
   

 

4750Avisen nr. 140, 31. august 2013 

Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

Denne 
måneds 
foto 
Jørgen Niel-
sen, Køng 
Husflidsskoles 
fotogruppe, har 
taget måne-
dens foto.  
”Solbadende 
grøn frø i vo-
res havedam”, 
fortæller Jør-
gen Nielsen, 
Fuglebæk. 

Husflidsskolen fejrer 
140 års jubilæum 
Det er intet mindre end enestående. 
Lørdag den 14. september kan Hus-
flidsforeningen i Køng fejre sit 140 
års jubilæum! Det sker med åbent 
hus på dagen fra kl. 14 i Husflids-
skolen, Højbro 15, Køng, 4750 
Lundby. Alle er velkomne! 
                           Læs mere side 16 

Bliv plejeforældre 
for en jættestue 
Nu kan du blive plejemor– eller –
far for en jættestue på Svinø. Til-
buddet kommer fra blandt andet 
Svinø Borgerforening. 

                  Læs mere på bagsiden 

Regn gjorde 
ikke ondt på 
gøngemarked 

Selv om det regnede tem-
melig meget både lørdag og 

søndag forhindrede vejrgu-
derne ikke, at årets gønge-

marked i Lundby blev en 
gedigen succes. Godt nok 
kom der ikke så mange 
mennesker som sidste år, 
men salget i boderne var 
der ikke noget i vejen med 
og programmet var helt i 
top. 
Se de mange dejlige bille-
der fra Årets Gøgngemar-
ked og læs hvad markeds-
koordinatoren siger. 
Til næste år afholdes der 
Gøngemarked i Lundby 
Parken den 23.-24. august. 

          Læs mere side 9-12 

Syv Sognes erhvervs-
messe gik rent hjem 
Syv Sognes Erhvervsmesse hos 
Køng Auto og Køng Gardbutik 
søndag den 25. august gik rent 
hjem. Der var mange besøgende i 
det gode vejr, og rigtigt meget at se 
på af lokale firmaer med et væld af 
tilbud, både til ham og hende. Disse 
lokale vindmøller - ikke kæmpe-! -
blev solgt til særlig markedspris. 
                  Læs mere på bagsiden 



2  

 

4750Avisen nr. 140, 31. august 2013 

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: 3500 eks. 

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

Dette blad udkommer 
lørdag den 31. august 2013 

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

mer af 4750Avisen er   
mandag den 23. september  

kl. 10! 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 28. september. 

  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 

Vilde gønger afbrød bryllupsmiddag 
Da Signe Lind og Mads Gel-
ting Magnussen fra Lundby 
blev gift i lørdags, fik de sig 
noget af en overraskelse un-
der bryllupsmiddagen. Efter 
at brudgommens mor havde 
holdt sin tale blev festsalen 
invaderet af en flok gønger 
fra Lundby. Selveste Gønge-
høvdingen Svend Poulsen, 
hans kone Ane Marie, hans 
tro væbner Ib og Chr. IV 
troppede op for at lykønske 
brudeparret. 
Baggrunden for besøget var, 
at Mads og Signe er flyttet til 
Lundby for godt et år siden, 
og de er faldet rigtigt godt til 
i byen. De er meget glade for 

at bo i Gøngehøvdingens by, 
og de glæder sig over de 
mange aktiviteter, der er i 
byen. 
Da de så skulle giftes, syntes 
Foreningen Svend Gønge, at 
de fortjente særlig opmærk-
somhed, og derfor var de fire 
figurer fra de årlige gønge-
markeder mødt op for at hyl-
de brudeparret. Signe og 
Mads og deres omkring 50 
gæster fik historien om Gøn-
gehøvdingen, fortalt af ham 
selv (Johnny Birch), og Chr. 
IV havde det gode råd til 
brudgommen, at han skulle 
holde sig til sin Signe, da han 
vidste hvilket hyr man har 

med flere koner i de himmel-
ske sale. 
Til slut udbragte gøngerne 
sammen med de mange gæ-
ster et trefoldigt gøngehurra 
for brudeparret. 
Gøngerne havde selvfølgelig 
også gaver med. Brudeparret 
fik den flotte fotobog 
”Sydsjælland i Gøngehøv-
dingens fodspor”, som For-
eningen Svend Gønge udgav 
i 2011, og spise- og drikke-
billetter til årets Gøngemar-
ked i Lundby den 17.-18. 
august i Lundbyparken. 
En skåning har på Facebook 
følgende kommentar til bille-
det: åin rediå göingebrud!!! 

På billedet ses Chr. IV (Peter Sten Hansen), Ib (Gunnar Stobbe), brudeparret Mads Gelting 
Magnussen og Signe Lind, Gøngehøvdingen Svend Poulsen (Johnny Birch) og hans kone 
Ane Marie (Winni Birch). (Foto: Peter Blumensaadt).  
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Blangslev 

 

 

10,- 

299,- 

Vilde tilbud fra slagteren: 

Hel oksefilet 
3-4 kg.               Pr. stk. 

12,- 
Grønne stenfri  
druer 500 gram 
udenlandske kl. 1 pr. bk. 

Knorr Sauce 
Flere varianter pr. pk. 

10,-  

Karat Instant 
200 g                pr. glas 

35,- 

9,- 

    
 

Lurpak smør  
eller Smørbar 

 

 

                           

 

Medister 
500 g, pr. pakke 
max. 4 pk. pr. kunde 
til denne pris! 
 

 

 

 

12,- 

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

Torsdagstilbud  

 
 

Hamburgerryg Mad & Smag 

                                              pr. 1/2 kilo  

 

 

 

 

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

19,95 

 
 

69,95 Kom og 
tank  

på vores 
GO-ON- 
anlæg.  

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

San Marco Pizza 
Flere varianter  

    

233-355 g pr. stk. 

10,- 
Købmand 

Kenneth 

 

Eurospar  

har åbent alle dage 

OGSÅ SØNDAG 

8-19 

Fredagstilbud  

Lørdagstilbud  

Royal pilsner el. Classic 
24 x 0,33 cl + pant 
max 3 kasser  
pr. kunde pr. dag  

Max. 6 pr. kunde l denne pris! 

