hun viser også, hvor-
dan man overlever med 
kærligheden og den gode 
vilje i behold. 
Hun fortæller om kvinder, 
som vover at stå op for 
deres egen sag, for deres 
nærmeste og deres overbe-
visning, og mænd, som gør 
det samme. 
Og hun åbner tilmed døren 
på klem til en kraftkilde 

med rødder i 
endnu ældre 
tid. En dimen-
sion, hvor der 
råder andre 
idealer, og 
hvor menne-
sker bekræfter 
sig selv og ser 
sig som en del 
af helheden og 
naturen.                                                                 

Sådan ser den 
danske udgave 
af Snaphøner ud. 
Den koster 200,- 
kroner. 
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Hesteballet om irsk 
frihedskrig på 
årets Gøngemarked 
En oplevelse ud over det sædvanli-
ge venter gæsterne ved årets gøn-
gemarked i Lundby lørdag-søndag 
den 17.-18. august i Lundby-
Parken. Det er to dygtige ryttere 
og heste fra Irish Cob Society i 
Roskilde, som kommer og opfører 
en ”hesteballet” om krigen mellem 
Irland og England i 1600-tallet. 
Den første af mange blodige krige 
mellem de to nationer. Hesteballet-
ten opføres til inciterende musik, 
og det er en kunstnerisk oplevelse 
af de helt store. 
At det er et par flotte piger, der 
sammen med de flotte heste er 
hovedpersonerne i showet, gør 

ikke oplevelsen mindre. 
Irish Cob Society optræder både 
lørdag og søndag på Gøngemarke-
det i Lundby. 
Boderne på Gøngemarkedet er 
åbne fra kl. 10 til 17, både lørdag 
og søndag. 
I Gøngekroen serverer krofatter 
Gunnar Stobbe og hans familie 
pragtfuldt historisk fadøl fra Bryg-
huset Møn. Der er to sorter at væl-
ge mellem: Sorte Svend og Chr. 
IV’s Gjøngebryg. 
I Gøngegrillen kan du købe Chr. 
IV’s steg med salat og kartoffelsa-
lat og gøngepølser. Og så er der 
også i år sildebod med stegte sild! 

Spil terning  
med Mannheimer 
Den koleriske Kaptajn Mannhei-
mer blankede Kapellan Tange af i 
terningespil i Carit Etlars Gønge-
høvdingen. På Gøngemarkedet 
stiller Mannheimer op til et spil 
terning med dig! Og han har lovet 
ikke at snyde, som han gjorde med 
den stakkels præstemand. 
Hvis du mere er til skak, kan du få 
en dyst med Chr. IV.  
Både Mannheimer og Chr. IV sid-
der klar i Foreningen Svend Gøn-
ges telt til at tage en fredelig og 
fornøjelig dyst med gæsterne. 

Gøngeguider tager dig i hånden 
Foreningen Svend Gønges 
nyuddannede gøngeguider er 
klar til at vise dig rundt på 
Gøngemarked 2013 og for-
tælle dig historien om Gøn-

gehøvdingen, og alle de hi-
storiske personer, du kan 
møde på  det historiske mar-
ked. 
Gøngeguiderne finder du i 

Foreningen Svend Gønges 
telt eller rundt om på plad-
sen, hvor de tydeligt er mar-
keret som guider. Og du 
spørger bare! 

Kort over markedspladsen i Lundby-Parken 

Markedspladsen i Lundby-Parken er i år indrettet lidt anderledes end den plejer at være. 
F.eks. har vi oprettet en stor militærlejr, hvor Chr. V’s Drabanter, Sjællandske Musketerer 
og skånske Karoliner holder til. Legeland til børnene er flyttet til modsatte hjørne. 
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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 

Slagter i Lundby i 25 år  
Det er ikke mange byer af 
Lundbys størrelse, der har 
deres egen slagter. Men det 
har Lundby, og det er lørdag 
den 3. august 25 år siden, at 
slagtermester Steen Enggaard 
etablerede sig i byen. 
Det var lidt af et tilfælde, at 
det blev Lundby, Steen Eng-
gaard, der stammer fra Sjolte 
nord for Tappernøje, etablere-
de sig i, da han flyttede til 
Lundby i 1988. Han var slag-
tersvend hos slagtermester 
Leif Andersen i Rønnebæk, og 
da han ville være selvstændig 
var det den ledige ejendom på 
Lundby Hovedgade 125, der 
gjorde, at han etablerede sig i 
Lundby. 
I de første ti år havde Steen 

