
4750  Avisen 
8. årgang nr. 101 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 17.-18. januar 2011 

Beldringe-Bårse-Hammer-Køng-Lundby-Svinø-Sværdborg-Tappernøje-Udby 

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Køng og Lundby  
vil være miljø- 
energilandsbyer 

De blæser på 
protester mod 
kæmpemøller 
Politikerne i Vordingborg Kom-
munes klima– og miljøudvalg er 
fløjtende lige glade med de man-
ge protester mod kæmpe-
vindmøller, der er kommet fra 
Lundby Lokalområde. På et mø-
de i kommunens klima– og mil-
jøudvalg foreslog administratio-
nen at overhøre protesterne fra 

Lundby Lokalområde mod to 
vindmølleparker, en i Køng Mo-
se og en mellem Lundbygård og 
Gl. Lundby. Politikerne god-
kendte oplægget fra administrati-
onen. I februar skal kommunal-
bestyrelsen afgøre, om planen 
skal gennemføres mod borgernes 
protester.          Læs side 3 og 13 

De har ikke noget imod alternativ 
energi i Lundby Lokalområde. 
Det er kun de kæmpestore vind-
møller, der møder modstand. 
Lundby Lokalråds bestyrelse har 
netop lagt billet ind på at deltage 
i et pilotprojekt med alternativ 
energi til Lundby og Køng sogne. 
                                    Læs side 6 

Nordea støtter 
rollespil med 
10.000 kroner 
Nordea-Fonden har bevilget Rol-
lespil Svend Gønge i Lundby 
10.000 kroner.        Læs side 10 

Læserturen til 
Borgen blev 
en stor succes 
4750Avisens læsertur til Borgen i 
København blev en stor succes. 
Turen var arrangeret for 4750A-
visens læsere i samarbejde med 
folketingsmand Karsten Nonbo 
fra Lov, der veloplagt viste to 
hold læsere rundt på Christians-
borg onsdag den 29. december.  
I alt 40 af 4750Avisens læsere 
tog imod tilbuddet, og de fik alle 
en kæmpeoplevelse med hjem. 
Karsten Nonbo var også meget 
tilfreds med fremmødet.  
                                   Læs side 3 
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4750Avisen distribueres med Post 
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i 4750 Lundby, 4760 Sværdborg 
Sogn, 4720 Bårse og Beldringe 

Sogne, 4700 Hammer, Lov, 
Blangslev og 4733 Tappernøje og 

Brøderup.  
Dette blad omdeles  
17.-18. januar 2011 

Har du ikke fået bladet, så hent det 
hos en af de lokale handlende. 

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 24. januar  

kl. 10.00! 
Næste nummer udkommer  
den 31. jan.-1. febr. 2011. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid 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 280 kr.  240 kr.  200 kr.  160 kr. 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 
1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Renæssancedanserne 
i gang efter juleferien 
Renæssancedanserne er 
nu klar til at svinge skør-
terne igen efter en vel-
overstået juleferie. 
- Vi begynder ingen man-
dag den 17. januar kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby, fortæller Birgit 
Rasmussen, Køng. 
Derefter fortsætter de 
dygtigere og dygtigere 
dansere 24. januar, 7. 
februar, 21. februar, 7. 
marts, 4. april., 2. maj og 

6. juni. 
- Vi slutter med en op-
stramning mandag den 
15. august, så vi er klar til 
Gøngemarkedet den 20.-
21. august. Skriv disse 
datoer ind i jeres kalender 
og følg med i 4750Avi-
sens kalender, siger Birgit 
Rasmussen, som også 
fortæller, at renæssance-
danserne har ”snuset” lidt 
til lanciér. 
Deltagerbetalingen til 

renæssancedans er 30 
kroner pr. person pr. gang 
og så får man også lidt at 
drikke. 
Vi håber, at mange vil 
slutte op om dette nye 
initiativ i Foreningen 
Svend Gønge, og jeg vil 
ønske alle et godt nytår, 
med håbet om, at rigtigt 
mange vil komme og 
danse med. Det er rigtigt 
sjovt!  

Flot ung mand på ca. 40 efterlyses 
- Vi kunne godt tænke os 
nogle flere udklædte til 
næste års Gøngemarked, 
fortæller bestyrelsesmed-
lem i Foreningen Svend 
Gønge, Birgit Rasmussen, 
Køng.  
- Vi har brug for flere 

almuefolk m/k, måske en 
smed, flere gønger, sven-
ske soldater og en flot ung 
mand på omkring de 40, 
der vil være Kong Frede-
rik den 3.! 
- Alle, der kunne tænke 
sig at være med i vores 

herlige fællesskab om-
kring historien om Gøn-
gehøvdingen, skal endelig 
melde sig, uanset hvor du 
bor, er du velkommen! 