1,5 l Faxe Kondi 
Nikoline Appelsin eller Pepsi  
flere varianter 

+pant. Max 6 fl. pr. kunde 
pr. dag til denne pris! 

Max. 5 pk. pr. kunde  
til denne pris! 
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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 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 

SF i PoliMUSik-café 
Søndag den 8. september kl. 
16-18 er det blevet SF’s tur 
til at præsentere sin politik og 
musik i rækken af valgmøder 
op til kommunevalget i Vor-
dingborg Kommune den 19. 
november. 
SF’s spidskandidat til valget, 
Else-Marie Sørensen kommer 
til Lundby og svarer på 
spørgsmål og spiller sin ynd-
lingsmusik, når der holdes 
PoliMUSik-café i Snaphanen 
Café, Lundby Hovedgade 95, 
st, 4750 Lundby: 
Selv om caféen er lukket, 
bliver den åbnet ekstraordi-
nært denne dag for at af hol-
de valgmødet. Og der er mu-
lighed for at købe både varme 
og kolde drikker under arran-
gementet. 

Else-Marie Sørensen med-
bringer en stak musik, som vi 
skal høre indimellem de man-
ge ord om lokalpolitik. 
Du kan glæde dig til at høre 
følgende:  

Når jeg ser et rødt flag smæl-
de, Costa del sol med C. V. 
Jørgensen, Teacher leave 
those kids alone med Pink 
Floyd, I Skole med Niels 
Hausgaard, Sommer og sol 
med Birthe Kjær, Barndom-
mens Gade med Anne Linnet, 
I don’t wanna die med Rob-
bie Williams og New Tomor-
row med Friends in London. 
Else-Marie Sørensen udspør-
ges af journalist Peter Sten 
Hansen, men deltagerne får 
også lejlighed til at stille 
spørgsmål til kandidaten. 
Næste arrangement foregår 
søndag den 6. oktober med 
Venstres Uffe Nielsen. Og 
20. oktober kan du møde 
Liberal Alliances spidskandi-
dat Thorsten M. Gregersen. 

Gymnastikopstart den 9.-9. 2013 
Man tilmeldes ved opstart. 

Hold: 
Mandag kl. 16.15-17.05: Spillopperne 

Alder: Børnehavebørn (3-5 år) Pris: 550,- 
Mandag kl. 17.05-17.55: Fuld fart på familien  
(Alder: 1-3 år) Pris: 400,- barn/300,- voksen. 

Mandag kl. 18.00-19.00: Brumbasserne  
(Alder: 4-8 år) Pris: 650,- 

Torsdag kl. 18.00-19.30: Springholdet  
Pris: 800,-. Hjælpeinstruktører 1/2 pris. Der kan forekomme egenbe-
taling. Alder: ca. 4 klasse og opefter. Gymnasterne skal dog kunne 
holde koncentrationen og have fokus. Det vil være op til instruktø-

rerne at afgøre, om man er egnet til at gå på holdet. 
Se mere på  Facebook: Svendgønge gymnastik forening ISG eller 

www.ifsvendgoenge.dk  

Else-Marie Sørensen, SF 

Tømrerrmester Kristian Lids-
moes havde på Syv Sognes 
Erhvervsmesse i Køng en 
konkurrence, hvor man skulle 
gætte, hvor mange skruer der 
var i et glas. 
Det rigtige svar var 751 skru-
er. 56 havde stemt, og her er 
vinderne: 
1. plads: Mette Jørgensen,  3 
timers arbejdskraft  
2. plads: Allan Hansen. 2 ti-
mers arbejdskraft  
3. plads:  Poul-Erik Rønje. 1 
times arbejdskraft. 

Vinderne af 
skruegætte-
konkurrencen  
på Syv Sognes 
erhvervsmesse 
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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 

Dansk Folkeparti vil under 
ingen omstændigheder støtte 
Socialdemokraternes spids-
kandidat Martin Leider Olsen i 
at blive borgmester i Vording-
borg Kommune.  
På valgmødet i Snaphanen 
Café i Lundby søndag den 11. 

august blev Dansk Folkepartis 
spidskandidat Heino Hahn 
spurgt, om det var helt udeluk-
ket, at Dansk Folkeparti kunne 
finde på at støtte en socialde-
mokratisk borgmester. Hertil 
svarede Heino Hahn:  
- Det er totalt udelukket med 

den borgmesterkandidat, de 
har valgt.  
Heino Hahn anser det for mere 
sandsynligt, at Dansk Folke-
parti peger på Knud Larsen, 
Venstre, som borgmesterkan-
didat, da han regner med, at 
Venstre bliver et større parti 
end Dansk Folkeparti efter 
valget. 
På valgmødet erklærede Heino 
Hahn i øvrigt, at han vil sørge 
for, at Gøngeland, et oplevel-
sescenter for Gøngehøvdingen 
og 1600-tallet, bliver skrevet 
ind i den nye  kommuneplan, 
selv om det ikke er taget med i 
hvidbogen, som  
embedsmændene  
har udarbejdet.  
Heino Hahn  
mente i øvrigt,  
at så snart  
den  
finansielle  
krise er  
overstået,  

skal der sættes fuld kraft på 
udbygning af Lundby, som 
han kaldte Vordingborg kom-
munes "fjerde købstad". 
Næste valgmøde i Lundby op 
til kommunevalget den 19. 
november bliver søndag den 8. 
september kl. 16-18, hvor SF's 
spidskandidat Else-Marie Sø-
rensen kommer på besøg med 
en stak plader under armen.   

Dansk Folkeparti afviser samarbejde med Martin Leider 

Dansk Folkepartis spidskandidat Heino Hahn afviste på valg-
mødet i Lundby enhver støtte til Martin Leider Olsen, S. 

