
4750  Avisen 
8. årgang nr. 102 

Avisen til alle i  

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker  31. jan. - 1. febr. 2011 

 

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

Syv Sogne 

Rejseoplevelser i Polen og Litauen 
To lundby-borgere beretter om deres rejseoplevelser i Warszawa i 
Polen og i Vilnius i Litauen.                                   Læs side 12-13 

Stor opbakning  
til ny bestyrelse 
Der var stort fremmøde og stor 
opbakning til en ny bestyrelse, da 
Støtteforeningen for Medborger-
huset Lundby tirsdag den 25. 
januar holdt generalforsamling i 
Medborgerhuset Lundby. 
Omkring 40 medlemmer var 
mødt op, og det lykkedes at væl-
ge en ny bestyrelse på hele otte 
personer, hvoraf de fem er deci-
derede bestyrelsesmedlemmer og 
de tre er suppleanter. 
Den store opbakning til Støttefor-
eningen kommer efter en tre–fire 
år, hvor Støtteforeningen ikke har 
fungeret. Det skulle der rettes op 
på med generalforsamlingen, og 
det blev der eftertrykkeligt. Der 
er vedtaget nye vedtægter, besty-
relsen er valgt, og det gode arbej-
de, som har givet en kolossal 
omsætning i 2010 med en fortje-
neste på over 60.000 kroner til 
Medborgerhuset, kan fortsætte. 
Til bestyrelsen valgtes Johnny 
Birch, Winni Birch, Birthe Jeppe-
sen, Jens Chr. Rasmussen og 
Hanne Ross. Som suppleanter 
valgtes i nævnte rækkefølge: Hel-
le Myhlendorph, Marianne Lar-
sen og Jytte Rasmussen. 

Den nyvalgte bestyrelse: Marian-
ne Larsen, Jytte Rasmussen, Bir-
the Jeppesen, Hanne Ross, Helle 
Myhlendorph, Winni Birch, Jens 
Chr. Rasmussen og Johnny Birch 

Nu skal der  
penge ud  
på landet 
Vordingborg Kommune har i de 
senere år brugt mange penge på 
investeringer i de tre købstæder 
Vordingborg, Stege og Præstø. Nu 
er turen kommet til kommunens 
landdistrikter. Det mener Lundby 

Lokalråd, som har kaldt til dialog-
møde med borgere og kommunal-
politikere mandag den 21. februar. 
Borgerne bedes om at komme med 
forslag til investeringer i landdi-
strikterne.            Læs side 4 og 11 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Gule ærter i madklubben 
Tirsdag den 15. fe-
bruar kl. 18 er der 
fællesspisning i Med-
borgerhuset i Lundby 
Banevej 4 i Lundby. 
Her bliver der serve-
ret gode gammeldags 
gule ærter med pølse 
og flæsk samt kaffe 
og småkager. 
Prisen for ovennævnte er:  
Voksne              kr.65,00 
Børn                  kr.35,00 
Øl, vand og vin kan købes 
til rimelige priser. 
Tilmelding til Medbor-
gerhusets telefon 5133 

3771 eller mail 
www.winbi@forum.dk. 
Sidste frist for tilmelding 
er søndag den 13. februar, 
og dette af hensyn til ind-
køb. 
Vi vil gerne benytte lej-

ligheden til at sige 
mange tak for den 
store opbakning, 
som der har været til 
vore fællesspisnin-
ger. 
Vi gør opmærksom 
på, at overskuddet 
ved disse fællesspis-
ninger, ubeskåret går 

til Støtteforeningen for 
Medborgerhuset i Lund-
by, og dermed til forbed-
ringer i borgernes hus i 
Lundby. 

Med venlig hilsen 
Madklubben 

I weekenden den 15.-16. 
januar blev der afholdt 
gymnastikweekend for 
ISG’s juniorhold, spring-
team.  
Der blev sprunget og øvet 

serier, som skal fremvises 
til alle forårsopvisninger-
ne. Men lidt hygge måtte 
der også til, og der blev 
snakket i sengene, spillet 
twister (se foto) og spist 

kage. Natteroen var lidt 
svær at finde, men det 
lykkedes at få alle 16 
gymnaster og tre trænere 
til at falde i søvn i hallens 
cafeteria. Der var trætte 
øjne og uglet hår, da mor-
genmaden blev sat frem 
ved 8-tiden søndag mor-
gen, men der var højt 
humør. Formiddagen gik 
med at lege med forskelli-
ge håndredskaber og 
gymnasterne var med til 
at få deres eget præg på 
en af de serier, som I kan 
se til lokalopvisningen 
den 26. marts. Weeken-
den sluttede kl. 15 med 
nogle meget trætte, men 
også meget hårdtarbej-
dende gymnaster.  