På sygruppens vegne 
Birgit Rasmussen 

Tlf. 5576 9139 

R
enæ

ssancedansere fra Anello 
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De blæser på vindmølleprotester 
Kommunalpolitikerne i 
Vordingborg Kommunes 
Miljø– og klimaudvalg blæ-
ser på de mange hundrede 
protester, der er indkommet 
i høringsperioden mod gi-
gantvindmøller, blandt an-
det i Lundby Lokalområde. 
På et borgermøde, som ud-
valget selv afholdt på Svend 
Gønge-skolen i Lundby, 
gav 163 borgere deres utve-
tydige holdning til kende 
over for administration og 
politikere, og næsten 500 

skriftlige indsigelser, heraf 
over en tredjedel fra Lund-
by Lokalområde fik ikke 
udvalgsmedlemmerne til at 
ryste på hånden, da de forle-
den vedtog at indstille til 
kommunalbestyrelsen, at 
gigantmøllerne i Køng Mo-
se og ved Gl. Lundby skal 
opføres. 
Den 4. januar vedtog Miljø– 
og klimaudvalget i Vording-
borg Kommune følgende:  
Kostervig og Gl. Lundby 
kan indgå i det videre arbej-

de. Køng Mose kan også 
indgå, under forudsætning 
af, at der er sikkerhed for at 
de eksisterende møller ned-
tages. Petersgård Mark 
tages ud af planen. 
Problemerne vedr. lavfre-
kvent støj belyses yderligere 
når der skal udarbejdes 
lokalplaner. 
Det betyder, at på trods af 
de mange protester fra 
Lundby Lokalområde, ind-
stiller Miljø– og klimaud-
valget til kommunalbetyrel-

sen, at der opføres to op til 
125 meter høje møller ved 
Gl. Lundby og seks-syv 150 
meter høje møller i Køng 
Mose. De nuværende møller 
i Køng Mose er knap 40 
meter høje. 
Der er i alt indkommet 186 
indsigelser mod vindmølle-
planen fra Lundby Lokal-
område, heraf var der kun 1, 
der var positiv over for 
kæmpemøllerne i Køng 
Mose og i Gl. Lundby. 
               Læs også side 13 

Den nye pendlerbus 668, 
som kører til Lundby Stati-
on fra Svend Gønges Torv i 
Præstø i morgentimerne, og 
tilbage igen om eftermidda-
gen-aftenen, er en julegave 
til de pendlere fra Præstø-
området, som skal med to-
get til København eller Vor-
dingborg-Nykøbing F. 
Nu kan de komme til toget 
på kun 16 minutter. Der er 
afgang fra Svend Gønges 
Torv i Præstø kl. 5.55, 6.55 
og 7.55 med ankomst ved 
Lundby Station kl. 6.11, 
7.11 og 8.11. 
Om eftermiddagen kører 
bus 668 fra Lundby Station 
kl. 15.35, 16.35, 17.35 og 
18.35 med ankomst til 
Præstø kl. 15.51, 16.51, 

17.51 og 18.51. 
I øvrigt kører bussen også 
fra Kostræde via Køng til 
Lundby Station. Om morge-
nen er der afgang fra 
Kostræde kl. 6.23, 7.23 og 
8.23 (fra Køng 6.31, 7.31 og 
8.31) med ankomst til 
Lundby Station kl. 6.35, 
7.35 og 8.35. Og om efter-
middagen kører bussen mod 
Køng-Kostræde fra Lundby 
Station kl. 16.11, 17.11, 
18.11 og 19.11. 
Man kan selvfølgelig også 
køre hele vejen fra Præstø 
til Kostræde, og omvendt! 
- Vi opfordrer alle til at bru-
ge den nye pendlerbus 668, 
som vi har kæmpet for i 
mange år, siger Lundby 
Lokalråd i en udtalelse. 

Tog-pendlerne har 
fået en flot julegave 

Borgen er spændende! 
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Borgen er ikke kun spæn-
dende i DR-tv’s drama. Det 
er den også i virkeligheden. 
Det oplevede de 40 af 
4750Avisens læsere, som 
mellem jul og nytår opleve-
de Borgen indefra med fol-

ketingsmand Karsten Non-
bo fra Lov som guide. 
De fik alle de gode historier 
og lidt til! 
Hvis der er interesse for 
det, kan der arrangeres flere 
lignende ture! 
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Træpiller afhentet 
896 kg. svenske 8 mm:                 1895,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 8 mm: 1895,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 6 mm: 1950,- 
975 kg. Olimp 6 mm:                    2125,- 

 

Briketter afhentet 
960 kg. østeuropæiske: 1825,-  
960 kg. danske:            1925 

Alle priser er inkl. moms! 

Gullasch-kanonerne er kørt i stilling 
Gullasch-kanonerne er kørt 
i stilling, når madpigerne i 
Medborgerhuset Lundby 
tirsdag inviterer til fælles-
spisning kl. 18. 
Sagt med andre ord: tirsdag 
den 18. januar kl. 18 er der 
fællesspisning i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, i 
Lundby, og på menuen er 
gullasch med kartoffelmos. 
Man må spise lige så meget, 
som man orker af den vel-
smagende gullasch og kar-
toffelmos, men vi vil anbe-
fale at gemme lidt mavevo-
lumen til desserten! Det er 
nemlig god gammeldags 

æblekage med flødeskum. 
Hertil serveres kaffe og te. 
Prisen for hele herligheden 
er såmænd kun 65 kroner. 
Øl, sodavand og vin kan 
som sædvanligt købes til 
rimelige priser. 
Tilmelding skulle være sket 
søndag på Medborgerhusets 
telefon 5133 3771 eller mai-
ladresse winbi@forum.dk, 
men prøv at høre, om der 
skulle være en ledig plads. 
 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset Lundby 

En gullasch-kanon er et transportabelt komfur, eller et 
feltkøkken, som man blandt andet har brugt til at lave 
gullasch - eller andre retter - til soldaterne under krig 
eller øvelse. Her ses Kromutters Feltkøkken i aktion un-
der et rollespil i skovene ved Nykøbing F. for et par år 
siden. 