FO
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Inspiratonstur  
til Historicum  
og Koldinghus 

Gøngemarkedets sygruppe og 
Foreningen Svend Gønges 
Renæssancedansere har arran-
geret en inspirationstur til Hi-
storicum Christiansfeld og 
Koldinghus. Den foregår tors-
dag den 26. september, og er 
ikke kun for medlemmerne af 
sygruppen eller renæssance-
dansetruppen. Interesserede i 
historiske dragter er velkomne 
til at tage med, siger tovholder 
i sygruppen, renæssancedanser 
og bestyrelsesmedlem i For-
eningen Svend Gønge, Birgit 
Rasmussen, Køng.  
Historicum er en socialøkono-
misk virksomhed, der ud-

over salg af historiske redska-
ber og stof, sytilbehør og hi-
storiske mønstre arbejder med 
historiske aktiviteter og emner, 
produktion af historiske drag-
ter, salg og udlejning af drag-
ter. 
- Vi håber, at også folk, der 
måske kunne tænke sig at væ-
re med i vores aktiviteter kun-
ne få blod på tanden efter så-
dan en spændende tur, siger 
Birgit Rasmussen. 
Der er afgang fra Lundby tors-
dag den 26. september kl. 
7.00. Der køres i privatbiler, 
som fyldes op. Man regner 
med at være fremme ved Hi-

storicum i Christiansfeld i 
Sønderjylland kl. ca. 10.30. 
Deltagerne i turen får en rund-
visning, og der bliver mulig-
hed for at købe stof eller snit-
mønstre. 
Derefter er der fælles frokost i 
Christiansfeld, og kl. ca. 14 
ankommer turdeltagerne til 
Koldinghus.  
- Vi er naturligvis mest inte-
resserede i at se historiske 
drageter og deres systue, men 
der bliver også mulighed for at 
gå rundt på egen hånd i muse-
et. Vi kører derfra, når vi er 
”mætte”, siger Birgit Rasmus-
sen. 

Turen kommer til at koste 
max. 300 kroner pr. deltager 
for transport, entré og parke-
ringsafgift. Derudover skal 
man selv betale sin fortæring i 
løbet af dagen. 
Kunne du tænke dig at komme 
med på turen til Christiansfeld 
og Koldinghus, skal du hen-
vende dig til Birgit Rasmussen 
på tlf. 2912 6508.  
Birgit Rasmussen vil gerne 
vide, om du kan køre eller vil 
være passager. Så sørger Bir-
git for fordeling i biler, så alle 
kan komme med! 
Ring til Birgit Rasmussen og 
hør mere på 2912 6508! 
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Næste nummer af  4750Avisen: 
Nr. 141: 28. september 2013 

Deadline: 23. september kl. 10 

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

I august er der nu gennemført 
2 succesfulde koncerter med 
højt kunstnerisk indhold. Vi er 
dybt taknemmelige for den 

store støtte, vi har fået fra de 
optrædende kunstnere. Uden 
deres frivillige engagement 
ville alt dette ikke kunne lade 

sig gøre. 
Op til den første koncert over-
raskede Ole Jeppesen, ejer af 
”Jeppesen Skoventrepri-
se”  med en donation på 5.000,
- kr. 
Endnu en overraskelse dukke-
de op til koncerten den 18. 
august, da Poul Erik Andersen 
på vegne af det nedlagte 
”Tappernøje Gadelys – og 
Beboerforening” overrakte 
80.000,- kr. til kirkens gulvud-
smykning. 
Med disse donationer, entré-
indtægt og salg af forfrisknin-
ger samt salget af det gamle 
gulv er vi nået et godt stykke 
på vej, men det stopper ikke 
her. Flere arrangementer er i 
støbeskeen: 
Således afholder vi støttekon-
cert lørdag den 21. september 
kl. 15.00 til 17.00. Tema: 
”Musikskolen”. 
Koncerten lørdag den 21. sep-
tember er inddelt i forskellige 
faser. Først spiller og synger 
de absolut dygtigste nuværen-
de og tidligere musikskoleele-
ver i Fladså eller Næstveds 
sydøstlige del, som det nu 
hedder. Der bydes bl.a. på 
singer songwriter, smukke 

klaverballader og guitarmusik. 
Vi vil blandt andet møde Han-
ne Katrine Rasmussen, der vil 
spille et par af hendes egne 
numre. Dejligt at vi i Snesere 
kan præsentere nogle af de 
flyvefærdige musikalske unge 
mennesker fra området!      
Bent Kværndrup, der i mange 
år har været musiklærer og 
musikskoleleder i Fladså, har 
netop udgivet en bog og CD: 
Prostatakræft i et musisk per-
spektiv. Han vil ved koncerten 
spille nogle af sine alvorlige, 
tankevækkende og især livsbe-
kræftende sange.  
Frida Fridriksdottir er solo-
sangs- og korlærer i Fensmark, 
Brøderup og Mogenstrup. Der-
udover har hun en sangkarriere 
som jazz- og popsangerinde. 
Ved denne koncert kan man 
høre hendes egne smukke og 
lyriske sange, som passer flot 
til kirkerummet. 

Entré betales ved indgangen: 
125,- (voksen), 75,- (10-16 
år), gratis u. 10 år. Husk evt. 
at medbringe campingstol 

Hele overskuddet går til 
udsmykning af Snesere 
kirkes gulv. 