Merle Jensen 

Grin og gymnastik 

Der var både grin og gymnastik, da ISG’s springteam 
legede og spillede Twister. 
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Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

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

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

Nr. 103: 14.-15. februar 
Deadline: mandag den 7. februar kl. 10 

Nr. 104: 28. februar-1. marts 
Deadline: mandag den 21. februar kl. 10 

Nr. 105: 14. –15. marts 
Deadline: 7. februar kl. 10 

 

Vi udkommer mandag-tirsdag i ULIGE uger  
og har deadline mandag kl. 10 i LIGE uger!  

 

4750@lundbyweb.dk 

Hvorfor er det godt at bo på landet 
Hvad godt er der ved at bo 
på landet? Det vil Lundby 
Lokalråd bede borgerne 
fortælle på dialogmødet 
med politikere fra kommu-
nalbestyrelsen i Vording-
borg mandag den 21. febru-
ar kl. 19.00 i Køng Forsam-
lingshus.  
Vordingborg Kommune 
skal have en landdistrikts-
politik, og den skal vi bor-
gere være med til at udfor-
me via lokalrådene. Derfor 

ønsker vi input fra borgerne 
til denne landdistriktspoli-
tik, og det kan være at for-
tælle politikerne, hvad der 
er godt ved at bo på landet. 
Det kan også være at fortæl-
le dem, hvad der kunne bli-
ve bedre, hvis man investe-
rede penge i udvikling af 
landdistrikterne. Og her er 
spørgsmålet så:  
- Hvad skal vi investere i, 
for at landområderne, hvor 
2/3 af kommunens borgere 

bor, kan komme i vækst? 
- Der er investeret mange 
penge i de tre såkaldte køb-
stæder i kommunen, Vor-
dingborg, Stege og Præstø. 
Med fokus på landdistrikter-
ne, må det være vores tur, 
siger lokalrådsformand Pe-
ter Sten Hansen. 
- Kom til dialogmødet med 
blandt andre borgmester 
Henrik Holmer i Køng For-
samlingshus den 21. februar 
og fortæl dem, hvad de skal 

investere i på landet og i 
vores lokalområde, Mødet 
er primært for borgere i 
Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby sogne. 
Lokalrådet er vært for kaffe, 
kage, øl og vand. 

Lundby Lokalråd skal have ny formand 
Der bliver generalforsam-
ling i Lundby Lokalråd ons-
dag den 4. april 2011. Ge-
neralforsamlingen holdes i 
Medborgerhuset Lundby kl. 
19.00, og på generalforsam-
lingen afgår den nuværende 
formand, Peter Sten Hansen 
på grund af manglende tid.  
På generalforsamlingen er 
følgende på valg:  Steen K. 

Nielsen, Lundby, Peter 
Christensen, Svinø, Birthe 
Jonasen, Køng, Klaus Lar-
sen, Sværdborg og Jørgen 
E. Petersen, Udby. De fire 
første genopstiller. Dertil 
skal der vælges en erstat-
ning for Peter Sten Hansen, 
Lundby, som har et år tilba-
ge af sin valgperiode, samt 
den vakante post fra Udby, 

som også har et år tilbage af 
valgperioden. 
Ifølge lokalrådets vedtægter 
skal der i bestyrelsen være 
to repræsentanter fra hvert 
af områdets fem sogne. Alle 
borgere kan stille op. 
Umiddelbart efter general-
forsamlingen konstituerer 
bestyrelsen sig, blandt andet 
med en ny formand. 

Dine erfaringer  
med telebussen 
Lundby Lokalråd opfordrer 
borgerne i lokalområdet til 
at berette om erfaringer 
med telebussen. 
Alt for få benytter den gra-
tis telebus, og indimellem 
hører vi historier om, at den 
ikke fungerer efter hensig-
ten. Derfor vil vi gerne høre  
fra borgere, der har gode 
eller mindre gode oplevel-
ser. Send din beretning til 
Lundby Lokalråd, v. Peter 
Sten Hansen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby eller 
pr. mail til  
peter@lundbyweb.dk. 