Hvem har ansvaret for snerydning på Lundby Station? 
Vi er mange pendlere fra 
Lundby omegn, som hver 
dag tager toget fra Lundby 
station og er afhængig af, 
om vi kan finde en parke-
ringsplads til bilen. 
Siden den første sne kom i 
november 2010 er hverken 
den eksisterende parke-
ringsplads langs med bane-
linien eller den nye pendler 
parkeringsplads på stationen 
blevet ryddet for sne. Og i 
morges var det et rent hel-
vede at komme af med bi-

len, da kun få pladser om-
kring stationen kunne an-
vendes. Jeg selv kom for 
sent til 6:49-toget mod Kø-
benhavn, da jeg måtte et 
stykke op mod byen, for at 
finde et sted at holde. 
Kunne I ikke finde ud af, 
hvem der har ansvaret for 
snerydning på stationens P-
pladser og så til stor glæde 
for de mange pendlere, der 
til dagligt har behov for en 
P-plads, få de ansvarlige til 
at fjerne sneen og is-

bræmmerne på p-pladserne, 
så vi igen kan komme af 
med vores biler, uden at 
skulle op i byen og genere 
borgerne ved at holde uden 
for deres huse?  

Venlig hilsen  
Kurt V. Pedersen  

Hammer Præstemark 9, 
Hammer 

4700 Næstved 

4750Avisen har indhentet 
følgende svar fra Vording-
borg Kommune: 
Vi har fået andre henven-
delser om problemet. Selve 
P-arealet er Bane Dan-
marks, og vi har kontaktet 
dem om problemet – senest 
mellem jul og nytår. Selve 
Banevej er Vordingborg 
Kommunes. 
        Michael Kruse Jepsen 

Driftsleder 
Vej og Trafik 

Vordingborg Kommune 

· klargøring til syn 
· pladearbejde 
· service 
· aircon/klima 
· dæk m.m. 
        www.mhautoservice.dk  
      Kostræde -  tlf. 2871 7604 

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

Autoreparationer  

4750Avisen  
skaffer svar: 

w
w

w.syvsogne.dk 
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AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Vinteren fortsætter 
Selv om vi synes, at vi har fået 
vinter nok, så fortsætter den 

længe endnu! Husk at  holde din 
bil i vinter-orden! 

Ring til Johannes i Køng  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Alternativ energi  
til Lundby og Køng  

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet‐vordingborg.dk 

Åbningstider: man‐tor 13‐17, fredag 13‐19, lørdag 9‐12 

Lundby Lokalråd har budt 
ind med Lundby og Køng 
som deltagere i et energi-
projekt, der skal forsøge at  
tilbyde alternative energi-
former til borgerne i de to 
landsbyer.  
Det er Energiklynge Sjæl-
land, der ønsker at gen-
nemføre pilotprojekter i 
landområder, som efterly-
ser miljø-energi-landsbyer 
til et pilotprojekt via Vor-
dingborg Kommune. 
Lundby Lokalråds besty-
relse har drøftet mulighe-
den og peget på Lundby og 
Køng som to oplagte steder 
at gennemføre et forsøg.  
Da borgerforeningernes 
bestyrelser i disse to sogne 
har været positive over for 
idéen har lokalrådet med-
delt Vordingborg Kommu-
ne, at de to landsbyer er 
interesserede i at være del-

tagere i et projekt, hvor 
man i samarbejde med 
Energiklynge Sjælland 
prøver at udvikle alternati-
ve opvarmningsformer til 
olie og gas, som må formo-
des at blive udfaset i løbet 
af en årrække. 
Da samtidigt en lokal land-
mand er meget interesseret 
i at etablere et biobrænd-
selsanlæg i området og 
stille jord til rådighed her-
for, er der gode chancer 
for, at projektet i Lundby 
og Køng kan realiseres 
hurtigt, hvis det bliver ud-
peget af kommunen. 
Udpegningen sker for-
mentlig på kommunalbe-
styrelsens møde i februar, 
når kommunens klimaplan 
skal endeligt vedtages. 
En del af projektet er ind-
dragelse af borgerne i ener-
giplanlægningen. 

Natura 
 

Normalpris: 9.995,‐ kr. 
Pris lige nu: 7.995,‐ kr. 
Du sparer    2.000,‐ kr. 
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har åbnet vores slagterafdeling  

Smørrebrød leveret fra nyligt kårede ”Danmarks næstbedste håndmad” Rugvænget Smørrebrød i Næstved 

 

 

24,- 

Fyringsolie 
Få 450 kr. i rabat HVER GANG du bestil-
ler fyringsolie. Kom ned i butikken og se 
de skarpe priser, og støt samtidigt det 
lokale foreningsliv! 

