
   

 

4750Avisen nr. 141, 28. september 2013 

Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

Hanne Reintoft an-
melder ”Snaphøner” 
Hanne Reintoft anmelder i dette 
nummer af 4750Avisen Ann Jöns-
sons bog Snaphøner, som netop er 
udkommet på dansk. 
Bogen kan købes i Snaphanen Butik 
indtil nytår eller bestilles hos For-
eningen Svend Gønge, som har ud-
givet bogen.        Læs mere side 15 

Snaphanen 
Butik lukker 
Snaphanen Butik i Lundby lukker 
til nytår. Den lille kiosklignende 
butik har været drevet af frivillige 
siden den 3. december 2011, indtil 
i sommer med støtte fra Socialmi-
nisteriet.  
Der er flere grunde til at den lille 
butik må lukke. Dels har det været 
umuligt at skaffe frivillige nok, 

dels har omsætningen ikke nået et 
omfang, hvor det kan køre rundt 
økonomisk uden tilskud.  
- Det er dybt beklageligt og et stort 
tab for Lundby, men vi kan jo ikke 
tvinge lokalbefolkningen til at 
handle hos os, siger formand for 
bestyrelsen for Snaphanen Café & 
Butik, Nils Glud.        Læs side 10 

Sjældent æbletræ 
ribbet af frugttyve 
Det sjældne Gadeskovæbletræ ved 
Køng Museum er blevet ribbet for 
alle sine æbler i år. Træet blev plan-
tet for 10 år siden, og tre uger før 
æblerne i år skulle høstes, plukkede 
tyve alle æblerne. I virkeligheden 
har de ødelagt årets høst fra det 
sjældne træ, da for tidligt plukkede 
Gadeskovæbler kun kan bruges til 
grød.                   Læs mere side 17 

Sankt Jørgens Garde trak op til den store fest i Køng 
Læs meget mere om festen side 12-13 
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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: 3500 eks. 

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

Dette blad udkommer 
lørdag den 28. september 2013 

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

mer af 4750Avisen er   
mandag den 21. oktober  

kl. 10! 
Næste nummer udkommer  
lørdag den 26. oktober. 

  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 

Uffe Nielsen i PoliMUSikcafé 

Uffe Nielsen, Lundby, re-
præsenterer Venstre i det 
næste valgmøde i Lundby, en 
møderække, der kaldes Poli-
MUSik-café, fordi kandida-
terne til kommunevalget den 
19. november ikke alene 
præsenterer deres partis poli-
tik, men også spiller deres 
yndlingsmusik. 
Uffe Nielsen er gæst i Poli-
MUSik-caféen søndag den 6. 
oktober kl. 16-18. Mødet 
afholdes i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. Og altså ikke i 

Snaphanen Café! 
Venstre er det eneste parti, 
der ikke har ønsket at deltage 
i valgmøderækken i Lundby 
med deres spidskandidat. 
Borgmester– og spidskandi-
dat Knud Larsen, Møn, insi-
sterede på, at den lokale kan-
didat skulle have mulighed 
for at profilere sig i sit eget 
område. 
Uffe Nielsen sidder ikke i 
kommunalbestyrelsen for 
øjeblikket, så han vil ikke 
kunne tage direkte ansvar for 
den hidtil førte politik, men 

det skal blive spændende at 
høre, hvad den erfarne er-
hvervsmand vil bidrage med, 
hvis han bliver valgt til kom-
munalbestyrelsen i Vording-
borg Kommune.  
Uffe Nielsen har valgt musik 
med blandt andre Povl Dis-
sing, Mozart, Willie Nelson, 
Tommy Seebach og Dolly 
Parton. 
 
Liberal Alliance 
Også Liberal Alliance har 
bedt om at være med i møde-
rækken i Lundby, og partiets 
spidskandidat Thorsten M. 
Gregersen kommer og svarer 
på spørgsmål og spiller sin 
yndlingsmusik søndag den 
20. oktober kl. 16-18. Ligele-
des i Medborgerhuset Lund-
by, Banevej 4, 4750 Lundby. 
Den sidste PoliMUSik-café 
finder sted søndag den 10. 
november kl. 16-18, ligele-
des i Medborgerhuset Lund-
by. Her kommer Socialde-
mokraternes borgmester– og 
spidskandidat Martin Leider 
Olsen på besøg med en stak 
plader under armen. 
Ved samtlige møder bliver 
kandidaterne udspurgt af 
journalist Peter Sten, og til-
skuerne får også lov til at 
stille spørgsmål til kandida-
terne.  
Det vil være muligt at købe 
varme og kolde drikke under 
arrangementerne.  

Uffe Nielsen fra Lundby Lokalområde repræsenterer Ven-
stre på valgmødet i Lundby søndag, den 6. oktober. 
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Blangslev 

 

 

10,- 

5,95 

Nikoline 0,5 l citrus & lime eller 

Egekilde vitaminvand 0.5 l blod-
appelsin  + pant  frit valg 

19,95 
Ice T 
Lemon 
1,5 liter + pant 
pr. flaske 

Ny Ice Tea!  
Rigtig italiensk smag! 

 
 

10,-  

6,- 
Kærgården original, fedtre-
duceret eller mini 
200 g.          pr. pakke 

20,- 

 

Mad & Smag medister  
1000 g, pr. pakke 
 
 

 

 

29,95 

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 29. sept. til lørdag den 5. okt.  2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Torsdagstilbud  

5,95 
Bland selv slik pr. 100 gram  

 
 

 
                  Max. 1 kg. pr. kunde til denne pris! 

BKI varm kakaodrik 
360 gram       pr. dåse 

15,- 

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

Danske kartofler 
kl. 1  4 kilo    pr. pose  

10,- 
Købmand 

Kenneth 

 

Fiskebil 
hver lørdag i LIGE uger 

- næste gang 
lørdag den 5. oktober 

Fredagstilbud  

 

Danpo hele kyllingelår med ryg 
1600 g              pr. pose 

 

 

Lørdagstilbud  

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

Lambi toiletpapir el. køkkenruller 

hvid, 3-6 ruller pr. pakke 

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

Vanvittig pris! 

Vildt 
billigt! 

Max. 6 ps.  pr. kunde pr. dag l denne pris! 

BKI Ekstra kaffe 
400 gram pr. pose 

10,- 
Max. 6 fl.  pr. kunde pr. dag l denne pris! 

Pepsi, Faxe Kondi, Nikoline  

Appelsin, flere varianter 
150 cl.                pr. stk. 

                         + pant 

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

39,95 

Kom og  
tank  

på vores  
GO-ON- 
anlæg.  

299,- 

Vilde tilbud fra slagterafdelingen Mad & Smag 

Hk. Oksekød  
8-12 pct. 1000 g. pr. pk. 

 

Oksefilet m fedtkant 3-4 kg. Pr.stk

Begrænset par ! 
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Klinik Baltzer 
www.klinik-baltzer.dk 

www.eccoline-helseprodukter.dk 

Rekkendevej 8, 4720 Præstø 
Tlf. 2815 3600 

Døjer du med ondt i ryggen, dårligt knæ, hovedpine, gigt 
eller anden form for smerter?  

Vil du undgå at tage piller for det? 
Tag en hurtig beslutning. Kom forbi, når det kan passer 

dig. Ring nu og lad det komme an på en prøve!  
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 

Køng Husflidsforening fejre-
de sit 140 års jubilæum lør-
dag d. 14. september 
 
Køng Husflidsskoles 140 års 
jubilæum blev fejret med ma-
ner.  
Formanden Jens Larsen bød 
velkommen til festlighederne 
med åbent hus fra kl. 14.00–
16.00. Birthe Helth fra Kultur- 
Idræts- og Fritidsudvalget 
holdt tale om det forgangne og 
med ønsker for, at det store 
frivillige arbejde, der er lagt i 
Husflidsforeningen og Hus-
flidsskolen fortsat må være 
drivkraften. Birthe Helth hav-
de en dejlig gave med fra Vor-
dingborg Kommune. 

Tina havde brugt sin kreative 
side. Hendes kager, udført som 
gammelt værktøj, vakte jubel.  
Mange gæster kom gennem 
hele eftermiddagen med gaver 
og godt humør for at deltage 
og lykønske. Det blev en dej-
lig eftermiddag. 
Skolens forhenværende lærere 
Ib Nielsen og Per Alstrøm og 
Flemming Theilade var ind-
budt til festlighederne og kom 
også med ønsker om fortsat 
godt arbejde.  