5 

 

4750Avisen, nr. 102, 31. jan. - 1. febr. 2011 

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 APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

 Åbningstider: 
man-fredag: 
             9.30-17 
lørdag: 9.30-12 

4750Avisen 
har ikke 
forhøjet sine 
annonce-
priser i syv 
år! 
Ring og få 
et godt til-
bud på  tlf. 
6130 1004. 

Generalforsamling i Husflidsskolen 
Der afholdes generalforsamling i Husflidsskolen, Køng Højbro 15  

Onsdag den 23. februar kl. 19.00.  
Dagsorden i følge vedtægterne. 

Vel mødt! på bestyrelsens vegne 
Jørgen Rasmussen, formand 

Indbrud i to  
huse i Bårse 
I forrige uge har der været 
indbrud i to huse i Bårse. 
Under et indbrud i et hus på 
Sneserevej i Bårse forrige 
lørdag mellem kl. 16.00 og 
18.50 er der stjålet guld-
smykker og kontanter, mens 
det ved redaktionens slut-
ning endnu ikke var opgjort, 
hvad der var stjålet ved et 
indbrud på Aagesvej i Bårse. 
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Automester - Køng Autoservice 
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 

Overmåde hvas og hård! 
Det er hvidt herude, 

Kyndelmisse slår sin knude 
Vinteren har været hård,  

også for din bil! 
Ring til Johannes i Køng  

og få en aftale! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice  

Lej festlokale for 
kun 500 kroner 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller 
mødelokale fra 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov. 
   

En krostue: 500 kr.  
To krostuer: 1000 kr. 

Stor og lille sal: 2200 kr. 
Hele huset: 3000 kr. 

 
(Priserne er ekskl. rengøring og depositum på 1000 kr.) 
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs ter-
rasse og græsplæne, udendørs grill og 2 petanquebaner.  
Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en yderst 

fordelagtig fast pris pr. deltager. 
  

Ring og hør nærmere eller skynd dig at booke 
din næste fest på tlf.  

5133 3771 
Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby  
50 meter fra den nye station 

Hjemmeside: www.lundbyweb.dk www.syvsogne.dk 

 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 

Idrætsforeningen Svend Gønge  
indkalder til  

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 10. februar 2011 kl. 1900  
i Køng Forsamlingshus.  

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen 

 

www.syvsogne.dk 
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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! 

  

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! 

Rose kylling overlår
1000 g 
Pr. pose 

 

 

 
 

   
 
 
 

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 31. januar 2011 og frem til søndag den 6. februar 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! 

 

60,- 

Spar Pasta 
          Frit valg 
                       

 
          

25,- 

11,- 
Dagens ret 
Hver dag fra kl. 16,00 
Kom ned i butikken og få menuplan 
for hele februar  
måned. Her behøver  
du ikke at bestille  
i forvejen. 
 
PR. PORTION 
 

Pålækker 
Stegt kamsteg, roast-
beef, kogt  
skinke o.m.fl.  
 
 
 
 

 
70-100 gr. Frit valg 

8,95 10,- 
Max 5 poser pr. kunde pr. dag  
herefter er prisen 19,95 pr. pose 

1 liter 
Bemærk: 

1 liter! 

Baileys 
Irish Cream

99,95 Testvinder i Jyllands-
Posten - bedste smag 

3 poser 
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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 

Skiltemaleren i Skaverup 
Maling af møbler og skilte 

Speciale: bladguld 
 

Pensioneret malermester 

ARNE HULBÆK 
Klirevej 7, 4760 Vordingborg 
Tlf. 5572 5120—2531 7108 

På Rypevænget i Brøderup 
er et hus forrige lørdag ved 
et indbrud blevet ribbet og 
flået for et kamera mrk. 

Canon Eos450, computer 
mrk. Toshiba, PS3, Wii-
konsol og 2 stk. 7” flad-
skærme. 