  

Matilde kakao-  
skummet- 
mælk 
Classic 
 
 
 

 

Håndmadder  
Frisk smørrebrød hver  
dag. Kom og vælg  
dine favoritter: 
Håndmadder pr. stk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hvornår er der åbent i Spar? 
Det er der alle ugens dage 

8-19 
OGSÅ SØNDAG! 

Menu Dagens ret, 60,- kr. pr. portion 
Sælges alle ugens dage ml. 16 og 19. 
17. jan.: Gullasch med kartoffelmos  
18. jan.: ½ stegt kylling med sovs  
              og kartofler  
19. jan.: Stegt flæsk med persillesovs 
20. jan.: Skinkeschnitzel med ærter,  
            sovs og kartofler  
21. jan.: Mørbradbøf med bløde løg,  
            sovs og kartofler  
22. jan.: Højrebsfilet med flødekartofler 
            og mixed salat  
23. jan.: Flæskesteg med rødkål, sovs  

  24. jan.:Bøf stroganoff med kartoffelmos 
25. jan.:Hamburgerryg med grøntsager, 
            sovs og kartofler  
26. jan.:Hakkebøf med bløde løg, sovs 
            og kartofler  
27. jan.:Boller i karry med ris  
28. jan.:Kalvesteg med tyttebær, sovs 
            og kartofler  
29. jan.:Revelsben med rødkål, sovs og 
            kartofler  
30. jan.:Entrecote med bagt kartoffel og
            bearnaisesovs  
 
 
 
 Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 

SuperSpar 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 mandag den 17. januar 2011 og frem til søndag den 23. januar 2011 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

 

Højt belagt  
smørrebrød 
24,00 pr. stk  
FRIT VALG 
PR. STK. 
Du kan også 
bestille dine  
favoritter, så de  
er klar til afhentning,  
når du kommer 

DISCOUNT 

Vi kalder det GUL PRIS 
Det er nemt at finde en billig dagligva-
re på hylden i SuperSpar. Gå efter GUL 
PRIS. Så får du faste lave priser på 
dagligvarer, hver dag, året rundt. Og 
du finder flere end 500 dagligvarer 

Altid et besøg værd! 

20,- 

Milda culinesse 
Flydende  
stege- 
margarine 
500  
ml. 
Pr. fl. 

7,95 

3 x 1 liter 

14,95 
Nesquik  
eller Fitness 

375 gram.Frit 
valg. Pr pakke 

11,- 
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Asylcenteret  
på Avnø  
er nu åbnet 

Fra det velbesøgte borgermøde på Center Avnø 

Allerede lillejuleaften åbne-
de Center Avnø, det nye 
asylcenter i Politiets kursus-
ejendom på Avnø. 
Det er Røde Kors, der står 
for driften af asylcenteret, 
som efterhånden skal op på 
at rumme 230 asylansøgere. 
På et velbesøgt informati-
onsmøde lige før jul fortalte 
repræsentanter fra Røde 
Kors og Udlændingeservice 
om flygtningesituationen og 

svarede på spørgsmål fra de 
mange interesserede borge-
re. 
Ansøgerne kommer fra for-
skellige lande, og Røde 
Kors har besluttet, at Avnø 
primært skal huse enlige 
mandlige asylansøgere.  
Når alle formalia er i orden, 
kan centeret huse 130 asyl-
ansøgere, men det tænkes 
udbygget med pavilloner, så 
det fuldt udbygget kommer 

op på 230 personer. 
Asylsansøgerne kommer 
hovedsageligt fra Afghani-
stan, Syrien, Irak og Kurdi-
stan, områder i verden, der 
er hærget af krig og som 
folk flygter fra. 
Beboerne vil i snit opholde 
sig i Center Avnø tre måne-
der, inden de skal videre i 
systemet. 
En del lokale borgere spurg-
te, om der var grund til at 

frygte asylansøgerne, som 
kan bevæge sig frit om-
kring, som det passer dem. 
Røde Kors fortalte, at erfa-
ringerne fra deres 18 andre 
asylcentre sagde dem, at det 
var der ikke.  
Det er ikke kriminelle, der 
kommer til Avnø, men gan-
ske almindelige mennesker 
som vi. De er bare på flugt 
fra krigen og dens følger. 
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Hasbjergvej 90 4750 Lundby 
3024 9930   2986 9930 

Nu er hjælpen kommet til dit lokalområde! 
Vi kan tilbyde arbejde inden for følgende fag: 

Tømrer/snedker:            Alt udvendigt  
                                           Alt indvendigt               
 

Malerarbejde:                 Alt udvendigt  
                                           Alt indvendigt 
 

Jordarbejde:                    Havearbejde    
                                           Fundamenter 
                                           Gravearbejde 
                                           Flisebelægning 
 

Aut. Kloakarbejde:          Alt inden for kloak 
                                           ‐ inde samt ude 
 

Rengøring:                        Private hjem 
                                           Erhverv/kontor/lager 
 

Hjemmeservice:              Hæk‐klipning 
                                           Plæneklipning 
                                           Handle ind 
                                           Ja, selv gå tur med din hund 
 

Madlavning:                     Thai‐mad fra 2 til 100 kuverter 
 

Massage:                          Alm. thai 
                                           Olie‐thai 

Skulle Deres ønske ikke stå på ovenstående, så ring blot.  
Vi skal nok også udføre Deres ønsker! 