Gerda Hansen fra Nykøbing 
Falster Husflidsforening og 
Asta Nielsen fra Fladså Hus-
flidsforening, var inviteret og 
kastede glans over festlighe-
derne. Kl. 18.00 var der spis-
ning. Palle og Jens sørgede for 
dejlig mad fra grillen, samt 
behørigt tilbehør. 
Det blev en meget festlig og 
hyggelig aften. 
Vi takker alle gæster og spon-
sorer for deltagelse, gaver og 
gode ønsker. 

 
Winie Jaaouane og  

Bodil Mortensen 

Husflidsskolens 140 års jubilæum blev fejret med manér 

Den mere end flotte jubilæumskage. 

Birthe Helth fra Vordingborg 
Kommunes kultur-, idræts– og 
fritidsudvalg havde både gode 
ord og gaver med til Husflids-
foreningens jubilæum. 

Formand Jens Larsen byder 
velkommen. 
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Ann Jönsson fra Gamlarp ved Glimåkra i Skåne er ny ambas-
sadør for Foreningen Svend Gønge. 

Ny ambassadør for  
Foreningen Svend Gønge 
Hun er forfatter, hun er sanger 
og sangskriver og hun kan 
også selv traktere instrumen-
ter. Så er hun naturhealer, 
erhvervskvinde, og forfatter. 
Og dertil Årets Gønge i sin 
hjemkommune Östra Göinge 
Kommun. Ann Jönsson fra 
Glimåkra i Gøngelandet i 
nordøstskåne har netop fået 
udgivet sin bog Snaphøner på 
dansk. Og nu kan hun føje 

endnu en titel til de mange, 
hun har i forvejen. Ambassa-
dør for Foreningen Svend 
Gønge.  
- Vi er meget stolte af at have 
fået en ”heks” som ambassa-
dør for foreningen, siger for-
mand Peter Sten Hansen. Ann 
Jönsson ville uden tvivl være 
blevet anklaget som en sådan, 
hvis hun havde levet i 1600-
tallet. Nu hedder det healer! 
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Mandag den 14. oktober kl. 19 
afholder Bårse Husholdnings-
forening det årlige bankospil i 
Bårse Samlingshus. 
Formand for Bårse Hushold-
ningsforening, Karina From-
berg, oplyser, at bestyrelsen er 
i fuld gang med at samle ge-
vinster ind, og der vil være 
mange gode ting at kæmpe om 
både i det almindelige banko-
spil i det kinesiske lotteri og i 
trækning på indgangsbilletter, 
for både børn og voksne, og 
endelig kan man være heldig 
at vinde en gevinst på sit med-
lemskort. 
Bestyrelsen har lavet en aftale 
med Bårse Samlingshus, så 
man i år kan slippe for at stå 
og svede over frikadellerne, 
inden man skal til banko.  
Marianne og Bobby fra Sam-
lingshuset fremtryller et læk-
kert måltid, som kan nydes 
inden bankospillet fra kl. 
17.30.  
Prisen er 75 kr., og man skal 
selv ringe og booke hos Mari-
anne på tlf. 2448 5649. 

Så sæt X i kalenderen den 14. 
oktober og kom og få en hyg-
gelig aften! 

Så er der banko i Bårse 

Der er lagt i kakkelovnen til en 
rigtig hyggelig aften, når Bår-
se Husholdningsforening kal-
der til det årlige bankospil 
mandag den 14. oktober kl. 19 
i Bårse Samlingshus. 
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Næste nummer af  4750Avisen: 
Nr. 142: 26. oktober 2013 

Deadline: 21. oktober 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 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 

Bårse-Beldringe Lo-
kalråd inviterer til 
temaaften om Nabo-
hjælp/Stop tyven 
 

Torsdag den 24. oktober kl. 19 
afholder Bårse-Beldringe Lo-
kalråd temaaften om nabo-
hjælp med dertil hørende stop 
tyven! i Bårse Samlingshus. Et 
yderst aktuel emne i dagens 

Danmark! 
Mange har desværre oplevet at 
komme hjem til et gennemro-
det hjem, og det er bestemt 
ikke en oplevelse, man ønsker 
at gentage.  
Når man har haft indbrud, er 
der flere ting, man skal huske: 
kontakt politi, kontakt forsik-
ring mv., og dernæst melder 
det store spørgsmål sig: hvad 
kan jeg gøre for at undgå ind-

brud igen? 
Alt dette samler vi op på den 
24. oktober, hvor politiet, en 
lokal tømrermester, firmaet 
”Snyd Tyven” og Lokal For-
sikring kommer og øser ud af 

deres erfaring og gode råd. 
Der vil være foredrag og mu-
lighed for at stille spørgsmål 
til de fremmødte aktører. Un-
dervejs serveres der kaffe/te, 
øl og vand. 
Der er gratis adgang. Så støt 
op om arrangementet og husk 
at tage naboen med! 
Vel mødt. 
 
       Bårse-Beldringe Lokalråd 

Teamaften om nabohjælp-stop tyven! 

Tirsdag den 8. oktober starter 
efterårets fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby kl. 
18.00. 
Menuen består denne gang af 
marieneret svinemørbrad, fyldt 
med æbler og bacon, bådkar-
tofler, og til dette en udsøgt 
sauce. Desserten er æbletrifli 
samt kaffe og te. 
Prisen for ovennævnte menu: 
Voksne             kr. 70,00 
Børn                 kr.  35,00 
Vand, øl og vine kan købes til 
rimelige priser. 

Tilmelding kan ske ved hen-
vendelse på Medborgerhusets 
telefon: 5133 3771 eller på 
mail : winbi@godmail.dk se-
nest søndag den 6. oktober 
kl.18.00. 
Vi gør venligst opmærksom 
på, at overskuddet ved fælles-
spisningen går ubeskåret til 
vedligeholdelse af Medborger-
huset Lundby. 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for 

Medborgerhuset Lundby 

Marineret svinemørbrad på menuen 
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De frivillige og praktikanterne fra STU har haft mange gode timer i Snaphanen Butik. Fra nytår er det slut. 

Snaphanen Butik må lukke fra nytår 
To år blev Snaphanen Butik i 
Lundby. Den lille kiosklignen-
de butik, drevet af frivillige og 
praktikanter fra ungdomsud-
dannelsen STU i Lundby, luk-
ker til nytår. Det har ikke væ-
ret muligt at skaffe frivillige 
nok til at drive butikken, der 
har åbent samtlige ugens dage 
fra 13-21, og omsætningen har 
ikke været på et niveau, hvor 
det kunne løbe rundt uden 
tilskud. 
Frem til 1. juli 2013 var café 
og butik støttet af midler fra 
Socialministeriet. Ministeriet 
ønskede at støtte projektet, 
hvor unge fra ungdomsuddan-
nelsen STU i Lundby fik et 
populært praktiksted. 
Det store spørgsmål var, om 
det i den to-årige projektperio-

de var muligt at bringe omsæt-
ningen op på et niveau, så bu-
tikken kunne klare sig uden 
tilskud. 
- Vi har to problemer, som har 
gjort det nødvendigt at træffe 
den smertelige beslutning, 
siger formand for bestyrelsen 
for Snaphanen Café & Butik, 
Nils Glud. 
For det første har det været 
svært at skaffe frivillige nok, 
og det har betydet, at der er 
drevet rovdrift på de frivillige, 
vi har, og mange af dem er 
kørt trætte.  
For det andet kan vi se, at vi 
ikke har fået omsætningen op 
på et niveau, så det er reali-
stisk at butikken kan løbe 
rundt, selv om vi ikke har ud-
gifter til at lønne personale. 

Allerede i begyndelsen af au-
gust lukkede Snaphanen Café, 
som kun fik et halvt års leve-
tid.  
Hovedproblemet her var også, 
at der ikke var frivillige nok. 
Der kom for mange lukkeda-
ge, og det betød, at folk ikke 
vidste, om caféen var åben 
eller ej. Og så kan man ikke få 
folk til at strømme til. 
- Det er dybt beklageligt, at vi 
må lukke den lille hyggelige 
butik, som har været både de 
frivilliges og STU-elevernes 
andet hjem i de seneste to år, 
siger Nils Glud. 
Han konstaterer tørt, at der 
åbenbart ikke er interesse i 
lokalområdet for en butik af 
den karakter. 
- Vi har gjort alt, hvad vi kun-

ne for at få kunder i butikken. 
Vi har alle de dagligvarer, som 
man har brug for i sin hverdag. 
Vi har suppleret med special-
varer, f.eks. inden for økologi, 
men lige meget har det hjulpet. 
Der er simpelt hen for få loka-
le, der handler i butikken, si-
ger Nils Glud. 
- Hvis folk nu strømmer til 
butikken, vil den så kunne red-
des i ellevte time? 
- Det vil jeg da ikke udelukke, 
men det kræver også, at der er 
flere frivillige, der melder sig 
på banen, siger Nils Glud.  
Skulle en privatperson være 
interesseret i at overtage butik-
ken - eller caféen - og drive 
den videre på kommerciel 
basis, kan man henvende sig 
til Nils Glud på 4011 9840. 