Ribbet og flået i Brøderup 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

www. arnestedet‐vordingborg.dk 
Åbningstider: man‐tor 13‐17, fredag 13‐19, lørdag 9‐12 
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Hvorfor er det meget bedre at bo på landet?  
Og kan det blive endnu bedre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eller er det bedre at bo i byen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mød dine kommunalpolitikere  
mandag, den 21. februar kl. 19.00–21.30 i Køng Forsamlingshus,  

Øbjerggårds Allé 2, 4750 Lundby, lige bag Spar-købmanden. 
 

Lundby Lokalråd (Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne) holder dialogmøde med vore lokalpolitikere 
Borgmester Henrik Holmer (A), Mette Høgh Christiansen Høgh Christiansen (A), Else Marie Sørensen (SF), Heino 

Hahn (O), Jørn Elo Hansen (V) og Michael Ryberg Juliussen (SF). 
 

Under mødet serverer lokalrådet både lidt vådt og lidt tørt. 
 

Her kan du være med til at præge udviklingen i vort lokalområde i direkte dialog med politikerne; komme med for-
slag, give ris eller ros … 

 
På dagsordenen er Vordingborg Kommunes landdistriktspolitik. 

Gennem de senere år har kommunen brugt store beløb i vore tre større byer.  
Er turen nu ikke kommet til landdistrikterne? 

 
På mødet vil politikerne sidde sammen med os ved mindre borde, så idé-udvekslingerne kan blive mangfoldige og 

nyttige, og efterfølgende vil vi debattere resultaterne med vore politikere. 
 

For at give vore politikere lidt at tænke over skal vi bruge DIN mening! 
Skriv til lokalrådet om, enten hvad du synes gør det bedst at bo på landet, og hvordan det kan blive endnu bedre,  

 eller om, hvorfor det er bedre at bo i byen. 
Send din mening på e-mail til peter@lundbyweb.dk eller i et brev til Lundby Lokalråd, Møllergården 3, 4750 Lundby. 

Blandt de indsendte kommentarer og forslag  trækker vi lod om tre flasker god rødvin (kan byttes til en kasse øl!) i 
hver kategori, land eller by. Lodtrækningen sker på selve mødet den 21. februar. 

 
Nærdemokratiet har brug for DIG, så vi ses den 21. februar i Køng, ikke? Det bliver helt sikkert spændende! 

Med venlig hilsen 

Lundby Lokalråd 
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I disse dage er det 20 år 
siden, at 14 unge litauere 
betalte med deres liv for 
deres lands selvstændighed 
samt friheden til at ytre sig i 
såvel skrift som tale. En 
frihed, som vi herhjemme 
betragter som en ren selv-
følge, men som både polak-
ker, litauere og andre øst-
lande har måttet kæmpe for 
at få. 
 
Her følger beretningen om 
et besøg i Polen og Litauen 
i oktober 2010.  
Tidligt om morgenen lørdag 
den 2. oktober påbegyndte 
vi sammen med ca. 40 med-
passagerer den 850 km lan-
ge bustur til Polens hoved-
stad, Warszawa. Som guide 
havde vi en dansktalende 
polsk rejseleder samt en 
polsk chauffør, så vi var 
godt rustet til rejsen. 
Turen gik via Gedser–
Rostock og først sent om 
aftenen nåede vi Warszawa, 
hvor vi blev indkvarteret for 
tre overnatninger på et nye-
re hotel i byens udkant. 
Søndag formiddag var vi på 
sightseeingtur i Warszawa, 
der har ca. 1,7 mio. indbyg-
gere. Byen blev på det nær-
meste udslettet under 2. 

verdenskrig, men blev gen-
opbygget i tiåret fra 1950-
60. Den gamle bydel består 
således stort set kun af nye 
huse, som indtil mindste 
detalje nøje svarer til det 
udseende, de havde før kri-
gen. Herudover er der ved 
de brede indfaldsveje opført 
et større antal moderne byg-
ninger i stål og glas, som 
efter vores mening harmo-
nerer smukt med den ældre 
bebyggelse. Som mange 
andre storbyer har Warsza-
wa også en flod, der gen-
nemstrømmer byen. Navnet 
på floden er Wisla. Husene 
på højre bred i bydelen Pra-
ga blev ikke så hårdt ramt af 
krigen, da russerne herfra 
indledte deres langvarige 
belejring af det øvrige War-
szawa i året 1944.  
Til gengæld er vedligehol-
delsen af husene i Praga 
blevet forsømt, så mange af 
disse nu ligger hen som 
slum. 
Flere steder i den polske 
hovedstad kan man støde på 
dystre monumenter og min-
desmærker, som skal sym-
bolisere de lidelser, som 
befolkningen har været 
igennem, dels under den 
tyske besættelse og dels 