Ring i dag og hjælpen er der omgående! 
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Lundby Sognearkiv gæ-
stes af lokal Lundby-
borger, når temaet er AR-
RO PLASTIC. 
Foreningen Lundby Sogne-
arkiv afholder tirsdag den 
18. januar møde for med-
lemmer og andre interesse-
rede i Lundby Biblioteks 
nye mødelokale, Lundby 

Hovedgade 100. Aftenens 
tema er ARRO PLASTIC 
A/S, en plastikfabrik, der lå 
lige overfor Lundby Station 
med Lundby Kro som nabo.  
Bygningen blev opført i 
1871 som kornmagasin for 
købmandsgården, der lå 
Lundby Hovedgade 45, og 
den havde i en kortere år-

række været ejet af køb-
mand Andreas Jensen i 
Køng og senere af sønnen 
Erik Jensen. 
Plasticfabrikken startede ca. 
1950, og en del lokale folk 
var ansat i virksomheden, 
som igennem ca. 25 
år producerede plastikting: 
skåle, kamme, lysestager, 

dåser m.m. Fabrikken star-
tede i det små vest for ba-
nen, men ARne Daugaard 
og Martin ROse forenede 
deres evner og drev fabrik-
ken, der anvendte det den-
gang helt moderne materia-
le.  
Aftenens foredragsholder er 
Martin Roses datter, Kirsten 
Rose, g. Lyngsfeldt. Hun vil 
fortælle om fabrikken, om 
faderen og sit eget ung-
domsliv i Lundby. Hun var 
bare 12 år, da familien flyt-
tede til sognet, og Kir-
sten gik således på Lundby 
Realskole og blev konfirme-
ret i Lundby Kirke. 
En lille film om fabrikken 
samt en mindre udstilling 
vil blive vist. Hvis nogen er 
i besiddelse af genstande 
produceret på ARRO PLA-
STIC, er arkivet interesseret 
i at fotografere dem. 
Mødet starter kl. 19.30.  

 
Karen Johansson 

Arkivleder 

Kom og hør om Lundbys plasticfabrik 

Kom og hør historien om Arro Plastic, det gamle kornmagasin ved Lundby Station, som 
i dag er værksted og lager for blikkenslagerfirmaet Kaj O. Jensen, Lundby. 

I efterår og vinter har Rolle-
spil Svend Gønge afholdt et 
par større arrangementer 
som krævede nogle dyre 
indkøb. Vi har blandt andet 
indkøbt en generator til 
strømforsyning til en toilet-
vogn som var udlånt af Klo-
akrotten i Lundby, et nyt 
kogestativ med gryder samt 
et par andre ting som Rolle-
spil Svend Gønge også har 
glædeaf til fremtidige arran-
gementer. 
Nordea-fonden fandt vores 
projekter så interessante, at 
den bevilgede 10.000,- kr. 
til disse arrangementer, som 
vores rollespillere har haft 
stor glæde af.  Blandt andet 
på vores rollespilsovernat-
ning hvor næsten 80 del-
tog.  Vi har stadig nogle 
penge tilbage, som skal 
bruges til materialer til ud-

styr, der skal udruste et hold 
af vores store rollespillere. 
Holdet skal sammen med et 
par andre rollespilsforenin-
ger deltage i Krigslive til 
foråret. Holdet skal udrustes 
med hellebarder som rolle-
spilsvåben og uniformer, 
der skal fremstilles på vores 
workshops. 
Ud over Krigslive har Rol-
lespil Svend Gønge igen i år 
en masse at byde på. Ud 
over vores  workshops og 
rollespil i Lunden, deltager 
RSG på diverse markeder. 
Vi starter i pinsen hvor RSG 
deltager på KMM 
(Københavns Middelalder 
Marked) derefter Bregen-
tved Stævnet og Gøngemar-
kedet i Lundby 20.-21. au-
gust. Og vi slutter årets 
markeder på Barda i Sorø. 
RSG håber,at vi igen i år 

kan lave rollespil med vores 
svenske venner fra Lönsbo-
da. Vi håber at kunne invi-
tere svenskerne på et par 
spændende rollespilsdage i 
Lundby. 
Rollespil Svend Gønge ser 
frem til endnu et sjovt rol-
lespilsår og håber, at vi igen 
i år kan tilbyde vores mange 
medlemmer en god sæson 
med rollespil, ture til andre 
rollespilssteder, besøg hos 

rollespilvåben fabrikken 
Palnatoke, og håber at vi i 
år får mulighed for at skaffe 
endnu mere udstyr og facili-
teter på rollespilsstedet i 
Lunden. 
Du kan se alle vores aktivi-
teter i rollespilskalenderen 
på vores hjemmeside 
www.rsg-rollespil.dk 
Vi ses til rollespil hos Rol-
lespil Svend Gønge 2011. 
                    Peter Aagaard 

Nordea-fonden støtter Rollespil Svend Gønge med 10.000 kr. 
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Torsdag den 9. december 2010 havde Bårses dagplejebørn og deres bedsteforældre besøg af julemanden og 
hans kone. Dagplejerne havde inviteret til juletræsfest med dans og sang omkring juletræet. Julemanden havde 
gaver med til alle de søde børn. Bagefter var der hygge med kage, saft og kaffe til de voksne. En rigtig dejlig 
formiddag. Tak til julemanden og hans kone samt til Bårse Bageri!                                          Dagplejerne i Bårse 

