
Her er din 
nye avis 
4750Avisen er din nye lokale avis.  
Navnet 4750Avisen fortæller, at Avisen 
er for hele det nordlige område i Vor-
dingborg kommune. Lundby, Køng, 
Svinø, Sværdborg og Udby sogne. Og 
selv om det meste af Sværdborg Sogn 
har postnummer 4760, får hele i Sværd-
borg Sogn 4750Avisen. 
Avisen bliver gratis for alle husstande i 
de fem sogne, og den postomdeles en 
gang om måneden. Dog afbrudt af en  
sommerpause.  
Vi regner med at udgive mindst 10 num-
re af 4750Avisen om året. 
Stoffet i Avisen kommer fra områdets 
foreninger, offentlige og private institu-
tioner, handlende, håndværkere og al-
mindelige borgere, som har noget på 
hjerte og noget at meddele andre. 
Det bliver muligt at tegne annoncer, og 
foreninger og institutioner kan lave en 
aftale med redaktionen om informati-
onssider i avisen mod en rimelig beta-
ling. 4750Avisens formål er at styrke 
lokalområdet og derfor vil den beskæfti-
ge sig med aktiviteter i de fem sogne i 
udgivelsesområdet. 
4750Avisen er din avis  
- brug den! 

Kom og smag 
på Indonesien 
Liv i Lundby Kultur 
inviterer dig med på 
en eksotisk rejse til 
Indonesien onsdag 
den 21. januar. Det 
hele foregår i Med-

borgerhuset Lundby! 
Og du får både ople-
velser og mad fra den 
spændende ø.  
             Læs side 14 

Han vandt 
varer for 
500 kroner 
Jan Kurek fra Gl. 
Lundby løb med 
førstepræmien i nav-
nekonkurrencen s.13 

www.lundbyweb.dk 

Fredag, lørdag og søndag den 
27.-29. februar kan du rigtigt få 
rørt lattermusklerne. Da opfører 
Lundby Amatørteater sin første 
forestilling, latterorkanen ”Kuk 
i køje nr. 3” i Medborgerhuset 

Lundby. Det vil nok ikke gøre 
løjerne mindre fornøjelige, at 
skuespillerne er lokale borgere 
fra den nordlige del af Vording-
borg kommune. Læs hvordan 
prøverne går på              Side 5. 

Latter-orkan fra 
vort lokale teater 

4750  Avisen 
Lundby - Køng - Svinø - Sværdborg - Udby 

Nr. 1 - Prøve– og PR-nummer - januar 2004 



Det sker i 4750  
i januar og februar 
Torsdag den 15. januar kl. 17.00 i Køng Kirke: Stille-andagt  
Lørdag d. 17. januar holder Foreningen Svend Gønge-Lunden generalforsam- 
                                    ling i SFO'en kl. 12.00.Se ny info - folder på biblioteket. 
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30 på Svend Gønge-skolen: Købmand Kaj  
                                    Weber holder foredrag: 0m mit købmandsliv i Lundby. 
                                   Arr: Lundby Sognearkiv 
Onsdag den 21. januar kl. 18.00 Indonesien-aften i Medborgerhuset Lundby 
Torsdag den 22. januar kl. 19.00   Sværdborg Menighedsråd holder møde i 
                                   graverboligen i Sværdborg 
Onsdag den 28. januar kl 19:00 i Medborgerhuset Lundby afholdes generalfor 
                                   samling i Medborgerhusets Støtteforening. 
Søndag den 1. februar  kl. 19.30   Begynder- og kyndelmissegudstjeneste  
                                   med Duo Saxopran i Lundby Kirke 
Søndag den 1. februar  kl. 19.30 i Køng Kirke:  Kyndelmisse-gudstjeneste  
                                   Derefter kaffe i Køng Præstegård  
Tirsdag den 3. februar  kl. 14-16   Hyggeeftermiddag i Rytterskolen  
                                   i Gl. Lundby - alle er velkomne 
Onsdag den 4. februar kl. 19.30 i Køng Forsamlingshus: Idrætsforeningen  
                                   Svend Gønge holder generalforsamling 
Onsdag den 4. februar kl. 19.00  Spejderne holder generalforsamling og fest i 
                                   Medborgerhuset Lundby 
Søndag den 8. februar kl. 14.00    Lundby og Sværdborg sognes konfirmander 
                                  opfører Musicalen DAVID i  Sværdborg Kirke 
Torsdag den 12. februar kl. 17.00 i Køng Kirke: Stille-andagt  
Fredag den 13. februar kl. 14-17: Reception i Medborgerhuset Lundby  
                                  i anledning af Jan Elmelunds 50 års fødselsdag 
Lørdag den 14. februar  kl. 16.00 i Køng Kirke: Valentinsgudstjeneste  
Søndag den 15. februar kl. 19.30  Taizé-gudstjeneste i Lundby Kirke 
Onsdag den 18. februar kl. 19.30  Mette Magnusson fortæller  
                                  om Marys  hjemland - Australien i Rytterskolen 
Søndag den 22. februar kl. 14.00   Fastelavns-og børnegudstjeneste  
                                  i Sværdborg - tøndeslagning i præstegården 
Søndag den 22. februar Kl. 14.00: Den traditionsrige fastelavnsfejring   
                                  på Køng Præstegårds gårdsplads  
Søndag den 22. februar Medborgerhusets Støtteforening holder fastelavnsfest  
                                 i Medborgerhuset Lundby, hvor der slås "katten af tønden" 
Onsdag den 25. februar kl. 19.00  Lundby Menighedsråd holder møde 
                                 i Rytterskolen i Gl. Lundby 
Torsdag den 26. februar kl. 18.00  Sværdborg Menighedsråd holder  
                                offentligt regnskabsmøde i graverboligen 
Torsdag den 26. februar kl. 20.00  Sværdborg og Lundby Menighedsråd  
                                holder fællesmøde i Sværdborg 
Fredag den 27. februar kl. 18.00  Lundby Amatørteater opfører  
                                Kuk i køje nr. 3 i Medborgerhuset Lundby 
Lørdag den 28. februar kl. 18.00  Lundby Amatørteater opfører  
                                Kuk i køje nr. 3 i Medborgerhuset Lundby 
Søndag den 29. februar kl. 14.00  Lundby Amatørteater opfører  
                                Kuk i køje nr. 3 i Medborgerhuset Lundby 
 