under indlemmelsen i 
”Østblokken”.  
Overalt kan man støde på 
tiggere, som foretrækker 
betleri i stedet for at modta-
ge socialhjælp, som de, iføl-
ge vores rejseleder, har mu-
lighed for at få.    
Der blev under opholdet i 
Warszawa lejlighed til at se 
et interessant museum om 
den 63-dages lange opstand 
mod tyskerne, som fandt 
sted fra 31. august til den 2. 
november 1944. Herudover 
også et besøg i det 234 m 
høje kulturpalads, opført i 
årene 1952-55, og som er en 
gave fra Sovjetunionen til 
det polske folk. Polakkerne 
kan ikke fordrage bygnin-
gen, som minder dem om 
den store nabo mod øst, 
men har dog på det seneste 
bestemt sig til at undlade 
nedrivning. Med elevatoren 
tog vi op til 30. etage, hvor-
fra der er en flot udsigt over 
Warszawa. 
Tirsdag morgen den 5. okto-
ber tog vi afsked med War-
szawa og fortsatte den 300 
km lange bustur mod den 
litauiske grænse i Ogrodni-
ki.  
I Litauen blev der, inden 
ankomsten til hovedstaden 

Vilnius, lejlighed til et be-
søg i en stor park, ”Grüto 
Parkas” – et sandt 
”rædselskabinet”, også kal-
det ”Stalinland”, som er 
indrettet med bl.a. gamle 
kommunistiske mindesmær-
ker i form af kæmpeskulp-
turer af f.eks. Lenin og Sta-
lin i selskab med skulpturel-
le udgaver af lokale litaui-
ske kommunister. Parken 
åbnede i 2001 og rummer 
også flere huse indrettet 
som museer. For at skabe en 
fortidig atmosfære er hele 
parken omringet af pigtråd 
og vagttårne.     
Derefter fortsatte turen mod 
Vilnius, som vi nåede ved 
aftenstid. Vi blev indlogeret 
på et forholdsvis nyt hotel 
nær bymidten, men måtte 
konstatere, at der ikke var 
nogen varme på hotellet, da 
fjernvarmeværket ifølge en 
kontrakt først skulle levere 
varme på et senere tids-
punkt af året.  
Ret uheldigt, da temperatu-
ren udenfor var nær fryse-
punktet. Alle deltagere fik 
dog mulighed for at bytte 
det anviste værelse med ét, 
der lå i en varmere fløj af 
hotellet. Til gengæld for 
ulejligheden trakterede ho-
tellet med gratis drikkevarer 
til aftensmåltidet, som blev 
serveret i hotellets uopvar-
mede restaurant.  
Den følgende dag var der 
rundvisning i Vilnius, som 
har ca. 550.000 indbyggere. 
Med sine mange fantastisk 
flotte kirker fremtræder 
Vilnius som en ren eventyr-
by. Vores rejseleder kunne 
tælle til i alt 23 katolske 
kirker og herudover en hel 
del kirker tilhørende andre 
trosretninger. Vilnius led 
ingen overlast under krigen, 
- ”kun”  besættelse af hen- 

To lundbyborgeres rejseoplevelser       
i Polen og Litauen        Af Jørgen D. Hansen 

Kongeborgen Trakai, 15 kilometer fra Vilnius i Litauen. Borgen, der i 1700-tallet blev 
voldsomt ødelagt, er siden blevet restaureret og genopbygget af russerne. 
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holdsvis tyskere og russere.  
Torsdag besøgte vi konge-
borgen ”Trakai”, beliggende 
ca. 15 km nordvest for Vil-
nius. Slottet ligger på en 
grøn ø ude i en blå sø, flot 
knejsende med sine mange 
tårne. I 1700-tallet blev 
slottet voldsomt ødelagt, 
men er siden blevet restau-
reret og genopbygget af 
russerne.  
Næste dag havde vores rej-
seleder arrangeret en tur 
med bussen til hhv. KGB-
Museet samt TV-Tårnet i 
Vilnius, - et par traumatiske 
oplevelser, som gav et 
uhyggeligt billede af de 
rædsler, som befolkningen 
har været udsat for fra 1945 
til 1991. KGB-Museet er 
indrettet i det gamle KGB-
fængsel, og her sad system-
kritikerne fængslet, - nogle 
tortureret og andre henrettet 
ved skydning.  
Efter besøget på museet gik 
turen til det 326 m høje TV-
Tårn, som blev bygget mel-
lem 1974 og 1980. I ca. 200 
m´s højde er der indrettet en 