Fra 1. oktober ændrer vi må-
den, vi oplyser om gåturene 
på. 
I ugen op til weekenden sen-
der vi en mail til dem, vi har 
mail-adresser på, om hvor vi 
går henne næste søndag. Kom-
mer der ikke nogen mail, er 
det fordi vi ikke har mulighed 
for at gå.På denne måde kan vi 
også aflyse, hvis vejret bliver 
alt for dårligt. 
Selvfølgelig kommer der hel-

ler ikke nye med på denne 
måde, men alle er selvfølgelig 
velkomne til at tage nye med, 
ligesom at hvis vi får en mail-
adresse kommer man med på 
mail-listen. 

Håber dette giver mening. 

 
mange kærlige hilsner  

og god week-end 

Hans-Kurt og Else-Marie 

Vandreturene indkaldes 
fremover pr. mail 
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Vordingborg Kommunes nye 
Kommunaldirektør Lau 
Svendsen-Tune havde i sin 
"trontale" givet udtryk for, at 
lokalrådsarbejde havde hans 
interesse. Det har i praksis 
udmøntet sig i, at han har ind-
budt de enkelte lokalråd til 
møde.  
Lundby Lokalråd fik en aftale 
26. august, hvor lokalrådet 
mødte op med tre personer. 
Der var ikke nogen egentlig 
dagsorden, andet end gensidig 
orientering. 
Vi mødte en velmotiveret 
kommunaldirektør, der spurgte 
ind til, hvordan vi en Lundby 
Lokalråd kom i kontakt med 
den almindelige borger.  
Vi fortalte, at det af  vores 
vedtægter fremgår, at der væl-
ges to medlemmer fra hvert af 
de fem sogne, som lokalrådet 
består af. Denne model var 
han begejstret for, idet den gav 
sikkerhed for at komme godt 
ud i hjørnerne. Desuden fortal-
te vi, at der var det årlige dia-
logmøde med politikerne, hvor 
alle borgere er indbudt, og vi 
afholdt borgermøder, når der 
var af en sag, der var af væ-
sentlig betydning for området. 
I mindre høringssager, svarer 
bestyrelsen selv. 

Vi kom ind på flere områder, 
hvor der havde været et godt 
samarbejde med Vordingborg 
Kommune, f.eks. cykelstipla-
ner og planen for offentlig 
trafik i kommunen.  
Vi gav udtryk for stor tilfreds-
hed med, at der igen kommer 
en busforbindelse helt fra Ste-
ge via Præstø til Lundby stati-
on, men gjorde også tydeligt 
opmærksom på, at den kun 
bliver en succes, hvis ruten 
bliver introduceret grundigt, 
dvs. husstandsomdelte foldere, 
artikler i lokalaviserne m.m. 
Vi kom også ind på mulighe-
derne for at lokalrådets større 
aktiviteter kunne blive annon-
ceret på de blå sider i Sydsjæl-
lands Tidende, idet vi mener 
annoncering og omtale i 
4750Avisen sammen med en 
annonce på de blå sider vil 
give en god effekt. 
Efter halvanden time sluttede 
vores samtale, hvor vi må kon-
kludere, at vi var i en rigtig 
god dialog og ser frem til et 
fremtidigt samarbejde. 
Fra Lokalrådet deltog Søren 
Meinertz, Orla Andersen og 
undertegnede. 
 

Steen Nielsen 
Formand Lundby Lokalråd 

Med stor glæde kan Lundby 
Lokalråd byde velkommen til 
Søren Meinertz fra Udby Sogn 
i bestyrelsen. Søren er bosid-
dende i Grumløse. Søren har 
været i arbejdstøjet i nogle 
måneder og er allerede kom-
met godt ind i arbejdet. Søren 
arbejder privat inden for IT-
verdenen, som måske også kan 
komme lokalrådet til nytte. 
I henhold til lokalrådets ved-
tægter, skal der fra hver af de 
fem sogne i Lundby lokalom-
råde vælges to medlemmer til 
bestyrelsen, så nu mangler vi 
blot et medlem fra Udby Sogn 
for at være fuldtallige i besty-
relsen. 

Nyt medlem af Lundby Lokalråd 

Søren Meinertz repræsenterer 
Udby Sogn i Lundby Lokalråd. 

Frugtbart møde med kommunaldirektøren 

Tre repræsentanter fra bestyrelsen for Lundby Lokalråd havde 
et særdeles frugtbart møde med Vordingborg Kommunes nye 
kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Blandt andet var kom-
munaldirektøren særdeles begejstret over den måde, Lundby 
Lokalråds bestyrelse er sammensat med to repræsentanter fra 
hver af de fem sogne. 
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Områdefornyelsen blev fejret 
med en kæmpe fest i Køng 
lørdag den 31. august 2013. 
En begivenhedsrig dag be-
gyndte med åbent hus i Hus-
flidsskolen, hvor mange men-
nesker samledes for at være 
med til at fejre Områdeforny-
elsen i Køng.  
Ørslev Turistfarts store bus 
bakkede hele vejen fra Lund-
byvej hen ad Højbro.  
Prins Jørgens Gardere i flotte 
uniformer steg ud og gik ind 
ad den åbne dør i Husflidssko-
len.  
Interessen for drejearbejderne 
var stor og spørgsmålene man-
ge, imens småkagerne blev 
tygget og kaffe og sodavand 
nydt. 
Jens Larsen steg op på høvl-
bænken og holdt en lille tale, 
hvorefter han gav Birthe Helth 
ordet. 
Hun holdt en fantastisk nær-
værende tale, hvor hun kom 
rigtig fint rundt om hele områ-
det i Køng. Her blev de mange 
frivillige takket for den store 
flid, de har lagt i arbejdet for 
at få det hele til at lykkes. Det 

nytter, når folk arbejder sam-
men. 
Birthe Helth savede derefter 
det røde bræt over med en 
rammesav af ældre model.  
Prins Jørgens Garde gik deref-
ter fra Husflidsskolen - med et 
stort følge af folk - gennem 
Køng til Svend Gønge idræts-
forenings lokaler. 
Den røde snor blev klippet ind 
til de fantastiske dejlige nye 
omklædningsfaciliteter. Folk 
myldrede ind for at se lokaler-
ne. 
Idrætsforeningens medlemmer 
er rigtig glade og gav udtryk 
for, at der bliver passet rigtig 
godt på lokalerne. 
Elise Olsen holdt tale og klip-
pede den røde snor ind til lege-
plads m.m. Elise glædede sig 
over at områdefornyelsen var 
blevet mulig og takkede Vor-
dingborg Kommune for sam-
arbejdet igennem hele projek-
tet. 
Prins Jørgens Garde gik deref-
ter ind på sportspladsen, hvor 
de spillede dejlig musik og 
lavede Tattoo. 
- Vi skal huske, at sige højt til 

alle, at vi skal være stolte af at 
have en så dygtig garde. Man-
ge folk samlede sig for at nyde 
gardens musikalske optræden. 
Nu var kl. ved at nærme sig 
11.30, hvor Borgmester Hen-
rik Holmer skulle holde tale 
og indvi fodboldbanen. 
Henrik Holmer gjorde i sin 
tale opmærksom på alle de 
mange dejlige steder, vi har i 
Vordingborg Kommune, som 
vi skal huske at værdsætte. 
Køng er en af dem.  
Vi skal huske, at Eva Jørgen-

sen, som ikke er her mere, 
kæmpede en brav kamp for at 
sætte Køng på verdenskortet 
med tilblivelsen af Køng Mu-
seum. 
Henrik Holmer klippede den 
røde snor til fodboldbanen og 
sendte den store fodbold af 
sted ind på banen med et or-
dentligt ”Borgmesterspark”. 
De forventningsfulde unge, 
løb hurtigt ind på fodboldba-
nen, som her blev taget i brug 
for første gang – herligt! 
 