Hold din næste fest i 
Medborgerhuset 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller møde-
lokale 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 

Støttekoncerter  
i Snesere Kirke 
er en stor succes 
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Vejrguderne plejer at være det 
årlige gøngemarked i Lundby 
venligt stemt. Men sådan var 
det ikke i år. Lørdag regnede 
det indtil middag, hvorefter 
vejret blev glimrende, men 
søndag drev bygerne ind over 
Lundby-Parken hele dagen 
igennem.  
Det betød, at der kom færre til 
markedet end sidste år, hvor 
der blev sat rekord med om-
kring 6500 besøgende. Mar-
kedskoordinator Steen Nielsen 
skønner, at der i år har været 
omkring 3500 besøgende til 
Gøngemarkedet i Lundby de 
to dage. 
Derimod ser det ud til, at de 
færre besøgende har haft den 
store pengepung med, da både 
boder og andre salgssteder 
melder om fint salg. 
Markedskoordinator Steen 
Nielsen fremhæver gæsterne 
fra venskabsbyerne Lönsboda 
i Skåne og Lohmen i Tysk-
land. Således var der omkring 
15 gæster fra Lohmen, heraf 
personalet i den lokale børne-
have, som især var interesseret 
i aktiviteterne for børnene.  
Og netop Legeland fremhæver 
Steen Nielsen som en god ny-
skabelse.  
- Der var masser af liv, blandt 
andet pudekamp som grund-
træning for at blive en god 
snaphane og andre 1600-
talslege. Skattejagt og sværd-
kamp var en stor succes. 
Det var også imponerende at 
se Jægerforbundet brække et 
rådyr, dvs. flå skindet af det. 
Jægerne lavede senere lækre 
smagsprøver til gæsterne af 
dyret. Så det var et godt gøn-
gemarked med stor omsætning 
på trods af vejret, siger Steen 
Nielsen. 
Han fremhæver også de mange 
udklædte, musiktruppen Octa-
via, Irish Cob Society og sidst 
men ikke mindst militærlejren, 
som både lørdag og søndag 
opførte stormen på Køben-
havn, hvor alle de deltagende 
soldatergrupper blev involve-
ret. Næste års Gøngemarked 
afholdes lørdag-søndag den 
23.-24. august 2014. 
Se billeder på de næste sider! 

Vejret var ikke med Gøngemarkedet 
Birgit Rasmussen 
fra Køng havde 
igen i år instrueret 
et teaterstykke på 
Tingstedet i Lundby 
Parken. Her bliver 
Svend Poulsen 
dømt til at skulle 
give de andre en 
dram på kroen! 
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Glimrende Gønge
Fo

to
s:

 J
y

e 
H

ø
j H

am
m

e
r 

o
g 

B
ø

rg
e 

B
al

tz
er

 

Lone Andersen, ismutter fra Snaphanen Butik. 

To kreative kvinder, Ann Jönsson og Kulsoen. Optoget ankommer til Lundby-Parken med Chr. V’s Drabanter i spidsen. 

Gøngemarked 2013 blev en meget 
stor succes. Der har vel aldrig før 
været så meget at opleve som i år. 
Og for første gang i flere år var 
der virkelig noget at opleve for 
børnene. Legeland fungerede vir-
kelig godt. 
Der var også flere nyheder på 
markedet, f.eks. det flotte heste-
show med Irish Cob Society fra 
Roskilde, som fortalte historien 
om den første krig mellem Eng-
land og Irland i midten af 1600-
tallet på den mest charmerende 

måde. 
Ann Jönsson fra Skåne kom ikke 
alene for at signere sin bog Snap-
høner, som på markedet blev ud-
givet på dansk af Foreningen 
Svend Gønge. Hun optrådte også 
med sang og fortællinger om gøn-
gernes liv. 
Vejret var ikke med Gøngemarke-
det i år. Lørdag var fin, men søn-
dag var der mange byger. På trods 
af det kom der mange mennesker, 
men rekorden på 6.500 sidste år 
blev ikke nået.  
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marked i Lundby 

Pigerne fra Irish Cob Society gjorde lykke med deres hesteballet. 

Ann Jönsson fra Glimåkra i Gøngelandet i Skåne både 
sang, fortalte og signerede sin bog Snaphøner. 

Ingen skal påstå, at den historiske interesse ikke begynder tidligt. Gøngehøvdingen fik sin sag for på Tingstedet. 
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Pottemager Lillian Jensen fra Lundby var som sædvanligt med på 
Gøngemarkedet, men i år havde hun fundet på at vise børnene, hvor-
dan man laver et gøngekrus, og der var rigtigt mange børn, der kom 
hen til Lillian og fik en klump ler og gik i gang med at forme et krus. Merethe og Birgit i deres lille teaterstykke. 

Smeden var vigtig i 1600-tallet, også på markedet! 
Lundby Sognearkiv underviste i gotisk skrift med gåsepen! 

Jægerforbundet viste, hvordan man brækker et rådyr. Søndag formiddag var der gudstjeneste på Gøngemarkedet. 
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Henrik Holmer åbnede markedet. Bernd Dikau, borgmester fra Lohmen. Octavia var igen på pletten. Mannheimer i godt selskab. 
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Snaphøner kan købes 
i Snaphanen Butik 
Skåningen Ann Jönssons bog 
om kvindernes liv i 1600-
tallets Skåne kan nu købes i 
Snaphanen Butik i Lundby. 
Det var i 2011, Ann Jönsson 
udgav sin meget roste bog 
Snapphonor på svensk.  
Foreningen Svend Gønge har 
oversat bogen og endda fået 
den illustreret med fotos, taget 
af Ann Jönssons datter Linnea 
Jönsson. Bogen udkom på 
Gøngemarkedet i Lundby lør-
dag-søndag den 17.-18. august 
2013. Fik du ikke fingre i bo-
gen på Gøngemarkedet, kan 
du købe den i Snaphanen Bu-
tik, Lundby Hovedgade 95, 
4750 Lundby. Der er åbent 
alle ugens dage fra 13-21. 
Bogen, som er på 250 sider,  
koster 200,- kr.  
I næste nummer af 4750Avi-
sen bringer vi en anmeldelse 
af Snaphøner, og det er ingen 
ringere end Hanne Reintoft, 
der har et indgående kendskab 
til Skånes historie, der står for 
anmeldelsen. 