stor restaurant, hvorfra der 
er en flot udsigt over Vilni-
us. TV-Tårnet er blevet et 
symbol på litauernes kamp 
for frihed og uafhængighed. 
Det var her, litauerne for-
svarede sig mod overmag-
ten, da de satte sig op mod 
sovjetiske kampvogne den 
13. januar 1991. I alt 14 
unge litauere mistede den 
dag livet. Neden for tårnet 
er der rejst nogle smukt 
udskårne trækors til minde 

om de døde, og masser af 
mennesker valfarter hertil 
hvert år den 13. januar for at 
lægge blomster og ære dem, 
der betalte for friheden med 
deres liv.  
Lørdag den 9. oktober kørte 
vi mod Litauens tredjestør-
ste by Klaipeda med ca. 
190.000 indbyggere.  Her 
fra skulle vi med færgen til 
Karlshamn i det sydlige 
Sverige. Undervejs besøgte 
vi, nær byen Siauliai, 

”Kryziu Kalnas”, på dansk 
”Korshøjen”, som både li-
tauere og turister har be-
plantet med ca. 150.000 
kors. De første kilder om 
stedet er fra midten af 
1850´erne. Under kommu-
nisterne  forsøgte sovjetsty-
ret flere gange at jævne 
”Korshøjen” med bulldoze-
re, men litauerne satte hur-
tigt nye kors op igen, og 
siden er de bare blevet ved 
og ved. Derfor er Korshø-
jen” ikke bare et religiøst 
pilgrimssted, men også et 
symbol på litauernes kamp 
for selvstændighed. Pave 
Johannes Poul besøgte 
”Korshøjen” i 1993, og han 
efterlod sig et mindesmærke 
– et kors. 
Søndag den 10. oktober kl. 
ca. 9.00 ankom vi til 
Karlshamn, og så gik turen 
de sidste 100 km ned  gen-
nem Skåne mod Danmark.  
En både spændende og inte-
ressant, men også trauma-
tisk rejseoplevelse med stof 
til eftertanke lå bag os.       

       

Det 234 meter høje kulturpalads i Warszawa er opført i 
årene 1952-1955 og er en gave fra Sovjetunionen til det 
polske folk.  
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Det sker i februar  

Træpiller afhentet 
896 kg. svenske 8 mm:                 1945,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 8 mm: 1945,- 
990 kg. German pellets 8mm:      2145,- 
990 kg. German pellets 6 mm:     2175,- 
896 kg. Flex-Heat/Samba 6 mm: 1995,- 
975 kg.  Barlinek 6 mm:                2125,- 

 

Briketter afhentet 
960 kg. lyse el. mørke:                 2095,-  

 

Alle priser er inkl. moms! 

Ma 31 januar: 
4750Avisen omdeles 
Ti 1 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 2 19.00: Bårse-Beldringe 
Lokalråd har generalforsamling 
i Bårse Samlingshus. (Læs 
mere side 3) 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby. 
To 3 14.00: Ældregudstjeneste 
og –eftermiddag i Sværdborg 
Kirke og præstegårdsal. 
Lø 5 14.00: Vandretur fra 
Overvindinge Forsamlingshus 
Ma 7 10.00: Deadline  for stof 
til 4750Avisen 
19.00: Renæssancedans i Med-
borgerhuset Lundby. 