HUSK AT SENDE DIT ARRANGEMENT TIL sten@post7.tele.dk eller 
                               4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby 

4750 Avisen 
 udgives og produceres af  
Foreningen Lundbyweb 

Møllergaarden 3 
4750 Lundby 

 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder sendes til: 
sten@post7.tele.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 5576-6001 
 

Annoncer sendes til:  
sten@post7.tele.dk 
eller: 4750Avisen, 
   Møllergaarden 3 

    4750 Lundby 
eller: tlf. 5576-6001 

 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 2200 

 
4750Avisen distribueres med 

Post Danmark til samtlige hus-
stande i 4750 Lundby samt 4760 

Sværdborg Sogn  
Dette blad omdeles onsdag-

torsdag den 14.-15. januar 2004 
 

Sidste frist for indlevering af stof 
og annoncer til næste nummer af 

4750Avisen er søndag den 15. 
februar 2004.  Næste nummer 
udkommer onsdag-torsdag den 

25.-26. februar 2004. 

Debat 
Vi skulle 
meget gerne 
have debat i 
4750Avisen. 
Har du et synspunkt om noget af 
det, der sker i vores lokalsam-
fund, så send det til 
4750Avisen 
Møllergaarden 3 
4750 Lundby 
Eller mail det til 
sten@post7.tele.dk 
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Spanske 
appelsiner 
Navel Late 
3 kg. 20 

00 

10 stk. æbler 
Golden Delicious 
eller 
Fuji 10 00 

Hakket 
oksekød 

8-10 % fedt 
ET HELT KILO 

39 95 

Lørdag den 17. januar og 
søndag den 18. januar  

får du 5 stk.  
morgenbrød  

10 00 
5 kg. kartofler 
kl. 1 
KUN                7 95 

Hof/Tuborg 
30 
stk. 99 95 

+ pant 
Vi mødes i Dagli’Brugsen i Køng 

Guld Danbo 
mellemlagret  
45 % pr. 1/2 kilo 16 95 

3 liter letmælk 
eller skummetmælk 
3 x  
1 ltr.  10 00 

Tilbuddene gælder fra d. 14/1 T.O.M d. 18/1 



Automester - Køng Autoservice 

Kurt passer på  
Svinøs flyvergrave  
For den 78-årige formand 
for Svinø Menighedsråd 
Kurt Henriksen betyder fly-
vergravene på Svinø Kirke-
gård alt! 
 
- Uden dem havde vi ikke Svinø 
Kirke og uden dem var jeg ikke 
formand for Menighedsrådet, siger 
Kurt Henriksen. 
Under 2. verdenskrigs mange alli-
erede bombetogter til Tyskland, 
omkom 1160 allierede flyvere 
over dansk område, heraf 134 fra 
USA. I kraft af sin beliggenhed og 
geografiske tilknytning til Flyve-
station Avnø, blev Svinø Kirke-
gård valgt til begravelsesplads for 
”nedstyrtede fjendtlige flyvere” på 
Syd– og dele af Vestsjælland, 
Lolland, Falster og Møn. 62 briti-
ske flyvere ligger begravet på kir-

kegården. 
De 46 amerikanske flyvere ,der 
også blev begravet her, er senere 
blevet ført hjem. I 1950 blev Min-
delunden for de faldne flyvere 
indviet. Hvert år 4. maj mindes de 
faldne ved Mindegudstjeneste og 
højtidelighed ved gravene. 
Nu er det ikke fysisk, at forman-
den for menighedsrådet i Svinø 
Sogn selv passer flyvergravene. 
Den engelske stat betaler graveren 
for at holde gravstederne, og så-
dan cirka hvert andet år kommer 
der folk fra England og rengør 
mindesmærket for de faldne flyve-
re.  
Flyvergravene er for Kurt Henrik-
sen også forbundet med  stærke 
personlige følelser, fordi hans far 
var amerikaner og kirkeværge, da 
de blev anlagt. 
Se mere på www.lundbyweb.dk 

Det danske Flyvevåben hædrede i 
sommeren 2003 Kurt Henriksen for 
hans store arbejde for flyvergravene 
på Svinø Kirkegård - en hæder, der 
ellers kun tilkommer medlemmer af 
flyvevåbenet. Kurt Henriksen er i 
forbindelse med mange lande, når 
han tager sig af flyvergravene. 

AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

Rover 620TI       10.99    95.000 km.           159.900 
Flot bil   lædersæder   klimaanlæg alle service overholdt 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

Suzuki Grand Vitara    2,0  TD              109.900 
9.99    125.000 km. Nysynet   træk 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

Lancia Thema    2,0  16v                                45.000 
8.89   Hovedrep. Motor   Alufælge    Nysynet 

AIRCONDITION SERVICE 
 

Toyota Supra     3,0 Turbo                             90.000 
89    142.000 km.  Nysynet    under klargøring 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Nissan King Cab   4wd     2,5 B                   25.000 
1.93   112.000  km.  nysynet 

Kundevogn kun 100,-/dag Leveringsomkostninger: 2200,- kr. 