Tekstilfantasier i hør, bomuld og silke  
Lørdag den 7. september kl. 
14 er der fernisering på en ny 
udstilling på Køng Museum 
med tekstilkunstneren Lise 
Paulsens tekstilfantasier.       
Lise Paulsen har i mange år 
haft sit tekstilværksted i den 
gamle købmandsgård i Roskil-
de og ar hovedsagelig arbejdet 
med naturmaterialer som hør, 
bomuld og silke. Desuden 
inddrager hun gamle stoffer, 
kniplinger og broderier. 
Farvningen af stofferne er 
grundlæggende for det færdige 
resultat, da de forskellige stof-

typer så får deres helt egne 
nuancer og “liv”. 
Lise Paulsen har gennem årene 
lavet vægudsmykninger, rum-
delere, puder og gardiner, som 
indgår i harmoni med det rum 
de er skabt til. 
På udstillingen kan man se 
både store og mindre billedop-
hæng, puder, dekorerede te-
varmere og spændende, ander-
ledes tøjkreationer. 
Til udstillingen på Køng Mu-
seum har den blå hørblomst 
været inspirationskilden til 
flere af tingene. 

Udstillingen, der har åbent 
lørdage og søndage fra kl. 12-
16, varer til den 20. oktober, 
og søndag den 6. oktober kl. 

14 kommer Lise Paulsen og 
fortæller om sine specielle 
teknikker og arbejdsprocesser. 

Strikke-café i 
Bio Bernhard 
Nu begynder en strikke-café i 
Bio Bernhard i Præstø! 
Vi starter op for vinteren den 
16. september kl. 19.00 i Café-
en i Bernhard. Alle er velkom-
ne.  
Man kan strikke, hækle, brode-
re eller hvad som helst. Man 
kan også lære at f.eks. strikke. 
Der er ikke kontingent, men 
man betaler 20kr. pr. gang til al 
den kaffe eller te, man kan 
drikke. Man binder sig ikke for 
et antal gange, men kommer 
når man kan. 
Vi strikker hver mandag vinte-
ren igennem. 
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Søndag den 8. september er 
der masser af muligheder for 
at blive vild med naturen. Her 
er det nemlig Naturens Dag, 
og over hele landet er der na-
turaktiviteter for hele familien. 
I Vordingborg Kommune kan 
du tage med på en aftentur i 

Faksinge Skov, hvor vi kigger 
efter skovens vilde dyr i skum-
ringen, og når mørket falder 
på.  
Naturvejledere i Vordingborg 
Kommune og Naturstyrelsen 
Storstrøm er gået sammen om 
at arrangere Naturens Dag i 
Faksinge Skov. Arrangementet 
starter kl. 18.30 og slutter ca. 
kl. 21. Aftenen indledes med 
små historier om nogle af de 
pattedyr og fugle man kan 
møde i skoven, og deltagerne 
kan afprøve deres egne sanser 
gennem lege og aktiviteter, før 

de går på opdagelse i skoven 
efter dyr.  
”Det kan være en helt særlig 
oplevelse at gå på opdagelse i 
naturen i overgangen mellem 
nat og dag, hvor mange dyr er 
aktive. I Faksinge Skov vil vi 
skærpe sanserne og få øje på 
pattedyr og fugle i skoven. 
Måske er vi heldige at se et 
rådyr i lysningen eller en hare 
hoppe forbi på ganske tæt 
hold. Og når mørket falder på 
hører vi måske natuglen tude. 
Selvom vi ikke ser dyrene, kan 
vi være opmærksomme på de 

spor dyrene efterlader, f.eks. 
en afgnavet kogle, uglegylp, 
en rævegrav eller en sti” for-
tæller naturvejleder, Elise 
Hvelplund. Efter turen rundt i 
skoven mødes alle ved shelter-
pladsen, hvor der serveres 
noget varmt at drikke med 
smag af sensommerens bær. 
Aftenen slutter af med en fla-
germus-tur i skoven, hvor vi 
lytter efter flagermusene ved 
hjælp af detektorer. 
Arrangementet er del af 
”Naturens Dag”, hvor Frilufts-
rådet, Danmarks Naturfred-
ningsforening og en lang ræk-
ke lokalforeninger åbner natu-
ren i hele landet for besøgen-
de. På www.naturensdag.dk 
kan du søge på arrangementer 
i nærheden af dig eller få ideer 
til familiens naturoplevelser på 
egen hånd.  
På Naturens Dag i år er temaet 
”vild med naturen”, og det 
sætter fokus på både vilde 
aktiviteter i naturen, på den 
vilde natur, på at være vild 
med at være i naturen og på 
den ”vildt flotte udsigt eller 
det vildt spændende naturfæ-
nomen”. Der er vildt mange 
muligheder i naturen, hvad 
enten det er i skoven, ved ha-
vet eller i baghaven, og det 
håber de to organisationer at 
flere danskere får øjnene op 
for på Naturens Dag . 

Husflidsskolen Højbro 15 Køng 4750 Lundby 
Weekendkurser 9.00-16.00 

Pileflet 12.-13. oktober Kuset er optaget 
Pileflet 26.-27. oktober. Tilmelding tikl Winie Jaaouane 

Trædrejekursus 26.-27. oktober. Kurset er optaget 
Sæson 2013-14 

Træslojd voksne 
Tirsdag den 1. og torsdag den 3. oktober kl. 19.00-22.00 

Der undervises hver tirsdag og torsdag aften fra 19.00-22.00 
Børnehold lørdag den 5. oktober kl. 9.30-11.30 

Der undervises hver lørdag 9.30-11.30 
Møbelpolstring mandag den 7. oktober kl. 19.00-21.00 

Der undervises hver mandag aften 19.00-22.00 
Venlig hilsen Bestyrelsen - se mere på www.koenghusflid.dk 

Bliv vild  
med  
naturen i 
Faksinge  
Skov 
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Over en kop kaffe fortæller  
Frantz Hansen fra Fotogrup-
pen fra Kafé Køng mig lidt om 
fotogruppen og om områdefor-
nyelsen. 
Initiativtagerne til områdefor-
nyelsen var Else Lützhøft og 
Jes Jelsmark. Else sad i Bor-
gerforeningens bestyrelse og 
var med til at søge penge til 
spindeskolen og spindeskolens 
have, renovering af husflids-
skolen og den nye fodboldba-
ne og omklædningsrummene i 
forsamlingshuset. Desuden var 
der penge til at plante bøge-
hække ved museet, spindesko-
len og forsamlingshuset. 
- Jeg er medlem af Kafé 
Køngs fotogruppe, som starte-
de i mødelokalet på museet. 
Nu er jeg tovholder i fotogrup-
pen, og vi holder til i husflids-
skolen. I forbindelse med om-
rådefornyelsen fik vi penge til 
foto- og it-udstyr. Gruppen er 
nu oppe på 11 medlemmer, og 
der er flere på vej, fortæller 