Ti 8 18.30: Bankospil i Tapper-
nøje Forsamlingshus 
On 9 16.00: Alternativ gudstje-
neste med Per Vibskov i 
Sværdborg Kirke. 
To 10 19.00: ISG holder gene-
ralforsamling i Forsamlingshu-
set i Køng. 
Sø 13 10.00: Vandretur fra JP 
Cykler i Kastelev 
Ma 14 4750Avisen omdeles 
Ti 15 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Tilmel-
ding: se side 2! 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
Lø 19 14.00: Vandretur fra 
Bankevejen 39, Kostr. Banker 
Ma 21: 19.00: Dialogmøde i 
Køng Forsamlingshus. Se s. 11) 

Det er ikke størrelsen, det 
kommer an på! Selv en lille 
annonce i 4750Avisen bliver 
set. Send din annonce til 
næste nummer af 4750Avi-
sen til 4750@lundbyweb.dk 
senest mandag den 7. febru-
ar kl. 10.00! Gerne før! 

Kom forbi Blomsterværkstedet Solsikken og 
se alle vores nye varer. Vi har fået lys hjem i 
de nye forårsfarver, og meget andet. 
Alt binderi udføres, fra vugge til grav. 
Åbningstider: Ons-tors-fredag: 10-17 
                     Lørdag : 10-13 
Ferielukket uge 7 og 8! 
Øvrige dage bestillinger på 2061 6719 

Blomsterværkstedet Solsikken  
/v Lisbeth Skov, Næstvedvej 400 

4750 Lundby 
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· 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  

www.syvsogne.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 

Foreningen Lundbyweb & 
4750Avisen  

holder ordinær  
Generalforsamling 

mandag den 28. februar 
kl. 19.00  

på Lundby Bibliotek,  
Lundby Hovedgade 100. 

Dagsorden  
ifølge vedtægterne. 

Medlemmer af foreningen 
har adgang til generalfor-

samlingen. Forslag til punk-
tet indkomne forslag indle-
veres til formanden, Peter 
Sten Hansen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby, e-

mail: 4750@lundbyweb.dk 
senest søndag den 20. fe-

bruar kl. 19.00. 
Mvh. Bestyrelsen 

Der kan være mange penge 
at spare på varmeregningen, 
hvis dine vinduer ikke er 
forbedret. 
AP Glas i Lundby tilbyder 
for tiden gratis tjek af dine 
vinduer for at se, om de kan 
forbedres for at spare penge 
og energi. 
Vinduestjekket er en total 
gennemgang af vinduernes 
tilstand og isoleringsevne og 
bestilles direkte hos AP 
Glas, hvorefter det udføres 
indenfor en uge. 
Gennemgangen afsluttes 
med en rapport med anbefa-
linger til, hvad der kan for-
bedre vinduerne. Ydermere 
kan der laves en beregning 
på, hvor meget der kan spa-
res i løbet af en årrække på 
f.eks. 15-20 år. 
Det kan være at udskifte 
gamle termoruder til nye 
energiruder eller at lave for-
satsruder til de gamle 1-lags 
vinduer. Gratis vinduestjek 
er en kampagne der kører i 
samarbejde med Glarmester-
lauget og Seas NVE. 
AP Glas kan kontaktes på 
tlf: 2077 5887 eller  
info@ap-glas.dk. 

Få et gratis vinduestjek  
- der er penge at spare! 



    Å
B

E
N

T
 9-18 A

LLE
 D

A
G

E
 

    Å
B

E
N

T
 9-18 A

LLE
 D

A
G

E
 

   
Å

B
E

N
T

 9
-1

8 
A

LL
E

 D
A

G
E

 
   

 Å
B

E
N

T
 9

-1
8 

A
LL

E
 D

A
G

E
 

   
 Å

B
E

N
T

 9
-1

8 
A

LL
E

 D
A

G
E

 
   Å

B
E

N
T

 9-18 A
LLE

 D
A

G
E

 
     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 31. januar 2011 til søndag den 14. februar 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Nestlé chokoladebar     3 stk.                 20,00 
 
Haribo Maxiposer         2 stk.                 30,00 
 
Nesquick morgenmad   1 pakke              30,00 
 
 

Grønt til faste priser: 
 
Iceberg                                                  8,00 
  
Champignons              250 G                  10,00 
  
Sherry-tomater                                      10,00 
  

2 kg. kartofler                                      7,90        
  
Lipton te, pr. pakke                              14,95 
  
Knorr lasagne/lasagnette pr. pakke        19,95 
  
Familie-kaffe  400 g                             12,95 
  
Daloon forårsruller  800 g                     14,95 
  
6 isvafler        13,95 
 
 
         Købmand Bo Weber 

Til lykke til de nye bolsjedrenge 
med det flotte håndbold-VM! 