Johannes Jensen 
Spindevænget 1, Køng 
5576-9348    2173-3149 

www.koeng-auto.dk 
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Du dør ikke af grin 
- men det er tæt på 
Lundby Amatørteater er i 
fuld gang med prøverne på 
årets latter-orkan fra sce-
nen i Medborgerhuset 
Lundby.  
”Kuk i køje nr. 3” hedder 
stykket, som opføres 27., 
28. og 29. februar - først 
som to aftenforestillinger 
med spisning fra kl. 18 og 
om søndagen kl.14 med 
kaffe.  
Skuespillerne er alle fra 

lokalområdet, og selv om 
de ikke har gået på det 
kongeliges teaterskole, er 
stykkets instruktør Lillian 
Poulsen meget tilfreds, 
selv om hun af princip 
giver udtryk for det mod-
satte. En ting er helt sik-
kert: giver du dig selv lov 
til at overvære stykket, 
kommer du ikke til at kede 
dig.  
Og det er helt 100!! 

Sørg for at få billetter i tide 
Billetsalget til ”Kuk i køje 
nr. 3” starter første uge i 
februar.  
Billetterne sælges fra Co-
ma i Lundby, Lundby Ki-
osken, Købmanden i Sal-
lerup og Dagli’Brugsen i 
Køng. 
Prisen for hver af de to 
forestillinger fredag den 

27. februar og lørdag den 
28. februar bliver incl. 
spisning på mellem 150 og 
175,- kroner, alt afhængig 
af menuen.  
Til forestillingen søndag 
eftermiddag den 29. febru-
ar bliver billetprisen på ca. 
75 kroner for skuespil, 
kaffe og kage. 

Gå ind på vores hjemmeside 
www.bambusudsalg.dk 
og læs alt om vores mange 

bambussorter 

Åben hver 
lørdag  
kl. 9-13 

Højvang Plante-
skole v/ Søren 
Ladefoged, 
Næstvedvej 312, 
Kastelev 
4760 Vordingborg 

5 



14-15. januar: prøve- og PR-nr. 
25-26. februar: deadline 15. februar 
29-30. marts: deadline 15. marts 
28-29. april: deadline 15. april 
26-27. maj: deadline 15. maj 
Ingen udgivelse i juni 
medio-ultimo juli: deadline 8. juli - OBS! 
30-31. august: deadline 15. august 
29-30. september: deadline 15. sept. 
27-28. oktober: deadline 15. okt. 
29-30. november: deadline 15. nov. 
29.-30. december: deadline 8. dec. - OBS! 
 

4750Avisen udkommer i 2004: 
4750Avisen postomdeles i hele dette 
område med over 2000 husstande og 
4-5000 læsere! 

Annoncepolitik 
Da det overordnede formål med 
4750Avisen er at styrke vores lo-
kale udgivelsesområde, optager 
vi primært annoncer fra annoncø-
rer, der virker i eller er bosidden-
de i området, altså de fem sogne i 
Vordingborg Nord.  

Skynd dig at bestille dine annoncer  
allerede nu! Deadline for februar-
nummeret  er 15. februar! Bladet ud-
kommer 25.-26. februar. Send din be-
stilling til: 4750Avisen,  
Møllergaarden 3, 4750 Lundby   
Mail: sten@post7.tele.dk 

Hvad koster en annonce i 
4750Avisen - se side 15 

  

Sydsjællands  
Murerservice 

v/Peter Mieritz, Lundby Hovedgade 77, Lundby 

Alle former for tømrer- og murer-
arbejde udføres, ring for gratis tilbud 

5576-7084 - 2073-7084 
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Store  
kalkuner 
til udskæring 
15-20 kilo 
25,- kroner pr. kilo  
i plukket stand 
Ketty og Morten  
Frandsen, Sværdborg 
Tlf. 5538-2606 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

 

Cykler til  
hele familien 

JP Cykler 
Jan Petersen 
Næstvedvej 288 
Kastelev Tlf. 5538-2380 

Stort udvalg i 
brugte cykler 

Åbnings-
tider: 

ma-fre:  
10-18 

lørdag:  
9-15 

Smart Safety Cykelsikring 
cykeltyvens bagdel - din fordel 

Din nye avis: 

4750 Avisen 
Den avis, du sidder med i 
hånden, er en prøve/PR-
udgave af den avis, som 
nu udkommer i hele 4750-
området samt i 4760 
Sværdborg Sogn. 
Dermed bliver 4750Avi-
sen avis for de fem nordli-
ge sogne Lundby, Køng, 
Svinø, Sværdborg og Ud-
by. 
Avisen udgives af For-
eningen Lundbyweb, som 
i forvejen udgiver inter-
netportalen 
www.lundbyweb.dk.  
Formålet med 4750Avi-
sen er at styrke de fem 
nordlige sogne i Vording-
borg kommune, og ligger 
i forlængelse af de ideer, 
der er fostret i bevægelsen 
Liv i Lundby.Avisen vil 
blive finansieret ved an-
noncer samt foreningers 
opbakning via infosider. 
Det er sider, som man 
udgiver i avisen i stedet 
for at udsende særtryk i 
form af brochurer eller 
breve til medlemmer. 
Avisen udkommer til godt 
2000 husstande og bliver 
således læst af mellem 