Frantz. 
Fotogruppen har eksisteret i to 
sæsoner. I begyndelsen var vi 
mest optaget af at se hinandens 
billeder og give hinanden 
feedback, men efterhånden 
kom der flere aktiviteter til. Vi 
startede med at udstille bille-
der til husflidsskolens åbent-
hus-arrangement i påsken i år, 
derefter har vi udstillet i Café 
Snaphanen i Lundby, og nu på 
Vordingborg Bibliotek. Nogle 
af os har arbejdet med at få 
digitaliseret gamle dias, og det 
er blevet til rigtig mange bille-
der. 
I den kommende sæson har vi 
planer om at få en dygtig ama-
tørfotograf fra Næstved til at 
komme og give os lidt under-
visning. Desuden tænker jeg, 
at vi skal have en fotokonkur-
rence på sigt. Og vores udstil-
ling vil vi forny en gang om 
året. 

Jytte Høj Hammer 

Frantz fortæller om  
fotogruppe og fornyelse  

Fotogruppen begynder efterårs
- og vintersæsonen onsdag den 
4. september fra kl. 19.00 til 
21.30 i Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng, 4750 Lund-
by. Vi fortsætter møderne 
hveranden onsdag i lige uger, 
efteråret og vinteren igennem. 
Når man kommer første gang 
bedes man tage billeder med 
og vise for hinanden og vælge 
månedens foto til 4750Avisen. 
Den følgende gang, onsdag 
den 18. september, kommer 

Villy, en dygtig amatørfoto-
graf, og fortæller om sit liv 
med billeder. Måske kommer 
Villy et par gange. 
Vi udstiller også i teltet foran 
Køng Museum lørdag d. 31-8 
kl.10.00 til 15.00. 

Mange hilsener “tovholder” 
Frantz Hansen skovbakke-
gaar36@hotmail.com.  
Skriv hvis du har lyst at kom-
me til vores møder. Du kan 
også bare møde op! 
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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. 

 Pakketilbud: Fra 9.500 incl. moms  

Husflidsskolen fejrer 140 års jubilæum 
Igen står vi ved begyndelsen 
til efteråret og den nye sæson i 

Køng Husflidsforening, der 
begynder den 1. oktober.  

Vi kan se tilbage på året der er 
gået og finde ud af, at Hus-
flidsskolen havde mange kur-
sister med aktiviteter i seneste 
sæson. 
Men tænk lige 140 år tilbage!  
1873 er året hvor Husflidsfor-
eningen blev stiftet! 
Så længe har Køng haft Hus-
flidsskole med mange forskel-
lige, nyttige aktiviteter.  
Kig ind i hjemmene og se de 
flotte resultater.  
Derfor er det med stor glæde 
og stolthed, at vi åbner dørene 
den 14. september til 140 års 
jubilæum. Det må fejres. 
Der er åbent hus i Husflids-
skolen lørdag d. 14. september 
fra kl. 14.00. 
Der bydes på kaffe og jubilæ-
umskage. 
Samtidigt indbyder vi til sløjd-
hold, møbelpolstring, børne-
hold, åbent værksted, pileflet-
kurser og drejekurser. 

Vi glæder os til at fortsætte 
fotoholdet under Kafé Køng. 
Det dokumenterer, hvad der 
sker i by og på land.  
Kom også gerne med forslag 
til andre aktiviteter, så huset 
kan summe af liv de næste 
mange år. 

På Husflidsforeningens vegne 

Winie Jaaouane  
og Bodil Mortensen 

 

I anledning af min  

75 års  
fødselsdag 

 

vil jeg gerne se ven-
ner og naboer til for-

middagskaffe  
 

Lørdag den 28. sep-
tember kl. 8-11 

På Nansensvej 3, 
4750 Lundby 

Med venlig hilsen 
 

Margit Andersen 
Nansensvej 3, 
4750 Lundby 
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Det sker i sept. 
Lø 31 4750Avisen udkommer 
10-01: Køng fejrer afslutningen af område-
fornyelsen med en kæmpefest i Køng.  
Sø 1 10.30: Højmesse og indskr ivning til 
konfirmation. Lundby Kirke. 
On 4 19-21.30: Fotogruppen i Køng starter 
sæsonen i Husflidsskolen, Højbro 15, Køng 
Lø 7 10.00: Supersøndag på Køng Stadion.  
10.00: Vandretur fra Vintersbølle Ældre-
center, Vintersbølle Strand. 
14.00: Fernisering på ny udstilling i Køng 
Museum (tekstilkunstner Lise Paulsen). 
Sø 8 16-18: PoliMUSik-café i Snaphanen 
Café, Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
16.00: Indsættelse af ny præst i Lundby 
Kirke. 
18.00: Indsættelse af ny præst i Sværdborg 
Ma 9 Gymnastikken star ter  i ISG. 
Ti 10 17.30-20.30: Vær med til at pleje en 
jættestue på Svinø. Mødested: P-pladsen 
ved Svinøvestervej. 
Lø 14 14.00: Åbent hus i Køng Husflids-
skole (140 års jubilæum!)  
Sø 15 10.00: Vandretur  fra Avnø Natur -
skole, Flyvervej, 4750 Lundby. 
Ma 16 19.00: Str ikkecafé i Bio Bernhard  
On 18 8.30: Lundby og Sværdborg Me-
nighedsråd arrangerer ældretur til Thor-
valdsens Museum i København. 
Lø 21 15-17: Støttekoncert i Snesere Kirke 
Sø 22 10.00: Vandretur  fra Vester  Eges-
borg Kirke, Vordingborg Landevej. 
Ma 23 10.00: Deadline for stof til 
4750Avisen nr. 141 
To 26 07.00: Inspirationstur  til Histor i-
cum og Koldinghus. (se side 7) 
Lø 28 4750Avisen udkommer 