Enggaard både slagteri og ud-
salgsbutik på ejendommen i 
Lundby, men i slutningen af 
90’erne kunne det ikke svare 
sig at holde butikken åben. 
Dertil var konkurrencen fra 
supermarkederrnes kølediske 
for hård. 
Men tidligere på året åbnede 
Steen Enggaard slagteriudsal-
get Byens Slagter i Præstø. 
I Lundby har han dog fortsat 
sit slagteri og sin grossist-
virksomhed. 
Steen Enggaard fejrer sit 25 
års jubilæum i Lundby med 
åbent hus på adressen Lundby 
Hovedgave 125 i Lundby på 
jubilæumsdagen lørdag den 3. 
august fra kl. 12-17. 

Prøv dragter til Gøngemarked 
Bodholdere, som skal låne 
dragter til Gøngemarked 2013 
i Lundby den 17.-18. august, 
kan prøve dem i uge 32 og 33 

hos Birgit Rasmussen, Lund-
byvej 28, 4750 Lundby. 
Ring til Birgit på tlf. 2912 
6508 og lav en aftale! 

Stor lejlighed udlejes i Lundby 

Stor lejlighed på 130 kvm. udlejes  
pr. 1. oktober 2013.  

Lejligheden er beliggende oven på Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. 

Interesserede bedes venligst kontakte udlejer 
på Medborgerhusets telefon 5133 37 71 eller 
pr. mail Winbi@godmail.dk for nærmere op-

lysninger. 
 

Bestyrelsen for  
Lundby Medborgerhus  
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Gå en tur gennem Køng og se 
hvad der er sket af forandrin-
ger de sidste 5 år. Start på 
Køng Højbro, hvor Køng Hus-
flidsskole har vokset sig stor 
og endnu smukkere. Kig in-
denfor og se de nye maskiner 
og en nyindrettet 1. sal, som 
også har givet plads til Kafé 
Køngs foto- og it-aktiviteter. 
Kryds Lundbyvejen og forsæt 
ad Bygaden til aksen ved 
Øbjerggårds Allé. Læg mærke 
til de nyplantede bøgehække, 
som markerer aksen på de fire 
sider. Kig ind i Køng Forsam-
lingshus og nyd synet af 
idrætsforeningens nye om-
klædningsfaciliteter og slå 
derefter et smut forbi de nye 
fodboldbaner med tilhørende 
bmx bane og multibane. Tag 
en tur på Køng Museum og op 
på øverste etage, som blev 
nyindrettet, så sygruppen i 
Kafé Køng har god plads og 
gode symaskiner til deres ar-
bejde.  Slut turen ved Spinde-
skolen, som er under kraftig 
forvandling fra ruin til gen-
nemrestaureret bygning. Tag 
til sidst et hvil i Spindeskolens 
smukke have, som ganske vist 
ikke er med i områdefornyel-
sen, men er resultat af et andet 
projekt. 
Mens du slapper af og kigger 
på blishønsene i gadekæret, 
tænker du måske på, hvordan 
det hele egentlig startede og 
hvad det lige var der gjorde, at 
Køng blev udpeget til Områ-
defornyelse. 
Vi skal tilbage til 2008, hvor 
alle borgere i Køng Sogn fik et 
postkort med invitation til 
spisning og idéudvikling i 
Køng Forsamlingshus. Der var 
stuvende fuldt i Forsamlings-
huset og idéerne svirrede i 

luften og på papirerne og man-
ge folk fandt sammen i inte-
ressegrupper. Det blev starten 
på adskillige møder, hvor gule 
sedler i mængde blev udfyldt 
med ønsker og drømme. Ind-
holdet af de gule sedler blev 
skrevet sammen til Køngs 
fyldige input til Vordingborg 
Kommunes lokalplan. Et input 
som viste, at Køng rummede 
en meget engageret og idérig 
befolkning samt store histori-
ske og kulturelle potentialer 
tilligemed et meget aktivt for-
eningsliv. Måske derfor var 
det naturligt at pege på Køng 
som det landdistrikt i Vording-
borg Kommune, som skulle 
have gavn af Områdefornyel-
sen. 
Summa summarum: ca. 6,5 
millioner kroner blev afsat til 
projektet – pengene kom fra 