Han venter på hende, der skal save pinden 

Birthe Helth fra Vordingborg kommunes kulturudvalg saver 
den røde liste over ved husflidsskolen. 
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Så blev det tid til tilløbsstykket, 
det gratis sildebord. Mange fandt 
vej til herlighederne, men en pølse 
fra pølsevognen, kan nu altid gli-
de ned. 
BMX banen blev tilkørt af de 
unge, som er vilde med at køre 
BMX. Der var fart over feltet. 
Vinder jeg - eller? 
Børnene havde et lille legetøjs-
marked, hvor der kunne sælges og 
købes. 
Hoppeborgen, der var sat op i 
dagens anledning, blev flittigt 
benyttet, og børnene huskede at 
sætte sko og sodavand m. m. 
udenfor. 
 

Winie Jaaouane  
og Bodil Mortensen Børne ne var ellevilde med den store hoppeborg, der var opstillet til festlighederne. 

Så flot er en legeplads nu om dage. Som led i områdefornyelsen har bør-
nene i Køng også fået denne herlige legeplads. 

Borgmester Henrik Holmer og ISG-formand Elise 
Olsen ved indvielsen af den nye fodboldbane.  

Fodboldformand Anders Jacobsen, Idrætsforeningen Svend Gønge, klip-
per snoren over til de nye omklædningsrum ved Køng Stadion. 

Den nye BMX-bane blev også taget i brug ved den 
store fest i Køng.  
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Denne måneds foto fra Køng Fotoklub 
Månedens foto fra 
Fotoklubben i Køng er 
taget af Jytte Høj 
Hammer, Kostræde 
Banker, og det er jo en 
sød flok svaleunger, 

som ser ud til at være 
klar til at tage det sto-
re spring ud i livet. 
Medlemmerne af 
Køng Fotoklub kårer 
hver måned et af med-

lemmernes fotos, som 
så bliver offentliggjort 
i 4750Avisen. Jytte 
Høj Hammer er særlig 
stolt over sin nomine-
ring, for det var som 

helt nyt medlem, hun 
fik udvalgt sit foto af 
de gamle og garvede 
medlemmer af klub-
ben. 

Spændende kor fra Vordingborg i Bio Bernhard 
Fredag den 11. oktober kl. 
19.30 kan du opleve det rytmi-
ske kor ”Around Seven” fra 
Vordingborg i Bio Bernhard i 

Præstø. Det rytmiske kor 
”Around Seven” har eksisteret 
i over 12 år med René Jensen 
som korleder i alle årene. Ko-

ret øver i Vordingborg og kan 
godt lide at komme ud og op-
træde. 
Det koster kun 50,- kr. at kom-

me ind og opleve ”Around 
Seven”. Billetter bestilles hos 
Lona Hansen på tlf. 2293 
4559. 

Stormøde om  
Gøngemarked  
Onsdag den 9. oktober kl. 
19.00 afholder koordinations-
gruppen for de årlige gønge-
markeder i Lundby stormøde i 
Medborgerhuset Lundby. Al-
le, som på den ene eller anden 
måde, har været med i Gønge-
markedet eller som blot er 
interesseret i at være med 
fremover, er velkomne til at 
give møde.  
Hovedpunktet på stormødet 
bliver en evaluering af årets 
gøngemarked, som fandt sted 
lørdag-søndag den 17.-18. 
august. En af de få weekender 
i sommer, hvor det regnede. 
Og det har gøngemarkedet 
ikke rigtigt prøvet før. 
På trods af det ringe vejr har 
mange allerede tilkendegivet, 
at de synes, at årets marked 
var det bedste af de seks, der 
hidtil har været afholdt. 
På mødet vil markedskoordi-
nator Steen Nielsen styre eva-
lueringen og sørge for, at der 
bliver samlet op, så næste års 
gøngemarked den 23.-24. au-
gust bliver endnu bedre. 
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Forfatter: Ann Jönsson 

Forlag:  
Foreningen Svend Gønge 

Gennem århundreder har hi-
storikere valgt at fokusere på 
tidens fremtrædende personer 
og sjældent på almuen og se-
nere underklassen. Det har 
betydet, at kendskabet til fler-
tallets levevilkår har været 
ringe belyst. Almuekvinden 
har kun en lidet fremtrædende 
plads i historien, og hendes 
levevilkår kendes dårligt. Den 
for tidligt afdøde historier Ni-
els Skyum Nielsen har påvist 
dette i sit glimrende værk 
Kvinde og slave. 

Kvinder har i historiens løb 
været undertrykte af staten, 
ikke mindst af kirken og af 
deres mænd, hvilket med Bi-
belen i hånd var legitimt. 
Kvinder var samfundsbevaren-
de og har givet – hvis materia-
let var intakt – bidraget med 
helt væsentlige tanker, ting og 
tradition. Men de kunne ikke 
læse eller skrive. De arbejdede 
mere end hårdt. Mange børne-
fødsler og store sorger over 
mange døde børn har hærget 
dem. Som mænd har de også 
været kunstnere, men deres 
kunst var forgængelig. Plante-
farvning, vævning, broderier – 
ting, der blev fortæret af tidens 
tand. De har haft stor viden om 
syge-og sårpleje, om urtemedi-
cin og barselshjælp. De har ud 
over alle grænser tiet og tålt. 

Forfatteren beskæftiger sig 
med tiden under og lige efter 
den skånske krig 1676-79 – 
Nordens blodigste krig efter-
fulgt af brutal forsvenskning. 
Vi ved, at almuen led hårdt i 
de forfærdelige år, hvor de 
svenske og danske hære ryk-
kede frem og tilbage over Skå-
ne og Blekinge med den 
brændte jords politik. Den 
svenske Karl 11. havde som 
senere nazisterne en ide om 
folkemord på alle skåninger. 
Det lykkedes ham at brænde 
hele Ørkened sogn af. Bogens 
handling foregår just i disse 
områder. 

Den velorienterede forfatter 
nævner selv, at vi har begræn-
set kendskab til almuekvinder-
nes liv på den tid. Det giver 
hende en stor digterisk frihed, 
som hun anvender med kvin-
dekløgt og omtanke. 

Samtidig inddrager Ann Jöns-
son et meget vigtig aspekt. 
Disse kvinder levede i hekse-
brændingernes tid i det 17. 
århundrede. Vor feterede kon-
ge Christian 4. var – andre 
dyder ufortalt – en ivrig og 
forhærdet heksebrænder. De 
kloge, vidende og selvstændi-
ge kvinder, der samtidig af og 
til satte spørgsmålstegn ved de 
rådende magtforhold i datidens 
samfund, var altid udsatte for 
anklage om hekseri. Fra sog-
nepræst, lensmand, herremand 
eller en misundelig indflydel-
sesrig nabo. 

Trods kristendom havde disse 
kvinder også kendskab til de 

gamle guder og var om nogen 
dygtige – i dag ville vi kalde 
dem coaches og healere. 

Forfatteren beskriver en grup-
pe kvinder hverdag i Gønge 
herred. De var nærmest enlige 
mødre, da mange af mændene 
var draget til skovs, var fængs-
let, halshugget eller spiddet 
med opstilling vejkanten til 
skræk og advarsel. Deres går-
de blev plyndret og forrådet 
hugget af de frygtede svenske 
soldater, der ofte blev installe-
ret på deres gårde og fik hånd - 
og halsret over dem.  

Kvinderne støttede - så godt de 
kunne - hinanden, mødtes ofte 
hemmeligt, da heller ikke de 
bedste af deres mænd syntes 
om dette 
”kællingesammenrend.” De 
svigter også ind i mellem hin-
anden, som mennesker gør, 
når livet er for farligt. Hvis en 
af dem f.eks. kommer i øvrig-

hedens og straffens søgelys. 

Og der er også kvinder, der er 
kvinder værst. Beskrivelsen af 
præstefruen Dorothea er ind-
sigtsfuld og gudsjammerlig. 
Totalt seksuelt frustreret, hær-
get af undertrykt lyst og af 
samtidens dramatiske syndsbe-
greber og helvedesangst hader 
hun sine psykisk sundere med-
søstre inderligt og bruger sin 
position på at skade dem. 

Man kan med stor glæde læse 
bogen og samtidig glæde sig 
over, at Foreningen Svend 
Gønge med stor energi leven-
degør vor historie og bevarer 
mindet om dem, der kæmpede 
for deres land, for deres nære 
liv og familie med alle tænke-
lige våben – oftest med livet 
som indsats. Det er vigtigt 
ikke mindst for vor lidt for 
historieløse ungdom. 