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 

Under gravearbejdet i den 
orm-stukne ende af Lundby 
så jeg en dame komme gå-
ende. En stor varevogn 
overhalede hende med en 
støvsky til følge, så stor at 
vedkommende i et øjeblik 
var ude af syne. Må man se 
frem til, at det ikke genta-
ger sig i den fine ende af 
Lundby. En let befugtning 
med vand ville have været 
på sin plads. 
Kører man fra Lundby Sta-

tion møder man først mang-
lende autoværn. Derefter er 
det et forhindringsløb mel-
lem parkerede trailere og 
campingvogne og biler, der 
er parkeret på en ikke sær-
lig god facon. 
Man skriver i en lille folder 
”Lokalrådets formål” blandt 
andet infrastruktur. Mon 
disse ærede medlemmer af 
lokalrådet forstår betydnin-
gen af ordet. 
Hvad mener man om bane-

underføringen og ukrudt i 
forhaver? Førstnævnte er 
udført for skatteyderpenge.  
Slut op om den lokale køb-
mand! Uden butikken bliver 
din overbelånte ejendom 
endnu mindre værd.  
Kære borger! Giv din me-
ning til kende! Underførin-
gen er ubrugelig og farlig! 
 

Mvh.  
Palle Severinsen, Ring 

Støvskyer under gravearbejde unødvendigt 

Så er der igen superlørdag på 
Køng stadion.  
Det sker den 7. september, og 
der vil være kampe fordelt 

over det meste af dagen. 
Kampprogrammet indtil videre 
ser ud som nedenstående, de 
sidste to-tre kampe var ikke på 

plads ved deadline. 
Som tidligere vil der være 
mulighed for køb af forfrisk-
ninger, men nu i vores dertil 

indrettede OASE, som er pla-
ceret midt mellem de forskelli-
ge baner. 

Superlørdag på Køng Stadion 7. september 

Spil håndbold i IF Svend Gønge 
Har du lyst til at spille 
håndbold, få sved på pan-
den, hygge dig og opleve 
sjov og sammenhold, så 
kom til træning i Svend 
Gønge Hallen på Sværd-
borgvej i Lundby.  
Træningen er både for nye 
og gamle spillere. 
Du kan gå ind på vores 
hjemmeside og se trænings-
tiderne: http://
www.h.ifsg.dk/ eller kon-
takt Marianne Madsen på 
tlf.: 2241 9653. 
Vi glæder os til at komme i 

gang med den nye sæson. 
Håber vi ses! 

Svend Gønges  
ungdomsafdeling 
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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 

Af Daniel Irvold, far til tre 
skolebørn og kandidat til  
kommunalbestyrelsen  
i Vordingborg 

Vordingborg kommune har i 
2012 besluttet og iværksat en 
omfattende skolereform for at 
styrke kvaliteten af vores fol-
keskole. Samtidig med de nye 
initiativer i Vordingborg be-
sluttede regeringen en ny og 
krævende inklusionspolitik. 
Det betyder, at der i løbet af 
seneste skoleår er sket en mas-
se ændringer og i en grad, så 
det for os forældre kan være 
utrolig svært at identificere 
reelle kvalitetsforbedringer.  
Mange forældre og lærere er 
slet ikke overbeviste om, at vi 
er på rette vej, og den planlag-
te evaluering er stadig et styk-
ke ude i fremtiden. Oven i 
uigennemskueligheden kom-
mer så regeringens skolere-
form, som der har været stor 
uenighed om, ikke bare poli-
tisk men også blandt eksperter 
med pædagogisk og faglig 
viden om, hvad der bør styrke 
kvaliteten.  
Jeg kender flere eksempler på 
forældre, der i frustration over-
vejer eller faktisk flytter deres 
børn til privatskoler. Og samti-
dig er der stor interesse for de 

private skoleprojekter, der er 
på tegnebrættet.  
Forandring er nødvendig og 
tager tid. Men som forælder til 
tre skolebørn er jeg ikke tilbø-
jelig til at læne mig tilbage og 
tålmodigt vente på nogle posi-
tive resultater, som vi alle hå-
ber på, men som vi reelt ikke 
ved noget som helst om.  
Min drøm og ambition er, at vi 
i Vordingborg kommune kan 
udvikle Danmarks bedste fol-
keskole. Det er en lang proces, 
der kræver en god plan, og for 
at komme i gang har jeg nogle 
ideer til aktiviteter, som vi kan 
iværksætte nu og her.  
Først og fremmest bør Vor-
dingborg kommune del-
evaluere de omfattende æn-
dringer, der er sat i gang. Ven-
ter vi et halvt eller helt år me-
re, bliver det endnu en skoleår-
gang, der kommer til at leve 
med nogle forandringer, som i 
nogle tilfælde er til det ringere. 
Jeg håber ikke, der er politiske 
bagtanker ved, at den planlagte 
evaluering først finder sted et 
godt stykke tid efter kommu-
nalvalget.  
Derudover er der en lang ræk-
ke relativt simple, gratis eller 
billige initiativer, som Vor-
dingborg kommune, skolele-
delserne, lærerne og forældre-

ne kan tage for at booste kvali-
teten af vores folkeskole. For 
eksempel:  
Science Talenternes Grund-
skole-Netværk der hjælper 
folkeskoler m.v. med at sætte 
talentarbejde på dagsordenen 
via f. eks.  lærer-
efteruddannelse, udviklende 
workshops for elever og lærere 
og i det hele taget gennem et 
inspirerende samarbejde med 
andre skoler og kommuner. 
Her kan vi med et medlemskab 
og aktiv deltagelse hjælpe ele-
verne med at fremme interes-
sen for det naturvidenskabeli-
ge område.   
Venskabsskoler og -klasser fra 
andre lande kan være en spæn-
dende måde at styrke sprog og 
kulturel og samfundsmæssig 
viden. Her kan eleverne i Vor-
dingborg kommune virkelig få 
god brug for den IT-platform, 
der allerede er investeret i, til 
at kommunikere globalt. 
Et uddannelsespanel bestående 
af forældre, lærere og andre 
med interesse i skolesystemet 
kan lave en idebank med inno-
vative forslag til kvalitetsfor-
bedrende aktiviteter (som de 
ovenstående) som kan bringes 
til skolebestyrelser og –
ledelser på tværs af kommu-
nen. Uddannelsespanelet skal 