Vordingborg Kommune og 
EU. 
Et konsulentfirma udarbejdede 
en plan for projektet og der 

blev nedsat en styregruppe 
med politikere, embedsmænd, 
konsulenter og lokale repræ-
sentanter for Køng. Planen 
indeholdt i store træk de øn-
sker og prioriteter, som bor-
gerne havde fremsat på de 
mange møder. Områdefornyel-
sen gik først i gang med Køng 
Husflidsskole og så gik det 
slag i slag de næste fem år.  
Nu er der kun tilbage at fejre 
Områdefornyelsen. Derfor den 
store fest den 31. august, hvor 
vi alle skal more os og glæde 
os over de fine resultater. Alle 
de involverede parter vil tillige 
formidle historien om deres 
del af Områdefornyelsen. Du 
kan møde dem i Husflidssko-
len, ved Spindeskolen, på fod-
boldbanerne og i det store telt 
foran Gl. Øbjerggård, hvor du 
bl. a. kan høre hele historien 
om Områdefornyelsen samt 
møde Kafé Køngs forskellige 
grupper. 

 

Jes Jelsmark & Else Lützhøft 

Kønglogoet blev til for at brande Køng og rummer tillige ho-
vedideerne bag Områdefornyelsen i Køng. 

Blishønsene i gadekæret i Køng har også fået bedre forhold 
efter at Områdefornyelsen i Køng er blevet gennemført. De har 
i hvert fald rigeligt med andemad.  

Områdefornyelsen i Køng gennemført 



16  

 

4750Avisen nr. 139, 3. august 2013 

For femte gang byder somme-
ren på festivalen Musik over 

Præstø Fjord, og igen er lands-
byen Nørre Smidstrup cen-

trum for fire dejlige dage 
spækket med musik, sang, 
dans og oplevelser. 

’Viseteltet’ byder på et stort, 
professionelt program, hvor 
f.eks. ’Souvenirs’ med Sofie 
Bondes helt unikke humor 
strøs ud med let hånd til Nils 
Torp og Klaus Pindstrups fæ-
nomenale samspil.  

Klaus Pindstrup modtager i år 
’Spillemandsprisen2013’. Den 
overrækkes af næstformand i 
Næstved Kommunes kulturud-
valg, Birgit Lund Terp, fredag 
9. aug. kl. 17.30.  

I ’Viseteltet’ er ORDET i fo-
kus, og to lokale, professionel-
le kunstnere kan høres, nemlig 
Alan Klitgaard og Søren Kors-
høj, begge med bands. Alan 
Klitgaard har sat musik til 
Halfdan Rasmussens Irlands-
digte ’Regnens Harpe’. Søren 
Korshøj lancerer en ny cd med 

egne sange, ’Skyggen af sol’. 
Pär Sörman er garanten for 
stor svensk visekunst, og præ-
senterer bl.a. sange af Dan 
Andersom med stor varme og 
intensitet.  
Der er musik fra fire scener og 
masser af muligheder for 
buskspil (jam). Så alle opfor-
dres til at medbringe egne 
instrumenter. Festivalen byder 
også på workshops i spil og 
dans, og som noget nyt er der 
også blevet plads til teaterver-
denen. Det kommer til udtryk i 
en Mester Jakel forestilling, 
’Mester Jakel og den gyldne 
violin’, som er skrevet til festi-
valen af Næstved-teateret 
’Talent 1’ med Morten 
Aagaard. Søren Korshøj har 
komponeret spillemandsmusik 
til denne drabelige forestilling, 
hvor Mester Jakels karakter 
træder tydeligt frem. Det dan-
ske danseteater ’NordenFra’ 
spiller den festlige forestilling 
”Ud i vinden”, og deres farve-
rige kostumer og kreative dans 
får musikalsk følgeskab af 
folk, der kan deres kram med 
egne kompositioner. Dansete-
atret inviterer senere lørdag 
alle til kædedans under 
’Dansetræet’. 
Programmet er det hidtil stør-
ste med optrædende fra Dan-
mark, Norge, Sverige og Fin-
land og kan studeres i sin hel-
hed på hjemmesiden: 
www.folkemusik.com 

 
Hvad: Musik over  Præstø 
Fjord. 

Hvornår:  8.– 11. august 
2013 

Hvor: Smidstrupvej 69, Nør-
re Smidstrup, 4733 Tappernø-
je plus omliggende gårde. 