4000 og 5000 mennesker.  
Vi regner med at udgive 
10 eksemplarer i løbet af 
2004 - med en sommer-
pause. 
Avisen bliver omdelt med 
postvæsenet og er gratis 
for alle modtagere. Borge-
re uden for 4750 og 4760 
Sværdborg kan tegne 
abonnement på avisen, 
som så bliver tilsendt med 
brev.Avisen vil indeholde 
informationer om de akti-
viteter, som aktive borge-
re sætter i gang i hele om-
rådet, og den vil afspejle 
det liv, borgerne lever. Alt 
sammen med henblik på 
at styrke det lokale sam-
menhold og bringe liv og 
udvikling i 4750-området 
og 4760 Sværdborg. 
Husk, at du inden 15. fe-
bruar skal sende os din 
annonce, din foreningsin-
fo, dit arrangement, som 
du ønsker med i ”Det sker 
i 4750”-kalenderen eller 
den nyhed, som vi alle 
sammen gerne skulle læse 
i 4750Avisen. 
Peter Sten Hansen 
redaktør  

Snedker– og 
tømrerarbejde 

5576-7023 Mobil: 2124-5623 
Fax:   5576-7277 
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Jan Elmelund opretter  
”Lundby Fonden” 
 Jan Elmelund ønsker sig ikke 
gaver til sin 50 års fødselsdag 
fredag den 13. februar. I stedet 
ønsker han sig penge - ikke til 
sig selv, men til en fond, han 
vil oprette, Lundby Fonden. 
- De penge, jeg får til min fød-
selsdag, kunne være startkapi-
talen i en fond, som skulle væ-
re en glad og givende onkel i 
Lundby og omegn, og som 
skulle gøre det muligt, som vi 
ellers synes er umuligt, siger 
Jan Elmelund. 
- Et arrangement som vores 
Lys i Lundby 18. december 
blev kun muligt, fordi Vording-
borg Bank var frisk at sponse-
re, og her kunne Lundby Fon-
den komme på banen.  
Der er faktisk allerede et par af 
byens ledende erhvervsdriven-
de, der er med på ideen og vil 

være med til at spytte penge i 
Lundby Fonden for at få den 
startet. 
- Jeg kunne også tænke mig, at 
den skulle støtte nogen, der 
tager en chance - løber en risi-
ko for at vi får noget godt. Og 
så skal børnene tilgodeses.  
Der er ikke mange tilbud til 
vores børn uden for det offent-
lige regi - her kunne Lundby 
Fonden også gøre en forskel, 
siger Jan Elmelund. 
Hvis du vil støtte Lundby Fon-
den, kan du enten sætte et be-
løb ind på konto 6220-1100948 
i Vordingborg Bank, Lundby 
afdeling, eller komme til Jan 
Elmelunds reception i Medbor-
gerhuset Lundby fredag den 
13. februar kl. 15-19 med en 
check eller et kontant beløb. 

Reception 
I anledning af min  

50 års fødselsdag  
inviteres venner,  

bekendte og  
Forretningsforbindel-

ser til reception  
i Lundby Medborgerhus 
Fredag den 13. Februar  

kl. 15.00 til 19.00 
Gaver modtages gerne i 

form af indbetalinger til 
”Lundby Fonden” evt. på 

konto nr. 6220-1100948 
i Vordingborg Bank.  

 

Med venlig hilsen 
Jan Elmelund 

Husk det nu: 
Vore annoncører støtter os  
Vi støtter dem ved at købe  

varer i vores lokale  
forretninger 

Dit valg 
af meka-
niker er 
også en 
tillidssag 

Lundby Autocenter, Lundby Hovedgade 86, 4750 Lundby 
Hjemmeside:  
www.lundby-autocenter.dk        
e-mail: info@lundby-autocenter.dk                 

Tlf. 5576-7673 

Automekaniker Jan Nielsen, nu midt i Lundby 
Din lokale mekaniker tilbyder: 
Alt i autoreparationer, f.eks.: 
Rustreparationer 
Serviceeftersyn 
Forsikringsskader 
Olieskift 
Udskiftning af dæk 
Styretøjsmåling 

Altid gode dæktilbud! 
Lundby Autocenter har altid gode dæk-tilbud: Vi 
er leveringsdygtige i alle mærker, dem vi ikke 
har på lager, tager vi hjem. 
Kom og få et godt dæk-tilbud 

Er du blevet 
kaldt til syn? 
Vi efterser din bil  

GRATIS! 
Er der reparati-
oner, der bør 
udføres, får du 
et godt tilbud. 
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Formand for Lundby Håndværker– Handels og Borgerforening og Medborgerhu-
set Lundby, Jan Elmelund, Gl. Lundby, fylder 50 fredag, den 13. februar 

En af Lundbys markante 
ildsjæle fylder rundt fredag 
den 13. februar. Den dag 
for nøjagtigt 50 år siden så 
han første gang dagens lys 
i en lejlighed på Østerbro i 
København, søn af en kap-
tajnløjtnant i marinen og 
en frisør og hjemmearbej-
dende husmor. 
Jan Elmelund har altid 
ønsket at klare sig selv. 
Allerede som 10-årig var 
han bud i et renseri og un-
der HF-studierne arbejdede 
han i weekenderne. 
Som 18-årig med kørekort 
blev han chauffør i en 
smørrebrødsforretning. 
Karrieren startede for unge 
Jan som lagerarbejder og 
chauffør, og efter fire år 
som frivillig værnepligtig 
sergent i søværnet og siden 
kontraktansat oversergent  
kastede han sig i 1979 ud i 
reklamebranchen. 
Her fik han en kanon karri-
ere i 80’erne og 90’erne, 
hvor han var chef på nogle 
af verdens største reklame-
bureauers danske afdelin-
ger.  
Karrieren toppede, da han 
blev administrerende di-
rektør for Are Outdoor 
Media. Det firma kørte så 
godt, at Elmelund og hans 
partner i juli 1997 fik et 
tilbud fra verdens største 
på området, som de ikke 