4750Avisen udkommer 
næste gang: 

Nr. 102: 31. januar-1. februar 
Deadline: mandag den 24. januar kl. 10 
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www.4750kirkerne.dk-  Sværdborg og Lundby sogne hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

Et udvalgt barn 
”Du er noget helt særligt, du er et valgt barn” sagde Ninis 
far. Andre børn er jo bare født ind i en familie, men mine 
forældre havde selv valgt mig på et børnehjem. 
Måske blev frøet til at hjælpe børn i Afrika sået her.  
Nini var netop tiltrådt et job som skoleinspektør, hvor lærere 
og elever havde behov for at blive rystet sammen. Nini fik 
ideen til at lærere og elever skulle fremstille hakker og sæl-
ge dem. De indsamlede 60.000 kr. Overskuddet skulle gå til 
Sudanmissionen, da Nini havde fundet ud af, at det var den 
organisation, der brugte færrest penge på administration. 
Sidenhen er det blevet til flere ture for Nini til Afrika, hvor 
hun har været både chauffør og arbejdsmand og skaffet 
penge både til rent vand og klinikker. 
Vi har fået Nini til Rytterskolen i Lundby for at fortælle om sit 
arbejde i Afrika.  

Alle er velkomne tirsdag den 25. januar kl. 19. i Rytterskolen i Gl. Lundby. Arrangementet er gratis. 

Foredrag med  
Nini Kjeldsholm  

”Mission i Afrika” 

Ældre-eftermiddag den 3. februar 
Eftermiddagen begynder i Sværdborg kirke kl. 14 og fortsætter i  
præstegårdssalen med kaffe og hyggeligt samvær. Sognepræst Anna Birgit 
Thyssen gæster ældre-eftermiddagen. 
Ring til Marianne 5538 2006/2985 0944, hvis du har brug for kirkebilen. 

 

Gudstjeneste for konfirmander 
 - Og andre der ønsker en anderledes gudstjeneste 

 Gæste prædikant:Per Vibskov (billederne). 
 Sværdborg kirke D. 9. februar kl. 16! 

 OBS ændret tidspunkt. 

 

Menighedsrådene i Sværdborg og Lundby kirke 
har igen haft mulighed haft mulighed for at 
hjælpe trængte familier i vores sogne til jul. 
Familierne kom til Rytterskolen og hentede ju-
lepakker d. 23.12. Det var ikke let, da der var 
faldet meget sne og nogle fik først pakkerne 
lige til juleaften. 
Julepakkerne består af alt hvad der hører sig til 
en julemiddag som risengryn, mælk, fløde, kir-
sebærsovs, kartofler, rødkål,  
Chokolade, slik og kaffe og ikke mindst flæ-

skesteg. 
Vi vil derfor herigennem sige en stor tak til : 
Merko, Vordingborg Bank, Nordea, Lundby 
Apotek  Lundby Pizzaria, 4750-Avisen, Solsik-
ken, Salon Krøltoppen, Lundby Frisøren, Peter 
Larsen, Tømrermester Gregers Pedersen, Mian-
ne Meldergård, Bente Christiansen og nogle 
anonyme givere, som alle har sponseret gevin-
ster til bankospillet, hvor overskuddet går til 
julepakkerne. 

En stor tak til alle der har gjort det muligt 
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Så kom rapporten om støj 
fra vindmøller; den rapport, 
politikerne har ventet på for 
at træffe beslutning om op-
stilling af kæmpevindmøller 
i Vordingborg kommune. 
Rapporten er udarbejdet af 
firmaet Delta, der er kendt 
for i sin seneste rapport fra 
2008 at have manipuleret og 
fejlfortolket resultaterne. 
Delta er nemlig bestilt og 
betalt af vindmølleindustri-
en og elselskaberne,– de 
parter, der har store fordele 
i opstilling af vindmøller. 
Vordingborg kommune får 
selv over 5 mio. kroner, 
hvis møllerne opstilles og 
må ligeledes betragtes som 
dybt inhabil. 
Er vi borgere fuldstændig 
magtesløse i denne proces? 
Er der virkelig ikke andet at 
gøre end at lytte til de 

skræmmende erfaringer, der 
er gjort med store møller 
andre steder? De er nemlig 
skræmmende, se f.eks. 
www.stilhed.eu, hvor det er 
rigtige menneskers oplevel-
ser af møllernes støj- og 
lyshelvede. Men det vejer 
vel ikke så tungt som bestil-
te skrivebordsvurderinger? 
Miljø- og klimaudvalget 
konkluderer på baggrund af 
rapporten, at blot vi holder 
vinduerne lukket, vil støjni-
veauet ligge på det maksi-
malt tilladte for industrian-
læg. 
Med andre ord: Bliv inde, 
luk vinduer og døre og find 
dig i et støjhelvede, som 
boede du ved siden af en 
fabrik, der støjer maksimalt 
tilladeligt. Døgnet rundt! 
Og at der er andre gener og 
skader ved lavfrekvent støj, 