Hold dig opdateret  
på internetportalen 

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

 Pakketilbud: Fra 9.500 incl. moms  

Musik over Præstø Fjord 8.-11. august 
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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 

Igennem hele arbejdet med 
planlægning og igangsættelse 
af restaureringen af Snesere 
Kirke har det været menig-
hedsrådets ønske, at det nye 
gulv skal have et kunstnerisk 
tilsnit. Der er derfor gennem 
flere år samarbejdet intensivt 
med kunstnerne Till Junkel og 
Signe Lewis, der har lavet 
mange skitser og forslag til 
materialevalg. Den nuværende 
skitse er tillempet biskoppens 
og provstiets ønsker og er god-
kendt herfra under forudsæt-
ning af, at vi selv skaffer det 
beløb selve kunstprojektet 

koster. Det har vi så tænkt os 
at gøre, og et af tiltagene er en 
række usædvanlige arrange-
menter i det nuværende kirke-
rum, hvor alt interiør er taget 
ud, og hvor vægge og gulv står 
rå tilbage. 
Første koncert er afholdt lør-
dag den 3. august med temaet: 
Forsmag på ”Musik over 
Præstø Fjord”. 
Næste koncert bliver: 
18. august kl. 15.00 - ca. 
17.30 Tema: ”U.S.A.” 

Unge lokale musikere med 
blikket vendt mod U.S.A. vil 
være repræsenteret. 

Koncerten er familievenligt 
lagt i eftermiddagstimerne, 
hvor der også vil være mulig-
hed for at købe forfriskninger i 

våbenhuset. Campingstol/
skovturstæppe kan medbringes 
og vi anbefaler ligeledes prak-
tisk påklædning, da rummet er 
en byggeplads. 
Efterfølgende vil der blive 
planlagt yderligere 2-4 arran-
gementer og disse vil blive 
beskrevet i dagspressen, så 
snart det er muligt. 
Entré betales ved indgangen: 
125,- (voksen), 75,- (10-16 år), 
gratis u. 10 år. Husk evt. at 
medbringe campingstol/
skovturstæppe. 
Særlig V.I.P. billet (begrænset 
antal) kan forudbestilles på 
kirken.snesere@gmail.com 
Pris 350,- kr. som dækker en-
tré, siddeplads og lidt til ga-
nen. 
Hele overskuddet går til ud-
smykning af Snesere kirkes 
gulv. 

Støttekoncerter i Snesere kirke 
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Det sker i aug. 
Lø 3 4750Avisen udkommer 
12-17: Steen Enggaard holder åbent hus i 
anledning af sit 25 års jubilæum som slag-
termester i Lundby. På adressen Lundby 
Hovedgave 125, 4750 Lundby. 
15-17.30: Støttekoncert i Snesere Kirke: 
Forsmag på Musik over Præstø Fjord. 
Ti 6 14-17: Rapelling på Avnø Naturcenter 
To 8 Musik over  Præstø Fjord i Nr . 
Smidstrup ved Tappernøje 
Fr 9 Musik over  Præstø Fjord i Nr . 
Smidstrup ved Tappernøje 
Lø 10 Musik over  Præstø Fjord i Nr . 
Smidstrup ved Tappernøje 
Sø 11 Musik over  Præstø Fjord i Nr . 
Smidstrup ved Tappernøje 
16-18: PoliMUSik-café i Snaphanen Café, 
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
Lø 17 10-17: Gøngemarked i Lundby-
Parken i Lundby 
Sø 18 10-17: Gøngemarked i Lundby-
Parken i Lundby 
15-17.30: Støttekoncert i Snesere Kirke: 
Tema: U.S.A. 
Lø 24 10-15: Erhvervsmesse ved Køng 
Gårdbutik i Køng 
Sø 25 10-15: Erhvervsmesse ved Køng 
Gårdbutik i Køng 
18.00: Sværdborg og Lundbys nye præst 
Louise Grandjean Coster ordineres i Ros-
kilde Domkirke. Fælles buskørsel: se kir-
kesiden side 17. 
Lø 31 4750Avisen udkommer 
10-01: Køng fejrer afslutningen af område-
fornyelsen med en kæmpefest i Husflids-
skolen, spindeskolen, på museet og på 
stadion. (se program på midtersiderne) 