kunne sige nej til. Det be-
tød, at Jan Elmelund fik 
større frihed til at gøre, 
hvad han ville og bo, hvor 
han havde lyst til. 
Og det, han havde lyst til, 
var at flytte til Lundby! 
I julen 1997 var han og 
Amanda og drengene i 
Vordingborg hos Jans sø-
ster, og da de gik en tur  i 
Algade så de, at præstegår-
den i Gl. Lundby var til 
salg. Da de havde set den, 
var familien Elmelund 
solgt! 
Jan tilbød hurtigt lokal-
samfundet sin arbejdskraft. 
I 1999 blev han formand 
for Lundby Håndværker-, 
Handels-, og Borgerfore-
ning, og det var ikke 
mindst ham, der var arki-
tekten bag byens overta-
gelse af den gamle kro, 
som blev til Medborgerhu-
set Lundby. 
Ideen bag det køb afslører 
Jans kongstanke: et godt 
liv består i, at mennesker 
kommer hinanden ved. 
Man skal mødes og lave 
noget i fællesskab i stedet 
for at sidde og glo på hvert 
sit fjernsyn aften efter af-
ten.  
Jan Elmelund var også 
aktiv i dannelsen af Liv i 
Lundby, og han mener, at 
Lundbys fremtid afhænger 
af, om det lykkes at få  

2-300 tilflyttere til byen. 
- Vi skal være lidt flere, 
hvis vi skal kunne bevare 
serviceniveauet, og så har 
vi brug for nogle flere akti-
ve borgere i byen, siger 
han. 
Hvad har Jan Elmelund så  
fået ud af at engagere sig i 
lokalt arbejde. 
- Jeg har mødt en masse 
mennesker, jeg ellers al-

drig ville have lært at ken-
de. Dejlige mennesker, jeg 
er glad for at hilse på, når 
vi mødes. Jeg kan anbefale 
andre at gøre det samme, 
smiler han. 
Jan Elmelund fejrer sin 50 
årsdag i Medborgerhuset 
Lundby med åbent hus den 
13. februar kl. 15-19. 
Du skal ikke komme med 
gaver. Se side 8! 

TØMMERGÅRDEN 
GRUMLØSE 

Alt tømrer-, snedker-, 
murer– og entrepre-
nørarbejde udføres 

Tømrermester 
Tonny Slot Pedersen 

e-mail: t.g.grumloese@bygkom.dk 
Spangsvej 79 - 4750 Lundby 

5598-1165 
Værksted 

4089-1397 
Bil tlf. 

Han har 
ambitioner på 
Lundbys vegne 

Salg af døre og 
vinduer af KPK 

Udlejning af minigraver, 
bobcat og lift 18 meter 

Speciale: Værkstedsarbejde,  
alt udføres efter mål 
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Liv i Lundby vil nu etablere en 
gruppe, der skal undersøge mu-
lighederne for at få billig og 
effektiv edb, tv og telefoni til 
Lundby og omegn. 
Vi opfordrer folk med en vis 
forstand på og interesse for de 
sager at henvende sig til under-
tegnede, så vi kan få etableret 
en lille gruppe, der kan under-
søge mulighederne, siger Peter 
Sten Hansen fra Liv i Lundby.  
- Vi har set, at man har fået hur-
tig edb og lokaltelefoni i Præstø 
via Seas’s lyslederkabler og 
NVE er ude med et tilbud, der 
lover både tv, hurtig edb og lo-

kaltelefoni. Og senest er TDC 
kommet på banen.  
Men spørgsmålet er, hvad der er 
det helt rigtige for Lundby og 
Omegn, og det vil vi gerne have 
undersøgt til bunds. 
Det ville være fint, hvis løsnin-
gen kunne tilgodese alle fem 
nordlige sogne, og det skal med 
i undersøgelserne, om det kan 
lade sig gøre. 
Har du lyst til at indgå i den 
lille super-net-undersøgelses-
gruppe, skal du kontakte Peter 
Sten Hansen, telefon 5576-6001 
eller på e-mail: 
sten@post7.tele.dk 

Liv i Lundby vil  
have super-net 

Medborgerhusets  
Støtteforening søger 
”skrappe” folk 
Onsdag den 28. januar kl 19 
afholdes generalforsamling i 
Medborgerhusets Støttefor-
ening, og vi opfordrer så man-
ge som muligt til at møde op i 
Medborgerhuset Lundby.  
- Vi vil gerne have forslag til 
bestyrelsesmedlemmer og me-
get gerne nogle interesserede 
og "skrappe" folk, som vil 
hjælpe os ved de forskellige 
arrangementer, siger formand 
Lizzie Hansen.. 

Det er let at se,  

hvor meget du 

sparer i Nordea 

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du skal 
betale for fx billån, boliglån og kassekredit, og hvad 
du får i renter på din opsparing. Det er lige så let at 
finde ud af, hvordan du kan komme til at betale færre 
gebyrer. Du skal ikke bruge energi på at forhandle dig 
til lavere priser. 
Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til 
mig. 
Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på 
www.fordelskunde.dk. 

Lundby Hovedgade 90 
4750 Lundby 
tlf. 5576-7100 

Eva Hedegaard, Nordea  
Lundby tlf. 5576-7100 

Bliv fordelskunde,  
og få de gode renter 

Johns Fisk  
& Røgvarer 

Johns Fisk og Røgvarer finder du: 
Onsdag 14-16  Kim P. i Mern 
Torsdag 10-13  Super Spar, Algade Vordingborg 
Torsdag 13.30-15.30 Ørslev Brugs 
Fredag 10-16 på P-pladsen ved Sct. Jørgens  
Centeret i Næstved. 
Lørdag 10-12 v. Aldi i Præstø 

Lundby Hovedgade 59 
Butikken åben onsdag 10-17  
Tlf. 2082-3534 el. 5576-5534  

Musicalen DAVID 
Sværdborg og Lundby sognes konfirmander opfø-
rer musicalen DAVID, historien om Kong Saul, der 

væltes som konge af Gud.  

søndag den 8. februar  
kl. 14.00 i Sværdborg Kirke  
Konfirmanderne har været med til at lave alt  fra ko-

stumer til koreografi og fortæller, synger og dramatise-
re sig igennem musicalen. 