Tak for det 

Hanne Reintoft 

Hanne Reintoft anmelder Snaphøner 

Snaphøner kan indtil nytår 
købes i Snaphanen Butik, 
Lundby Hovedgade 95, 4750 
Lundby eller bestilles ved hen-
vendelse til Foreningen Svend 
Gønge pr. mail: goen-
ge@syvsogne.dk eller tlf./sms:  
6130 1004. 
Pris: 200,- kr. Ved forsendelse 
tillægges 35,- kr. 

Billeder fra bogen 
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Af Uffe Nielsen 
Kandidat til Vordingborg 
kommunalbestyrelse (V)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 19. november er der kom-
munevalg, og den kommunale 
valgkamp er så småt gået i 
gang. Hvert parti har sine 
mærkesager, men hertil kom-
mer, at der i forbindelse med 
kommunalvalg er forhold af 
helt lokal karakter, som påkal-
der sig interesse. Dette gælder 
også i den nordlige del af Vor-

dingborg Kommune, hvor 
4750Avisen udkommer. Efter 
kommunesammenlægningen 
er kommunerne blevet meget 
store, og det gælder også Vor-
dingborg Kommune – ikke 
mindst geografisk. Ud fra et 
demokratisk synspunkt er det 
derfor vigtigt, at der i den nye 
kommunalbestyrelse er en vis 
spredning ikke bare politisk, 
men også geografisk, således 
at de helt lokale interesser kan 
varetages i den nye kommu-
nalbestyrelse. 
Folkeskolen er en vigtig kom-
munal opgave. I lokalområdet 
har vi Svend Gønge Skolen og 
Bårse Skole. Lokalt har vi to 
vigtige opgaver: Bevare begge 
skoler og påse, at den igang-
værende såkaldte inclusion af 
elever med særlige behov i 
den almindelige undervisning 
ikke forringer kvalitetsniveau-
et. Ligeledes er det vigtigt, at 

de nuværende børneinstitutio-
ner i området bevares. Hvis 
ikke skoler og børneinstitutio-
ner findes og fungerer, vil folk 
flytte fra og ikke flytte til, og 
afviklingen af vort område vil 
ske langsomt men sikkert. 

 Infrastruktur er en anden vig-
tig opgave. Vejene skal være i 
orden. Rimelige offentlige 
transportmuligheder skal være 
til stede. På begge områder er 
der risiko for, at landområder-
ne ikke prioriteres – se f.eks. 
Lundby Hovedgade og de 
manglende muligheder for at 
komme fra øst til vest og om-
vendt i den nordlige del af 
kommunen. 
Store landanlæg besluttes ofte 
af kommunen placeret i land-
områder. Aktuelt er der risiko 
for et biogasanlæg til behand-
ling af gylle ved Køng og 
vindmøller i Lundby Mose. 
Erhvervsudvikling bliver prio-

riteret højere end tidligere i 
kommunerne. Også i denne 
forbindelse glemmes landom-
råderne ofte.  

I 4750Avisens syv sogne er 
der adskillige gode og påskøn-
nelsesværdige initiativer: Syv 
sogne og 4750Avisen selv, 
Syv Sogne Erhvervsforum, 
butik Snaphanen i Lundby og 
Områdefornyelsen i Køng for 
nu blot at nævne nogle. Skal 
den nordlige del af Vording-
borg Kommune bevare sin 
livskraft – bl.a. gennem løs-
ning af de ovenfor skitserede 
opgaver – er det imidlertid 
vigtigt, at der er lokalt foran-
krede repræsentanter i den nye 
kommunalbestyrelsen. 
Derfor en opfordring til bor-
gerne i Syv Sogne om at følge 
med i de kommunale anliggen-
der, møde frem deb 19. no-
vember og gerne stemme på 
en lokal kandidat. 

Kommunevalg og landdistrikter 

Marineret 
mørbrad 

 

Tirsdag den 8. oktober  
kl. 18.00 

starter efterårets fællesspisning 
i Medborgerhuset Lundby. 

Menuen består denne gang af 
marieneret svinemørbrad, fyldt 
med æbler og bacon, bådkartof-
ler, og til dette en udsøgt sauce. 

Desserten er æbletrifli samt 
kaffe og te. 

Prisen for ovennævnte menu: 
Voksne             kr. 70,00 
Børn                 kr.  35,00 

Vand, øl og vine kan købes til 
rimelige priser. 

Tilmelding kan ske ved hen-
vendelse på Medborgerhusets 

telefon: 5133 3771 eller på 
mail : winbi@godmail.dk  

senest søndag den 6. oktober 
kl.18.00 

Vi gør venligst opmærksomt 
på, at overskuddet ved fælles-
spisningen går ubeskåret til 

vedligeholdelse af  Medborger-
huset Lundby. 

 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for 

Medborgerhuset Lundby 

Halloween‐
marked	på	
Sværdborg	
Friskole	
I år vil det sædvanlige 
høstmarked på friskolen 
være erstattet af et marked 
med Halloween som tema. 
Lørdag d. 26. oktober kl. 
11-15 bydes alle gæster på 
mange forskellige mar-
kedsboder, markedscafé 
samt mere spektakulære 
boder, som eleverne står 
for. Spøgelseshuset – tør 
du gå igennem dér? Man 
kan forvente gys og gru i et 
univers, som er baseret på 
elevernes kreative udfol-
delser i ugerne op til da-
gen. Hvis man gerne vil 
stille op med sin egen bod, 
kan man ringe til skolens 
kontor på tlf. 5534 1800 
for tilmelding. Husk at 
lægge vejen forbi den sid-
ste lørdag i oktober på 
Tinghøjvej 4 – alle er vel-
komne. 
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Hvem har været på æblerov i Køng? 
Det lille gadeskovæbletræ ved 
Køng Museum er en stor suc-
ces! I år bar træet sikkert flere 
end 100 æbler. Det kunne have 
været et smukt syn med de 
dejlige rødmossede æbler, da 
der den 31. august var stor fest 
i Køng.  
Men en morgen var træet totalt 
ribbet for æbler. Det er ikke 
første gang, det sker, men i år 
må man vist have brugt en 
stige, og hjælp fra flere perso-
ner. 
Synd, at hverken museets folk 
eller Støtteforeningen for 
Køng Museum kunne nå at 
smage de dejlige æbler, før de 
blev stjålet. 
Plukningen foregik omkring 
14 dage til tre uger for tidligt, 
og da det ikke er et ”gemme-
æble”, skal de ligge et stykke 
tid for at modne. Ellers må de i 
fryseren eller koges til grød. 
Og det er synd, da æblet er en 
sand nydelse, når det spises 
helt modent. 
Jeg har talt med flere, men 

ingen ved, hvem der har pluk-
ket æblerne. 
Gadeskovæbletræet ved Køng 
Museum er nu 10 år gammelt. 
Det blev plantet i 2003. 
Gadeskovæblet er en meget 
sjælden æblesort. Træet ved 
Køng Museum blev lavet af en 
aflægger fra et gammelt Gade-
skovæbletræ, der står i haven 
på Lundbyvej 28 i Køng. Træ-

et er plantet af Viggo Hansen, 
som hele sit liv interesserede 
sig for havebrug. 
Da han som barn fik et stort, 
rødt og saftigt æble af en gam-
mel dame, hjalp hans mor ude 
i barndomshjemmet på Gade-
skovvej ham med at plante 
kærnerne fra æblet i en urte-
potte.  
Den lille levedygtige spire 

groede godt, og Viggo havde 
fremavlet et flot lille æbletræ. 
Det voksede sig større og 
modstandsdygtigt og var tjen-
ligt til at flytte med til Lund-
byvej, da Viggo Hansen som 
voksen i 1944 byttede huset 
her, hvor haven grænser op til 
Gadeskovvej. 
Gennem årene har æbletræet 
vokset sig stort, og skønt be-
skåret mange gange, er der 
høstet mange kilo af de vel-
smagende æbler. Det gamle 
træ bærer stadig frugt. 
Viggo Hansen datter, Annette 
Andersen, henvendte sig til 
Pometet i København for at 
finde ud af, om æblet havde et 
navn.  
Æblet er en ny sort, da det er 
fremavlet fra udsæd af kærner, 
men det minder meget om en 
gammel æblesort fra 1600-
tallet, der hedder Rød Høst 
Kalvil, som  stammer fra 
Frankrig.  
Æblet er nu registreret i Pome-
tet som Gadeskovæblet.  

Gadeskovæblet ved Køng Museum er fuldstændigt ribbet for de 
sjældne og dejlige æbler. 