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 

I Ugebladet, der udkommer 
hver tirsdag, læste jeg, at 
Vordingborg Kommune 
inviterede alle frivillige i 
kommunens foreninger til 
”Foreningernes Dag”. Det 
skulle forgå i Præstø, lør-
dag, den 13. juli. Næste 
formiddag fik jeg kontakt 
til koordinator Lisbet Hebo 
Kjærsøj, og hun gav mig og 
den forening, jeg er sekre-
tær for, en gratis stadeplads 
omgående. Meget flot, med 
så kort en varsel! 
Vel ankommet til min plads 
foran Nordea på Adelgade 
næste morgen, opdagede 
jeg, at pladsen var der, men 
ingen bod! Der var hverken 
et bord eller en stol. Min 
fejl at jeg ikke havde spurgt 
om dette. Nu var jeg virke-
lig på den. Jeg kunne ikke 

lægge de seks forskellige 
små hæfter, to bøger plus 
noget PR-materiale på selve 
fortovet, og ej heller ville 
jeg kunne stå ret op fra kl. 
09:00-15:00. 
Lige overfor min plads var 
Steen Enggaard, slagteren 
hjemme fra Lundby, der for 
nylig har åbnet Byens Slag-
ter i Præstø. Steen opfat-
tede lynhurtigt mit dilemma 
og råbte til mig:  
- Aase, kan du bruge et af 
mine borde?  
Jeg gik over gaden og så de 
små og rigtig pæne borde, 
han havde. Steen fornem-
mede, at jeg nok mente de 
var lidt små set i forhold til 
alt det pik-pak jeg havde 
slæbt med mig, og sagde 
straks:  
- Jeg finder noget andet til 

dig!  
Selv om han havde travlt og 
skulle gøre klar til dagens 
kunder, forsvandt han ind i 
porten ved siden af. Han 
kom retur med et bord, der 
var 2 meter langt plus 2 
stole! Voila, min dag var 
reddet! 
Ovenstående forløb viser, 
at Steen reagerede lynhurtig 
og udførte en suveræn og 
effektiv nabohjælp! Uden 
hans indsats kunne jeg have 
pakket sammen og kørt 
retur med foreningens ma-
teriale.  
Tak for hjælpen, Steen! 
 

Aase Harrekilde-Petersen  
Sekretær i Foreningen 

Dansk Edgar  
Cayce Selskab 

Lundby 

Nabohjælp fra Lundbyborger 
til Lundbyborger - i Præstø! 

Stor forskel på priser 
Man skal stadig se sig godt 
for, når man handler. Det 
viser følgende to historier:  
Jeg var på udkig efter en 
parasolfod-vogn. Det er en 
anordning af jern med 4 
hjul. Når den er samlet, 
placerer man den tunge 
parasolfod oven i. Derefter 
kan man nemt ”trille” en 
stor parasol der hen hvor 
man ønsker den placeret. 

Jeg besøgte tre forretninger. 
Prisen for den samme vare 
(dvs. i en identisk æske og 
ditto indhold) svingede fra 
kr. 465,00 til  kr. 199,00.  
Dernæst ville jeg købe en 
såkaldt ”festival-stol” til at 
tage med på stranden. Sam-
me mønster gentog sig:  
Ved at besøge nogle for-
skellige forretninger, fandt 
jeg priser der varierede fra 

kr. 179,00 til kr. 50,00. Vel 
at mærke igen for samme 
vare.  
Gæt, hvilke to varer jeg 
købte? 
 
 
 

Venlig hilsen 
Aase Harrekilde-Petersen 

Lundby Hovedgade 69 
4750 Lundby 

Menighedsrådsformand ved Snesere 
kirke Erling Johansson fik sig en glæ-
delig overraskelse, da Ole Jeppesen, 
ejer af “Jeppesen Skoventreprise” i 
Tappernøje, ringede torsdag aften med 
et ønske om, at donere 5.000,- kr. til 
udsmykningen i Snesere kirkes nye 
gulv. 
Ole Jeppesen håber og opfordrer til, at 
hans initiativ vil få mange flere til at 
støtte op omkring menighedsrådets 
ønske om en udsmykning. En udsmyk-
ning, der vil være til glæde for de 2- 
3.000 beboere i Snesere sogn i måske 
flere hundrede år, men også til glæde 
for de mange besøgende og turister, 
der årligt besøger vejkirken i Snesere.  

Støtter udsmykning  
i Snesere kirke 
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4750Avisen nr. 139, 3. august 2013 

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 