Gratis adgang for alle 
Arr.: Sværdborg og Lundby Sogne 

Selv en lille annonce bli-
ver set i 4750Avisen 
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Sommertime 
Solcenter - Gaveartikler - Legetøj 

BRUG DIT LOKALE SOLCENTER 
Kun 25 kr. for ca. 15 min 

Alpha Sun 36/3 
Miami Sun 38/3 

Åbent tirsdag til lørdag 
Bestil gerne tid på forhånd 

 

  Lundby Hovedgade 92 - Tlf. 55 76 70 50 

Vores kollega 
i Sværdborg 

Otto Thomsen har i 13 år væ-
ret med til at udgive en af 
Danmarks mindste aviser  

- og han ser frem til en mulig 
konkurrence fra  4750Avisen  

Otto Thomsen har i 13 år 
været med til at få Sværd-
borg Sogneblad på gaden. 
Men han hilser initiativet 
med 4750Avisen velkom-
ment. Faktisk var det ham, 
der på et møde i Lundby 
sidste år  sørgede for, at 
4750Avisen også udkom-
mer i hele 4760 Sværd-
borg Sogn.  
- Mit håb og ønske er, at 
vi kan blive konkurrenter 
på absolut venskabelig 
basis, således at vi kan 
samarbejde på det redakti-
onelle plan og på samme 
plan provokere hinanden 
lidt, hvilket gerne må 
komme på tryk. Det, tror-
jeg, vil virke fremmende 
for læsningen af begge 
blade, siger Otto Thom-
sen, født den 9. februar 

1932 i København, men 
med sine første 8 barneår i 
Assens på Fyn. 
Otto boede i København 
under 2. verdenskrig, kom 
ud at sejle i 1946. Blev 
uddannet skibskok og 
sejlede i 16 år. Da han gik 
i land tog han en boghol-
dereksamen, blev senere 
eksamineret assurandør og 
merkonom i regnskabsvæ-
sen. 
 
Købte Storkereden 
- Ejendommen, Sværd-
borgvej 68, tidligere kal-
det "Storkereden", købte 
vi, som sommeresidens 
for 25 år siden. For 9 år 
siden, da jeg gik på efter-
løn, flyttede jeg herned for 
siden kun at aflægge en-
kelte høflighedsvisitter i  

København. 
Jeg har ikke været med 
ved bladets start og stort 
set det eneste jeg ved om 
det er, at en af initiativta-
gerne var murermester 
Leif Jensen fra  Over Vin-
dinge, som ikke længere 
bor i sognet. 
Desværre kan jeg frygte, 

at de to blade kan blive 
konkurrenter mht. annon-
cekronerne, men det vil 
fremtiden vise. Ingen her i 
sognet har tænkt tanken 
om, at Sværdborg Sogne-
blad skal gå ind, så der 
ligger en spændende frem-
tid foran os begge, siger 
Otto Thomsen. 

Otto Thomsen ser 4750Avisen som en mu-
lig konkurrent til Sværdborg Sogneblad. 

Åbningstider: 
Ti-on-to: 
12.30-17.30 
Fredag: 
12.30-18.00 
Lørdag: 
9.30-13.00 
- samt efter  
aftale 
Bryllupsgave, 
firmagave,  
logogave osv. 
 

ADELGADE  16 - 4720 PRÆSTØ - TLF. 4091-6581 
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UDBY  
SY OG PRODUKTION 

* Bådkalecher 
 
* Hynder 
 
* Presenninger 
 

Ring for et tilbud 
Prins Jørgens Allé 3,  

4760 Vordingborg 
Tlf. 5534-0406 - mobiltlf. 2087-1143 

* Alt i grovere syning 
 
* Reparation af diverse opgaver 
 
* Vask og imprægnering 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

Kaj O. Jensen & Søn ApS 
Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Aloe Vera-forhandler  
Marianne Mellergaard  

Abelsvej 6, 4750 Lundby 
Tlf. : 5576 7589 Mobil : 2853 1939 

KFUM-Spejderne i Lundby 
er en lille gruppe på omkring 
25 medlemmer, og 7 ledere. 
Vi holder møder mandag og 
tirsdag, med vores to forskel-
lige hold.  
Ledere i Lundby Gruppe 
Gruppeleder:  
Henrik Madsen - 
min_henrik@ofir.dk - 
55751109 
Flok Leder:  
Camilla Richardt - 
55982021 
Flok Assistent:  
Helle Andersen - 55764672 
Flok Assistent:  
Michael Hansen - Michael-
Hansen@mail.tele.dk - 
55814680 
Trops Leder:  
Lasse Andersen - in-
fo@gaff.dk 

Trops Leder:  
Torben Jensen - 
kurtjen@post3.tele.dk - 
55769545  
Trops Leder:  
Bjarne Jensen - 
kurtjen@post3.tele.dk - 
55769545  
Grupperådet i Lundby 
Gruppe 
Grupperådsformand :  
Steen Nielsen - 
ibsvej43@nielsen.mail.dk - 
55767217  
Grupperådsmedlem:  
Dan Petersen -  55769353  
Grupperådsmedlem:  
Kasserer : Lissi Hansen – 
loge@hansen.mail.dk - 
55769683  
 