18  

 

4750Avisen nr. 141, 28. september 2013 

På Sværdborg friskole indførte 
lærerne samlæst klassedeling 
efter sommerferien og brugte 
den første uge på at implemen-
tere den nye struktur. 
”Jeg oplevede en stor gevinst 
ved at vi havde denne første 
uge med øvelser i at blive 
samarbejdende på tværs af 
klassetrin –” fortæller Keith 
Grundy, der er tillidsmand for 
lærerne på friskolen og har 
været ansat i 4-5 år. ”Skolen 
har oplevet sit hidtil laveste 
antal elever, så der var jo man-
ge stemninger, hvor folk lige-
som tænkte – uh, vil den skole 
kunne overleve? Det gav nogle 
utrygge elever og selvfølgelig 
også forældre, men vi har fået 
vendt situationen til en helt 

anderledes stærk position. 
Som lærer er jeg glad for at se 
så stor en forandring med så få 
virkemidler.” 
Konkret har friskolen samlæst 
eleverne – ca. 40 – i tre grup-
per som henholdsvis indsko-
ling, mellemtrin og udskoling. 
I forhold til afgangsklassens 
eksamenskrav vil der henover 
nytår blive arrangeret særskilt 
undervisning for niende klas-
se.  
Også på lederplan er der sket 
ændring, idet Lene Lise har 
valgt at stoppe og overgive 
posten til Majken Lund Peters, 
som forud var lærer på frisko-
len gennem et par år.  
”Vi var meget glade for Lene 
med hendes kompetencer og 

lange erfaring i lærergernin-
gen. Men hun ville hellere 
arbejde på en større arbejds-
plads med flere sparringsmu-
ligheder, og så kunne Majken 
drages ind i det mindre fælles-
skab med hendes ideer til læ-
ringspædagogik som forholds-
vis nyuddannet lærer –” for-
tæller bestyrelsesformand An-
dreas Boye. ”Vi ønsker på sigt 
at få flere elever på skolen, 
men det er jo ikke uvæsentligt, 
at vi nu har bevist at småt kan 
være godt!”  
Lørdag d. 26. oktober afholder 
Sværdborg friskole stort Hal-
loween- og høstmarked. Da-
gen har forud været afholdt i 
september, men da både elever 
og lærere har været travlt opta-

get af de pædagogiske udfor-
dringer er det altså rykket en 
måned frem på året. Forhå-
bentlig vil det ikke afholde 
publikum fra at lægge vejen 
forbi og opleve en vifte af 
markedstilbud  - se opslag i 
ugeaviserne. 
Sværdborg Friskole blev star-
tet i 2003, da kommuneskolen 
lukkede og har gennem sin ti-
årige levetid betydet gevinst 
for mange elever fra regionen. 
Se skolens hjemmeside 
www.svaerdborg-friskole.dk 
eller læg vejen forbi på 
Tinghøjvej 4 pr. Vordingborg i 
skoletiden. 

 

Marianne Kristiansen 

Sværdborg Friskole vil overleve  

Efter kommunevalget den 19. 
november vil man ikke opleve 
at SF går sammen med de bor-
gerlige, heller ikke hvis de 
tilbyder SF borgmesterposten. 
Det sagde spids- og borgme-
sterkandidat Else-Marie Søren-
sen på valgmødet i Snaphanen 
Café i Lundby søndag efter-
middag. 
Det kan godt være, at borgerli-
ge indgår i konstitueringen, 
men vi går ikke i en konstitue-
ring uden Socialdemokraterne. 
Jeg vil gerne være borgmester, 
hvis vi har mandaterne til det, 

men jeg synes også, at Martin 
Leider Olsen vil være en god 
borgmester, sagde hun. SF 
ønsker ikke at indgå i en kon-
stituering, hvor Dansk Folke-
parti er med, og det er på 
grund af partiets menneskesyn, 
sagde hun. 
Der var ikke opbakning til 
Lundbyområdets kraftige mod-
stand mod kæmpevindmøller 
fra SF's spidskandidat.  
-Vi går ind for de store møller, 
og jeg synes, de er pæne, sag-
de Else-Marie Sørensen.  
Hun forudsatte dog, at alle 
støjproblemer er løst, og det 
mener hun først bliver afklaret 
i 2015.  

 
Else-Marie Sørensen, SF, var i 
højt humør under valgmødet i 
Lundby. 

SF sikker støtte til S-borgmester 
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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. 

Det er nu fem måneder siden 
at Køng Gårdbutik slog dørene 
op og begyndte at sælge sted-
moderplanter. Siden er det 
gået slag i slag med at udvide 
sortimentet af blomster, kruk-
ker, skjulere, stikpynt, stauder, 
mm. Ligeledes er der taget 
flere drivhuse i brug til de 
mange blomster Alex og Agni 
har købt hjem fra forskellige 
gartnerier på Sjælland. Og det 
er alt sammen på grund af den 
store opbakning de har fået fra 
alle i området. Det har været 
en fantastisk modtagelse folk 
har givet dem– uden folks 
støtte havde ikke udvidet så 
meget, siger Alex og Agni. 
Da parret åbnede i slutningen 
af april i år, regnede de kun 
med at skulle have blomster i 
det første drivhus ud mod ve-
jen. Parret var bekymret for 
hvordan de skulle fylde de 250 
kvadratmeter drivhus op, så 

det ikke så tomt ud. Derfor 
blev der også sat krukker ind 
for at udfylde den store plads. 
Der gik ikke mange uger før-
end det første hus var for lille 
og det næste blev taget i brug. 
Alex fremstillede hurtigt nogle 
primitive borde med filt på, så 
blomsterne selv kunne suge 
vand op ved vanding. Siden-

hen er også det sidste drivhus i 
rækken tager i brug til stauder, 
georginer, bunddække, mm. 
Parrets håb om at gøre stedet 
til et udflugtsmål, hvor folk 
tager til for at finde inspiration 
og blive en oplevelse rigere er 
lykkedes. Folk kommer på 
besøg for at få inspiration til 
krukkerne, haven eller en 
værtindegave. Alex og Agni 
fortæller, at de har solgt utro-
lig mange tilplantede krukker. 
Køng Gårdbutik var også med 
på Gøngemarked den 17. og 
18. august med forskellige 
krydderurter, gamle medicin-
planter, håndbundne kranse, 
stauder, sukkulenter og andre 
potteplanter. Til næste år vil 
de også meget gerne deltage 
med Christian den Fjerdes 
blomsterpark.  
Der har også været afholdt 
firmamesse i august her på 
Køng Gårdbutiks område samt 

området omkring Køng Auto-
mester. Messen primære for-
mål var at præsentere de man-
ge små som store virksomhe-
der, der findes i området. Et 
andet formål var at sætte fokus 
på de syv sogne (7S-
erhvervsforum) Svinø, Bårse, 
Udby, Beldringe, Sværdborg, 
Lundby, Køng, som et godt 
sted at bosætte sig og arbejde. 
Der var 25 udstillere på messe 
og besøgstallet var på mindst 
500. Firmamessen er en god 
anledning til at fortælle folk, 
at det er et godt område at slå 
sig ned og drive en virksom-
hed. Det har været let at etab-
lere sig her, hvor et dynamisk 
erhvervs-netværk samt en vel-
villig kommune er med til at 
hjælpe og støtte, når man har 
brug for det.  
Ligeledes er det let at finde 
sparringspartner. Syv Sogne 
Erhvervsforum inviterede os 
med i til deres morgenmøder, 
som de afholder hver 6. uge. 
Det betyder at vi på kort tid 
har fået etableret mange gode 
samarbejdspartnere uden at vi 
nødvendigvis skulle ind til 
byen.  
Nu er det ved at blive koldt, 
tidligt mørkt, og lysten til at 
være i haven er mindre. Så 
derfor lukker parret ned nu for 
vinteren. Parret vil ikke opvar-
me de store, uisolerede drivhu-
se, da det koster rigtigt mange 
penge. Desuden er der stadig 
en del ombygningsarbejde 
tilbage, der skal udføres inden 
frosten sætter ind. 
Parret glæder sig meget til at 
åbne dørene igen til 2014 med 
stedmoderplanter, stauder, 
krukker, jord og meget mere. 
Tak for i år og I må alle have 
en rigtig god vinter. 

Med venlig hilsen 
Alex og Agni Køng Gårdbutik 

 Pakketilbud: Fra 9.500 incl. moms  

Køng Gårdbutik åbner igen til marts 
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Det er en af Venstres mærke-
sager, at det ikke må blive 
dyrere at bo og drive virksom-
hed i Vordingborg Kommune 
– og gerne billigere. 
Et af de områder, hvor det er 
blevet markant dyrere i de 
senere år er vandafledningsaf-
giften. 
Stigningen skyldes dels den 
nye kloakplan – og for dele af 
den nye kommune – ensret-
ning af priserne. 
Allerede sidste år satte venstre 
sig – som de eneste – imod 
yderligere stigning i satserne, 
hvilket heldigvis lykkedes. 