forholder rapporten (og 
udvalget) sig ikke til: Kon-
stant hovedpine og stressfø-
lelse, søvnløshed, binde-
vævsproblemer, tinnitus, 
mave- og tarmproblemer, 
neurologiske forstyrrelser 
mv. – alt nævnt i udvalgets 
hvidbog som danner beslut-
ningsgrundlag for kommu-
nalbestyrelsen. Blot står der, 
at mulighederne for at fore-
bygge generne skal under-
søges. 
Eller med andre ord: Gener-
ne er der altså! 
At opstilling af kæmpemøl-
lerne tillige er æstetisk 
voldtægt mod et smukt, 
åbent landskab taler også 
for et nej til dem. 
Og massive borgerprotester 
fra hele Køng-, Sværdborg-, 
Sallerup-, Lundby- og Gl. 
Lundby-området, sidder 

man blot dem overhørig? 
Med alle de forfærdelige 
eksempler på møllernes 
virkning på omgivelserne 
skal man være fanatisk møl-
le-fundamentalist for at sige 
ja til møllerne - og bo langt 
fra dem. 
Gør som mindst fire andre 
kommuner: Sig nej, erfarin-
gerne skræmmer (Thisted, 
Svendborg, Frederikssund, 
Gilleleje) eller som fem 
andre kommuner: Gå sam-
men om udpegning af kyst-
nære områder til havmølle-
parker. 
Miljø er også mennesker – 
og miljøhensyn er også 
hensyn til mennesker og 
ikke kun til kapitalinteres-
ser. 

Klaus Larsen 
Koholtegård, Skaverup 

4760 Vordingborg 

Mennesker er også miljø! 

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 
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Det sker i januar 2011Det sker i januar 2011 
Ma 17 4750Avisen omdeles 
19.00: Renæssancedans i 
Medborgerhuset Lundby 
Ti 18 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Menu: 
Gullasch med kartoffelmos. 
19.30: Kirsten Lyngsfeldt 
fortæller om sin barndom i 
Lundby og om sin fars fabrik 
Arro Plastic på Lundby Bib-
liotek, Lundby Hovedgade 
100. 
On 19 
To 20 18.30: Workshop i 
Rollespil Svend Gønge. Med-
borgerhuset Lundby, Banevej 
4, Lundby. 
Fr 21  
Lø 22 14.00: Vandretur fra 
Overvindinge Forsamlings-
hus. 
Sø 23  
Ma 24 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen 
19.00: Renæssancedans i 
Medborgerhuset Lundby. 
Ti 25 19.00: Generalforsam-

ling i Medborgerhuset Lund-
bys Støtteforening. Sted: 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4 i Lundby. 
19.00: Foredrag af Nini 
Kjeldsholm om sin mission i 
Afrika i Rytterskolen ved 
siden af Lundby Kirke i Gl. 
Lundby. Alle er velkomne. 
On 26 19.00: Borgerforenin-
gen Lundby holder bestyrel-
sesmøde på Lundby Biblio-
tek, Lundby Hovedgade 100. 
Alle borgere i sognet er vel-
komne. 
To 27 18.30: Workshop i 
Rollespil Svend Gønge. Med-
borgerhuset Lundby, Banevej 
4, Lundby. 
Fr 28 
Lø 29 
Sø 30 10.00: Vandretur fra 
Køng Husflidsskole. 
Ma 31 4750Avisen omdeles 
 
Februar 
Ti 1 4750Avisen omdeles 
 

Det er et stort savn for bebo-
erforeningen og for forenin-
gens bestyrelse, at Hein ikke 
er i vor midte mere.  Medde-
lelsen om hans pludselige 
død kom som et chok for os 
alle.  Vore tanker går i den-
ne svære stund til Marianne 
og børnene som står tilbage 
med en følelse af tomhed og 
forladthed. 
Hein var en dynamo i arbej-
det for velfærden og trivslen 
i vort lille sogn.  Han var 
ihærdig og arbejdede ivrigt 
for at gøre vort lokalområde 
til et sted, hvor det var godt 
at bo.  Hein var ordholden, 
og når han gik ind for en 
sag, helmede han ikke, før 
der var fundet en tilfredsstil-
lende løsning.  Hein var nem 
at omgås; han var rar og 
behagelig at være sammen 
med, men bestemt ikke for 
at stå ved sine meninger. 
Man vidste altid, hvor man 

havde ham.  Der blev aldrig 
stukket noget under stolen. 
 Det blev ikke kun ved orde-
ne.  Var der praktiske opga-
ver, der skulle løses, var han 
den første til at påtage sig et 
arbejde, som han altid løste 
med håndværkerens sans for 
detaljen, og hvor der aldrig 
blev gået på kompromis 
med arbejdets kvalitet. 
Hein Andersen har i en peri-
ode været formand for for-
eningen, og - i en senere - 
været foreningens kasserer. I 
begge perioder arbejdede 
han hårdt for at gøre det 
attraktivt at bo på landet. 
Hein Andersen efterlader sig 
et stort tomrum, som det 
bliver vanskeligt at udfylde 
Æret være hans minde! 
 