Mødeaftener 
Ulve: Tirsdage 17.00 – 19.00 

1.Klasse - 4. klasse 
Spejdere: Mandage 19.00 – 
21.00 
5. klasse - opefter 
 
Aktiviteter 
4 FEBRUAR 2004 kl. 19.00  
Afholdes Generalforsamling 
& Spejderfest. I Medborger-
huset i Lundby. Aftenen vil 
indeholde en kort generalfor-
samling omgivet af en spej-
derfest med spejdernes ind-
march, underholdning, Ame-
rikansk Lotteri, fællessang og 
kaffebord samt salg af øl og 
sodavand. Gevinster til Ame-
rikansk lotteri modtages med 
tak. Henvendelse til gruppe-
rådsformand Steen Nielsen, 
tlf. 55 76 72 17 el. e-maile: 
ibsvej43@nielsen.mail.dk.  
22 FEBRUAR 2004 kl. 1400 

I Køng Præstegård arrangere 
spejderne sammen med me-
nighedsrådet til Køng Kirke 
Friluftsgudstjeneste med 
efterfølgende tøndeslagning.  
Alle børn opfordres til at 
møde op udklædt.  
Menighedsrådet vil være vært 
for kaffe/te, fastelavnsboller, 
sodavand og spejderne står 
for tøndeslagning med Faste-
lavnsris til Kattekonger og 
Kattedronninger samt slikpo-
ser til alle børn. 
 
Flaske indsamling 
Der er flaskeindsamling ved 
spejderhytten, Lundby Ho-
vedgade 25 A. Der står to 
flaske-containere til at afleve-
re flasker i (kun glasflasker – 
uden låg). Så støt spejderne, 
og aflever dine flasker til os. 

Information fra spejderne i Lundby 
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Køng Museer gør  
fortid til nutid 

Jan var 
tættest på  
Jan Kurek fra Gl. 
Lundby var den, der 
kom tættest på, da vi 
skulle finde et godt 
navn til den nye avis, 
du sidder med i hån-
den. Jan Kurek fore-
slog kort og godt  
”4750”. Det blev næ-
sten som foreslået, dog 
med tilføjelsen Avisen. 
Men dermed var Jan 
Kurek den, der løb 
med præmien udsat af 
Lundby Håndværker-, 
Handels– og Borger-
forening. Jan Kurek 
kan købe varer for 500 
kroner i Lundbys for-
retninger. 

I 1774 købte den københavn-
ske storkøbmand Niels Ry-
berg et stort jordgods i Køng. 
Her byggede han et af landets 
tidligste fabriksanlæg til frem-
stilling af hør-tekstiler i for-
skellige kvaliteter. 
Køng Museer har til huse i 
denne fabriks administrations-
bygning Gl. Øbjerggård. Her 
kan man besøge en mindre 
permanent udstilling om fa-
brikkens historie og nyde det 
nænsomt og smukt restaurere-
de hus. 
Desuden vises skiftende sær-
udstillinger, store som små, af 
kulturhistorisk tilsnit eller vi 
præsenterer en kunstner eller  

med tidens modeluner, så man 
der fra en altan kunne og kan 
nyde en fantastisk panoramisk 
udsigt over Sydsjælland. Spin-
deskolen, hvor de små piger 
skulle uddannes og opdrages 
til gode fabriksarbejdere fin-
des endnu, men kan kun ses 
udefra. Hospitalet for de gam-
le og syge er også bevaret. Det 
er ikke færdigrestaureret, men 
det vises frem på opfordring. 
Går man af alleen midt for Gl. 
Øbjerggård, når man snart det 
nuværende Øbjerggård. Går-
den ligger der fordi Ryberg 
her anlagde et landbrug, der 
skulle producere hør til fabrik-
ken. Der er ikke offentlig 

adgang, men man kan gå så  
langt, at man kan se hovedhu-
set og to længer af bindings-
værk, som ligeledes er fra det 
oprindelige anlæg. 
Når man står der, er man kun 
et stenkast fra Kong Valde-
mars Lille Gurre, man kan 
ikke se det, for området er 
vokset til i træer og buske, 
men man kan måske mærke 
historiens vingesus. På den 
lille ø, hvor der i dag kun er 
lidt af fundamentet tilbage, lå 
kongens jagtslot. Han elskede 
i følge sagnet stedet så over-
måde, fordi hans frille Tove 
havde fortryllet ham med en 
kærlighedsamulet. 

en kunsthåndværker. Køng er 
også et frilandsmuseum. Ry-
bergs anlæg var meget mere 
end en fabrik, det var et lille 
idealsamfund med en social 
planløsning fra vugge til grav. 
Her var tænkt på dagen og 
vejen, men også på ånden og 
det skrøbelige legeme. Det 
kan anbefales at besøge muse-
et for at studere og opleve de 
andre bygninger, der har over-
levet tidernes skiften. Ryberg 
ombyggede kirken, så den 
kunne rumme mange flere 
mennesker og toppen af kirke-
tårnet indrettede han, i tråd  

Oplev musicalen 
DAVID 
Sværdborg og Lundby 
sognes konfirmander 
opfører musicalen David 
søndag den 8. februar kl. 
14.00 i Sværdborg Kirke. 
Konfirmanderne har 
været med til at lave alt 
fra kostumer til koreo-
grafi og fortæller, synger 
og dramatiserer sig gen-
nem musicalen. Der er 
gratis adgang for alle, 
fortæller de to sogne. 

Jan Kurek vandt varer 
for 500 kroner med sit 
navneforslag ”4750”. 