For 2014 har vi i Forsynings-

selskaberne stillet forslag om 
en nytænkning af kloakplaner-
ne, med det formål at få priser-
ne sat ned. 
Forslaget betyder en nytænk-
ning af udbygningsplanerne, 
hvilket bevirker, at der er mu-
lighed for at nedsætte vandaf-
ledningssatsen med kr. 12,50 
pr. kubikmeter – svarende til 
ca. kr. 1750,- p.a. for en gen-
nemsnitsfamilie. Det er et fald 
på næsten 24 % - en hjælp til 
både private, og erhvervslivet i 
vores område, som på den 
måde bliver mere konkurren-
cedygtige. 
Endvidere har vi fremsat for-
slag om, at hjælpe de familier, 

der i forbindelse med tilslut-
ning til det offentlige kloaknet, 
bliver pålignet tilslutningsbi-
drag og andet arbejde, som 
kan løbe op i mere end kr. 
100.000. 
Vores forslag går ud på, at der 
kan etableres lånemuligheder, 
så udgiften til tilslutningsbi-
draget på min. 35.000 kr. kan 
fordeles over en 10-års perio-
de.  
Derudover er der banker og 
finansieringsselskaber der 
tilbyder lån til at finansiere 
både indskud og kloakering på 
egen grund. Vi ønsker ikke at 
vores borgere skal på tvangs-
auktion på grund af et forkro-

met kloakprojekt.  
Vi kan nu konstatere at der 
efter flere års pres er bred 
enighed om at justere kloak-
projekterne til et mere reali-
stisk niveau. 
Venstre nøjes ikke med valg-
løfter – vi gør noget ved pro-
blemerne. 
 

Med Venlig hilsen 

Bent Maigaard 
Asger Diness Andersen 

Bestyrelsesmedlemmer  
i Vordingborg Forsyning og 

Venstre-kandidater  
til kommunalbestyrelsesvalget. 

Kloakeringsproblemer 

Det var en forfatter, som læses 
over hele verden, der søndag 
den 22. september gæstede 
Hårbøllehuset i Hårbølle på 
Møn. Islændingen Hallgrímur 
Helgason er indstillet til Nor-
disk Råds litteraturpris 2013 
for sin roman Kvinden ved 
1000 grader, og det var den 
roman, den herlige forfatteref-
termiddag især havde fokus 
på. Hallgrímur Helgason har 
dog også skrevet andre roma-
ner, blandt andet den forrygen-
de Stormland.  
Det var spændende at høre, 
hvordan Hallgrímur Helgason 
havde fundet stoffet til roma-
nen Kvinden ved 1000 grader. 
Det var ved et tilfælde. Hans 
kone var opstillet til byrådet i 
Reykjavik for socialdemokra-
terne, og Hallgrímur hjalp til 
ved at ringe rundt efter en liste 
for at opfordre folk til at stem-
me på hans kones parti. En af 
dem, der var på listen, var en 
kvinde, som boede i en garage 
med sin computer og en hånd-
granat.  
Hallgrímur talte med hende i 
telefonen i to timer og fik hele 
hendes livshistorie. Han nåede 
ikke flere på listen.  

Hendes historie var så fanta-
stisk, at han besluttede sig for 
at skrive en roman om hende. 
Han havde også aftalt med 
kvinden, at han skulle besøge 
hende, men da han kom, var 
hun afgået ved døden. 
Men Hallgrímur Helgason 
begyndte at forske i kvindens 
liv og fandt helt fantastiske 
forbindelser og historier. 
Blandt andet var hun barne-
barn af Islands første præsi-
dent, og hendes far havde væ-

ret en af de få islændinge, der 
gik i tysk tjeneste under anden 
verdenskrig.  
Romanen er bygget på kvin-
dens historie, men Hallgrímur 
har digtet til selv. Op mod 
halvdelen er fiktion, sagde 
han. 
Hallgrímur Helgasons bøger 
bør du læse, for din egen 
skyld. De er en oplevelse, bå-
de fortællemæssigt og sprog-
ligt. Og så er han hylende 
morsom! 

Stor ros til Hårbøllehuset for 
en herlig søndag eftermiddag, 
hvor der var stuvende fuldt i 
husets store sal. 
Næste arrangement er med 
forfatteren Carsten Jensen 
søndag den 6. oktober kl. 15. 
Fra Argentina til Afghanistan 
er overskriften.  
Billetter à 100 kroner kan be-
stilles på info@scene1.eu eller 
på tlf. 2127 7654. 

ps.  

Hallgrímur tog kegler 

Den islandske forfatter 
Hallgrímur Helgason var vel-

oplagt og fortalte især om 
tilblivelsen af romanen Kvin-
den ved 1000 grader, som er 

nomineret til Nordisk Råds 
litteraturpris 2013. 
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Det sker i sept. 
Lø 28 4750Avisen udkommer 
Sø 29 15.30-17.00: Familiespejd ved spej-
derhytten, Lundby Hovedgade 27 C, 4750 
Lundby 
Ma 30 
Ti 1  
On 2 19-21.30: Fotogruppen i Køng starter 
sæsonen i Husflidsskolen, Højbro 15, Køng 
To 3 
Fr 4 
Lø 5 09.45: Superlørdag på Køng Stadion 
Sø 6 16-18: PoliMUSik-café i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. 
Uffe Nielsen, Venstre, kommer. 
Ma 7  
Ti 8 18.00: Fællesspisning i Medborger -
huset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
On 9 19.00: Stormøde om Gøngemarked 
2013 og –14 i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby 
To 10 
Fr 11 19.30: Det rytmiske kor  ”Around 
Seven” optræder i Bio Bernhard. 
Lø 12  
Sø 13 15.30-17.00: Familiespejd ved spej-
derhytten, Lundby Hovedgade 27 C, 4750 
Lundby 
Ma 14 17.30: Spisning før  banko i Bårse 
Samlingshus 
19.00: Bankospil i Bårse Samlingshus. 
Arr.: Bårse Husholdningsforening 
Ti 15 
Lø 19  
Sø 20 16-18: PoliMUSik-café i Medbor-
gerhuset Lundby (Liberal Alliance) 
Ma 21 10.00: Deadline for stof til 
4750Avisen nr. 142 
Ti 22 
On 23 
To 24 19.00: Aften om nabohjælp og 
stop tyven i Bårse Samlingshus. Arr.: Bår-
se-Beldringe Lokalråd. Gratis adgang for 
alle. 
Fr 25 
Lø 26 4750Avisen udkommer 
11-15: Halloweenmarked på Sværdborg 
Friskole 
Sø 27 15.30-17.00: Familiespejd ved spej-
derhytten, Lundby Hovedgade 27 C, 4750 
Lundby 
Ma 28 
Ti 29 
To 31 
Fr 1 
Lø 2 10-16: Julemarked i Over Vindinge 
Forsamlingshus. 

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 

All that julemarked i Over Vindinge 
Første lørdag i november af-
holdes julemarked i Over Vin-
dinge forsamlingshus. Der vil 
som vanligt være fyldt i salene 
med borde og opstillinger af 
alle slags julevarer.  
- Det er en sjov oplevelse at 
møde op om morgenen og se 
de mange borde stå klar med 
en seddel på til kræmmerne. 
Og så vupti en times tid senere 
er der helt proppet med ting og 
sager, som sælgerne har stillet 
op. Og vi behøver ikke gøre 

reklame for at skaffe kræmme-
re, de melder sig allerede fra 
sidst på sommeren, fortæller 
næstformand John Søndergård, 
som har travlt på dagen. 
Udover de mange juleboder er 
der café med gløgg og æbleski-
ver samt husets lotteri i timerne 
fra klokken 10 til 16. ar du lyst 
til at have en bod, så ring på 
husets nr. 2985 0944. Vel 
mødt!  
      