være uafhængigt af daglige 
driftsspørgsmål og økonomi, 
have overskud til at se over 
forhindringer og tænke ud af 
boksen. 
Disse ideer er eksempler på 
lavthængende frugt, der vil 
hjælpe med at øge kvaliteten 
af Vordingborg kommunes 
folkeskoler nu og her. Det er 
ikke nok til at bygge Dan-
marks bedste folkeskole, men 
det er en start, og fordelen ved 
at iværksætte aktiviteter som 
disse er, at de kan skabe en 
fornemmelse af, at ”der sker 
noget positivt”, er fagligt ud-
viklende og inspirerende og 
måske kan afhjælpe noget af 
den frustration, der ellers er 
forbundet med de mange, tur-
bulente forandringer uden 
umiddelbare synlige resultater, 
vores børn er udsatte for.  
Parallelt skal vi naturligvis 
fortsætte det langsigtede arbej-
de for at sikre, at vi har de 
rigtige betingelser for en vir-
kelig god folkeskole med 
plads til alle børn, også de der 
har brug for særlig hjælp så 
vel som de dygtige. Vi har 
ikke råd til at begå fejltagelser. 
Det er vores børn, der er for-
søgskaniner.      
 
Læs mere på daniel.irvold.dk 

Kvalitet i folkeskolen  
– der skal mere til! 

Hvad børn ser? 
Jeg deltog for nylig på kræmmermar-
kedet i Præstø med mine intuitive ma-
lerier. Jeg hørte en dreng sige: ”Nej, 
hvor er de flotte, de billeder”. Lidt se-
nere kom en pige på 10-11 år hen og 
sagde: ”Du er vel nok dygtig, at du kan 
male sådan nogle fine billeder.” Jeg 
blev meget rørt over disse udtalelser.  
Det samme oplevede jeg til markedet 
på Slotstorvet i Vordingborg. Flere 
børn stod og kiggede og kom med nog-
le spændende kommentarer. På de spi-
rituelle og intuitive malerier kommer 
der meget spændende frem, og det er 
det, børnene får øje på. Tak unger! 

Martina Kofler, Skaverup 
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Bliv plejeforældre for en jættestue 
Kom og vær med til at pleje 
jættestuen Måneshøj på 
Svinø. En gruppe borgere 
fra Svinø mødtes allerede i 
juni for at pleje Måneshøj, 
hvor der også var tid til en 
hyggelig snak og en kop 
kaffe. Nu er det tid til at 
pleje jættestuen igen med 
le. Efter dagens slet vil bor-
gerforeningen på Svinø 
tænde op i grillen og serve-
re grillmad til et mindre 
beløb. 
Måneshøj er en af de få 
bevarede dobbelt-jættestuer 
i Danmark fra bondestenal-
deren. For at beskytte for-
tidsminder er det nødven-
digt at pleje fortidsminder 
gennem rydning af træ- og 
buskopvækst samt høslæt 
med le. Leslåning er et tra-
ditionelt dansk håndværk. 
Det er en skånsom form for 
naturpleje, hvor næring 
fjernes fra arealet, og samti-

dig er det god motion.  
Hvis du ikke allerede er fortro-
lig med en le vil naturvejleder, 
Elise Hvelplund, give instruk-
tion i leslåning på dagen, så du 
kommer sikkert i gang. Der 
medbringes leer og river til 
udlån.    
Medbring praktisk tøj, ar-

bejdshandsker og evt. gumii-
støvler.   
Tidspunkt: Tir sdag den 10. 
september, start kl. 17.30 og 
slut ca. kl. 20.30.  
Mødested: Parkering ved 
mindre p-plads på Svinøve-
stervej, 4750 Lundby. Fra p

-pladsen følges grusvejen 
til fods ca. 100 m. til skilt 
og trampestien frem til jæt-
testuen.  
Arrangør: Borger foreningen 
på Svinø, Køng Sogns Naturs-
tier og Natursekretariatet, Vor-
dingborg Kommune. 

Søndag den 25.. august holdt 
Syv Sognes Erhvervsforum 
erhvervsmesse i Køng Auto og 
Køng Gårdbutik. Der var rig-
tigt mange ting at kigge på. 
Johannes  Jensen, Køng Auto 
og Alex Doppke Andersen, 
Køng Gårdbutik fortalte, at der 
havde været godt med besø-
gende fra morgenstunden. På 
den ene side af landevejen, hos 

Køng Auto, mødte vi  Kloak-
rotten med en kæmpemaskine, 
folk fra Køng Auto, tøjudstil-
ling og tupperware-udstilling, 
pølsesalg og der var en spæn-
dende prøve i at flytte store 
brikker fra den ene pind til den 
anden med det mål at få byg-
get en slags pyramide på én 
pind.   
Mest mændenes verden, med 

maskiner og biler over det 
hele.  
På den anden side af landeve-
jen, hos Køng Gårdbutik, var 
der den mere ”bløde” del af 
messen. Massevis af blomster, 
som er Gårdbutikkens fore-
trukne varer. Men der var også 
udstilling af minimøller og 
fuglehuse, kopper og skåle i 
skønne pastelfarver, kurve,  

drejearbejder fra Køng Hus-
flidsskole, og så lidt til ganen. 
Her var det pandekager, der 
var til salg. 
De besøgende havde det dej-
ligt. Der blev båret varer hjem, 
fra begge sider af landevejen. 
Solen hilste Syv Sognes Er-
hvervsmesse ved at skinne fra 
en nærmest skyfri himmel.                   
                   Jytte Høj Hammer 

Syv Sognes erhvervsmesse gik rent hjem 
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