Tækkemand 
Jens C. Kuno Nielsen 

3 generationers erfaring 

5576-7513 
mobil: 2070-7513 
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Kom og smag 
på Indonesien 

Man kunne kalde det et 
rejseforedrag, man kun-
ne også kalde det en af-
ten, hvor vi oplever og 
smager på det eksotiske 
Indonesien, når Liv i 
Lundby Kultur inviterer 
til Kulturaften i Medbor-
gerhuset Lundby onsdag 
den 21. januar kl. 
18.00. 
Aftenens tema hedder 
”Rejse rundt i Indonesi-
en”, og aftenen er kon-
centreret om den smukke 
ø Bali med dens rismar-
ker og venlige menne-
sker, deres kultur og 
religion. Bali er den ene-
ste ø i Indonesien, hvor 
hinduismen med de man-
ge guder er religionen. 
Vi skal selvfølgelig følge 
livet i dets mange facet-
ter og deltage i de religi-
øse fester. 
Vi skal også en tur til 
Indonesiens hovedø Ja-
va, hvor vi vil bestige 

den østligste aktive vul-
kan Mt. Bromo og over-
natter senere i en af de 
mange nationalparker. 
Efter en tiltrængt kaffe-
pause (der er selvfølgelig 
Java-kaffe på kanden!) 
besøger vi den spænden-
de ø Sulawesi (tidligere 
Celebes), en times flyv-
ning fra Bali, og koncen-
trerer os om det centrale 
højland med det enestå-
ende Toraja-folk. Landet 
er kendt for verdens flot-
teste boliger og særegne 
begravelsesskikke, og vi 
skal deltage i forberedel-
serne til en stor begravel-
sesfest, selv om man 
aldrig dør i Toraja-land, 
man sover bare videre! 
Folk, der har oplevet 
dette, glemmer det al-
drig! 
Benyt lejligheden til en 
aften ud over det sæd-
vanlige: 
Foredrag, sjældne og 

enestående lysbilleder 
og eksotisk mad! 
Traditionen tro indleder 
vi nemlig aftenen med 
middag kl. 18.00. Selv-
følgelig står den på indo-
nesisk mad, kreeret af 
kok Anders Christensen, 
Lundby. 
Vi glæder os til en kuli-
narisk oplevelse. 
Billetter købes i Coma, 
Lundby Kiosken  eller 
Sommertime senest 
søndag den 18. januar. 
Denne eksostiske Indo-
nesien-aften er arrange-
ret af Liv i Lundby Kul-
tur, og foredragsholderen 
er (selvfølgelig) vores 
berejste og vidende dyr-
læge Torben Rasmussen.  
Pris for middag, foredrag 
og lysbilleder er kun  
85,- kroner.  
Husk at købe billet se-
nest på søndag! I Co-
ma, Lundby Kiosken 
eller Sommertime 

Husk at købe bil-let i Coma, Lund-by Kiosken eller Sommertime se-nest på søndag den 18. januar! 

Billetter til  
spisning  

og foredrag: 
Voksen (12+): 

85 kroner 
Barn: 45 kroner 

Lundby Kiosken 
Lundby Hovedgade 95 

åben alle dage  
fra 7.30 til 21.00 

 

Frisk morgenbrød  
fra Guldbageren hver dag 

Brødbestillinger på alle bagerens produkter  
modtages gerne  

- senest dagen før - inden lukketid 
 

Mælk, smør, ost  
og andre dagligvarer 

 
Vi udlejer også videofilm, 

både VHS og DVD 

Idrætsforeningen Svend Gønge 
afholder 

Generalforsamling 
onsdag den 4. febr. kl. 19.30 

i Køng Forsamlingshus 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

Leif Andersen, formand 
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Så lidt koster  
en annonce  

i 4750Avisen 
Vi skal have din annonce  
inden den 15. i måneden  
- se mere side 6-7 

               4 farver     4 farver          sort-hvid        sort-hvid                1 gang       m. rabat*          1 gang           m. rabat*  
1/1 side   1600 kr.    1400 kr.         1300 kr.          1200 kr.  
1/2 side   1200 kr.     1000 kr.            900 kr.           800 kr.  
1/4 side    800 kr.      700 kr.            600 kr.           500 kr.   
1/8 side    500 kr.      400 kr.            350 kr.           300 kr.  
1/16 side  300 kr.      250 kr.            200 kr.           175 kr.  
Disse annoncepriser gælder for de fem næste numre af 4750Avisen.  
*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i samtlige fem næste numre af avisen. 1/1 sides annoncer modtages helst reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Foreninger eller institutioner kan få 
info-sider/-plads i 4750Avisen. 
Denne service er tiltænkt de orga-
nisationer, der jævnligt udsender 
foldere eller brochurer, som i stedet 
med fordel kan få disse informatio-

ner lagt ind som tillæg eller hele 
eller halve sider i 4750Avisen.  
Hvis du er interesseret i at få din 
forenings-information ud gennem 
4750Avisen, så kontakt redaktio-
nen, og vi laver en aftale. 

4750Avisen 
Møllergaarden 3 
4750 Lundby 
Tlf. 5576-6001 
E-mail: sten@post7.tele.dk 

Info-sider til foreninger 

Alt murer-
arbejde 
udføres 

HANS RASMUSSEN 
5576-9603 

Biltlf. 2073-9603  -  Fax  5576-9703 
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Lundby 
Spar 15-20 % hver dag 

Sukker 2 kg: 

15.95 
Familiekaffe 400 gram: 

9.95 
Vildtfugleblanding  

2,5 kg: 

15,00 

Vin Monterosa  
Cabernet-Sauvignon-Merlot 

6 stk. 

150,-
0 

Lys til haveterrassen - lav din egen lysfestival 

2 stk. LYS - 10.00 

Lundby 