              Marianne Kristiansen 

I sigter forkert! 
Når blandt andet Borgerlisten og 
Steffen Steffensen kritiserer em-
bedsværket i Vordingborg Kom-
mune, mener jeg adressen er for-
kert. 
Hvis ikke embedsværket fungerer, 
er det politikernes ansvar, og det 
er dem kritikken skal rettes imod. 
I Venstre ønsker vi en politisk 
ledelse af kommunen, og vi er 
parat til at tage ansvaret. Det er nu 
en gang politikernes ansvar at ud-
stikke retningslinjer til embeds-
værket, udøve kontrol og tage an-
svar. 
Venstre er enige i, at der er områ-
der, der kan optimeres. Vi vil 
f.eks. gerne oprette et Erhvervsud-
valg, som kan sætte større fokus 
på erhvervslivet. Det er i det priva-
te erhvervsliv vi skal skabe værdi-
erne, som politikerne kan fordele. 
Jeg er enig med kommunaldirektø-
rens udtalelse om, at embedsvær-
ket administrerer de beslutninger 
som træffes nationalt og lokalt, og 
hvis der er noget, der ikke funge-
rer optimalt er det politikernes 
ansvar at skabe bedre rammer. 

Bent Maigaard (V) 
Kommunalbestyrelseskandidat  

nr. 8 på Venstres liste 

I den seneste tid har 
Susanne Lynge (SL) og 
Anders Andersen (AA) 
haft læserbreve i for-
skellige medier, hvor de 
skriver, at nulvækst (vi 
kalder det nu udgifts-
stop) vil betyde bespa-
relser på 91 mio. kr. og 
afskedigelse af 176 an-
satte i Vordingborg 
Kommune. 
SL skriver ”at nye tal 
dokumenterer” dette. 
Tallene stammer fra en 
rapport udarbejdet af 
Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (AE), hvor 
en økonom har bereg-
net, hvad forskellen er 
på ”nulvækst” og en 
stigning i det offentlige 
forbrug på 0,6 % om 
året. 
Meget interessent, men 
ikke et overraskende 
resultat. 
Så glæder SL sig over, 
at budgettet for 2014 ser 
ud til lige at balancere. 
Når Venstre taler om 
udgiftsstop, betyder det 
at f.eks. Vordingborg 
Kommune får lov til at 

bruge det samme antal 
kroner som sidste år, 
dog pristalsreguleret, så 
der er mulighed for at 
have samme antal med-
arbejdere ansat. 
I det budget som SL 
siger lige balancerer, 
har Vordingborg Kom-
mune fået lov til at bru-
ge 1.802 mio. kr. inden-
for den såkaldte 
”serviceramme” mod 
1.809 mio. kr. sidste år. 
Her er altså tale om et 
fald og slet ingen pris-
talsregulering. 
Jeg skal tilføje, at det er 
en S-finansminister, der 
har forhandlet denne 
aftale med en S-
borgmester, der er for-
mand for Kommunernes 
Landsforening. 
Denne ”nulvækst” ser 
ikke ud til at give anled-
ning til nogen katastro-
fe, så mon ikke det var 
et spøgelse, Susanne og 
Anders så? 
 

Bent Maigaard 
Venstre 

Susanne og Anders ser spøgelser 
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Af Daniel Irvold, Selvstændig 
erhvervsdrivende og kandidat 
til kommunalbestyrelsen 
  
Vordingborg kommune fjum-
rer rundt i de kedelige ender af 
diverse erhvervsmålinger, og 
diskussionen har mere beskæf-
tiget sig med, om målingerne 
er valide, end hvordan vi kom-
mer op i toppen.  
Hvis vi ser bort fra placerin-
gerne, og forestiller os visio-
nen om Vordingborg som en 
succesfuld erhvervskommune, 

der har let ved at tiltrække 
virksomheder, kan sikre de 
rette medarbejdere, og tilbyder 
gode betingelser for virksom-
heder, hvad er det så, der skal 
til? 
Ingen har en let løsning, men 
som erhvervsdrivende mener 
jeg, vi skal vende fokus udad 
og arbejde for at skabe et godt 
omdømme for Vording-
borg som erhvervskommune.  
Vi skal i gang med den helt 
store markedsføring af de gode 
ting ved at drive erhverv her. 
Vi skal fortælle om det, vi har, 
snarere end det vi mangler – 
samtidig med at vi reparerer 
hullerne i osten i baggrunden.  
Vordingborg kommune skal 
markedsføres på messer og 
konferencer, vi skal besøge 
erhvervsforeninger, virksom-
heder og innovationsmiljøer 
og fortælle, at her kan man 
drive erhverv tæt på hovedsta-
den, lufthavne, havne, motor-
veje, jernbane og tæt på Tysk-

land og Sverige. Man finder 
gode beliggenheder 
for virksomheder, betaler lave-
re huslejer end i hovedstaden 
og har adgang til dygtige med-
arbejdere, der enten kan pend-
le let til Vordingborg eller 
måske endda kan fristes af 
gode, billige boliger. Og vi 
kan fortælle omverden, at vi 
visse steder har en IT-
infrastruktur, der kan gøre de 
mest båndbredde-forvænte 
virksomheder grønne af mis-
undelse. 
Vi kan overveje en ”Erhvervs-
bus”, der kører rundt i Dan-
mark, Nordtyskland og Syd-
sverige med ambassadører og 
hiver interesserede virksom-
hedsledere med hjem til kom-
munen på nøje planlagte er-
hvervsbesøg. Vi kan også op-
pe os på den øvrige markeds-
føring på nettet og i medierne. 
Og politikere og erhvervsfolk 
bør opfordres til at gøre en 
stor, fælles indsats for at pro-

movere mulighederne i kom-
munen. 
Jeg tror, det konstruktive og 
udadvendte fokus avler frem-
gang. Får vi trukket mere er-
hverv til kommunen, vil det 
gavne min virksomhed og 
mange andres. Vi risikerer 
mere konkurrence, som jeg 
byder velkommen, og vi vil få 
en selvforstærkende effekt, der 
på et tidspunkt kan bringe os 
til tops i erhvervsmålingerne, 
men endnu vigtigere er det, at 
vi får sat gang i erhvervsstyr-
kende aktiviteter, der tiltræk-
ker kunder, skaber positiv 
omtale og mere omsætning. 
Disse initiativer kan sættes i 
gang, hvis viljen er til stede 
hos politikere, erhvervsliv, 
ejendomsmæglere og i det 
hele taget alle i Vordingborg 
kommune, der har interesse 
for vækst.  
  
Læs mere på daniel.irvold.dk 

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 

Vækst i erhvervslivet – vend blikket udad 

Superlørdag på Køng Stadion 
5. oktober er datoen for den 
næste superlørdag. Fem kam-

pe skal der spilles og som sidst 
vil der være gratis is til spiller-

ne og de børn, der er med 
blandt publikum. Til de voks-

ne er der gratis kaffe 
og te i vores ”oase”, 
hvor der også er mu-
lighed for at købe 
kolde drikke og lidt 
forskelligt sødt.  
       Lotte Forsingdal 

Tidspunkt  Række/pulje  Hjemmehold/udehold 

Kl. 9.45 U‐10 drenge IF Svend Gønge – Møns FK 

Kl. 10.00 U‐12 drenge IF Svend Gønge – Østmøn SGI 

Kl. 12.00 U‐14 piger PSV Sydsjælland – Næstved I.F. 

Kl. 13.30 U‐16 piger PSV Sydsjælland – B.73. Slagelse 

Kl. 16.00 Serie 3 IF Svend Gønge – Anadolu IF 

Ledningsbrud gav  
grumset vand i Lundby 

Et ledningsbrud, forårsaget af kloak-
gravearbejderne i den vestlige ende af 
Lundby, betød, at vandet fra Lundby 
Vandværk tirsdag den 17. september 
var grumset og vandhanen spruttede på 
grund af luft i rørene. Ledningsbrud-
det, som fandt sted ved middagstid 
tirsdag den 17. september, blev repare-
ret i løbet af eftermiddagen, fortæller 
kasserer i Lundby Vandværk Rune 
Bentsen, men det grumsede vand skal 
ud af rørene, og det sker i folks hjem.  
Hvis man igen kommer ud for noget 
lignende, skal man lade vandet løbe fra 
den hane, der er nærmest tilslutningen. 
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Lundbys gønger hilste på dronningen 
Torsdag den 5. september var en stor 
dag i Vordingborg Kommune. Re-
gentparret besøgte Vordingborg by, 
og borgmester Henrik Holmer havde 
inviteret blandt andre gøngerne fra 
Lundby til at kaste glans over besø-
get. En halv snes gønger kopier af 
1600-tals-dragter var linet op i gåga-
den, da regentparret og borgmester-
parret kørte igennem byen i åben 
karet. Nyd Vibeke Lorentzens fotos 
fra en dejlig dag, hvor også vejret 
viste sig fra sin bedste side. 