 
 

På bestyrelsens vegne 
Steen Caspersen 

I anledning af Hein Andersens død 

Lørdag den 8. januar starte-
de vi 3. sæson/år med van-
dreture, vi var 7 personer, 
der trods tåge og køligt vejr 
gik godt 5 km og nød det.  
Det er dejligt, at så mange 
stadig holder ved. Vi er en 
mindre gruppe, der går næ-
sten hver gang, og så er der 
en del andre, der kommer 
en gang imellem. 
Det er stadig åbent for alle 
at deltage, hunde i snor er 
også velkomne og så er det 
gratis, både at deltage og 
nyde den dejlige natur, som 
vi har her i landet på alle 
årstider. 
Vi indpasser tempo og tur-
længde efter dagsform og 
vejrlig. 
På planen, der offentliggø-
res på koengweb.dk og i 
4750Avisen angiver vi start-
stedet, og så er der en 
”flokfører”, der ved, hvor vi 
skal gå. Turene varer max. 2 
timer og så længe det bliver 
tidligt mørkt om aftenen går 

vi i weekenden, skiftevis 
lørdag eftermiddag start kl. 
14.00 og søndag formiddag 
start kl. 10.00. 
Alle er velkomne også med 
stave; instruktion kan gives 
undervejs. 
Vandreplan: 
Lørdag den 22. januar: 
Start Overvindinge Forsam-
lingshus (vestlig tur) 
Søndag den 30. januar: 

Start Køng Husflidsskole 
Lørdag den 5. februar: 
Start Overvindinge Forsam-
lingshus (østlig tur) 
Søndag den 13. februar: 
Start p-plads ved cykel-
handleren i Kastelev 
Lørdag den 19. februar: 
Start Bankevejen 39, 
Kostræde Banker 
Søndag den 27. februar: 
Ingen vandretur pga. tilfæl-

dig feriesammenfald blandt 
”flokførerne”. 
Rigtigt godt nytår og vel 
modt til alle! 
med hilsen  
fra planlægningsgruppen 

 
Else-Marie og Hans-Kurt 

Petersen, tlf. 2227 7732 
 

Hanne Kofoed Jensen,  
tlf. 2075 8420. 

Vandreture i januar og februar 

Så glade var vandrerne på årets første vandretur! 



4750Avisen, nr. 101, 17.-18. januar 2011 

 

15 

- Har du hørt, 
 at Rollespil Svend  

Gønge har workshop  
hver torsdag  

kl. 18.30-21.30  
i Medborgerhuset  

Lundby, Banevej 4,  
4750 Lundby? 

Du er også  
velkommen! 

Damesalon Krøltoppen i Lundby er lukket 
Else Christensen lukkede den 31. de-
cember 2010 sin damesalon Krøltoppen 
på Lundby Hovedgade 93 i Lundby. I 
30 år, endda på dato, har Else Christen-
sen drevet damefrisørsalon i Lundby. 
Hun overtog salonen efter Annelises 
Damesalon den 1. januar 1980. 
Om årsagen til lukningen siger Else 
Christensen til 4750Avisen:  
- Jeg er efterhånden blevet 63, og fingre-
ne har det ikke for godt. Derfor synes 
jeg, at det er tiden at stoppe. Og jeg har 
mange andre ting, som jeg også gerne 
vil. Det har været 30 fantastiske år i 
Lundby. Jeg har altid været glad for at 
tage på arbejde, og der har ikke været 
én eneste sur dag. 
Else Christensen har ikke haft held med 
at afhænde salonen, og derfor lukker 
den. Lundby har nu kun én frisørsalon, 
Lundbyfrisøren på Lundby Hovedgade 
118. 

Indkaldelse til generalforsamling i 

Støtteforeningen 
for Medborgerhuset Lundby Aps. 

 
tirsdag d. 25. januar 2011 kl. 19.00 
i Medborgerhuset, Banevej 4, Lundby 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne af 2001. 
 
Indkomne forslag skal være Jens Chr. Rasmussen, 
Lundby Hovedgade 79, Lundby i hænde senest 18. 
januar 2011 kl. 19.00. 
 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2011, 
har stemmeret. Gyldig kvittering medbringes. 
 
Kontingent for 2011 eller medlemskab kan tegnes in-
den generalforsamlingen ved henvendelse til Steen 
Nielsen, Ibsvej 43, Lundby eller fra kl. 18.30 d. 25. 
januar 2011. 

www.syvsogne.dk Selv annon-
cer i de 
mærkelig-
ste forma-
ter, størrel-
ser og far-
ver bliver 
set i 4750-
Avisen! 
Send din 
annonce til 
4750@lund
byweb.dk 
eller ring 
6130 1004 
og få et 
godt tilbud! 
Man an-
noncerer da 
i den lokale 
avis, som er 
til for hele 
udgivelses-
området. 

På den sidste dag i 2010 lukkede damefrisør Else Christensen efter 30 år 
for sidste gang sin salon på Lundby Hovedgade 93 i Lundby. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 17. januar 2011 til søndag den 30. januar 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Din lokale købmand Merko Tappernøje & Lundby 

Tvillinger 
 

Vore tvillingebutikker i Lundby og Tappernøje 
ønsker hjerteligt til lykke med fami-
lieforøgelsen. Vi fejrer fødslerne 
med en stribe gode tilbud, både  
i Lundby og i Tappernøje!     Bo Weber 


