
4750  Avisen 
8. årgang nr. 103 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 14.-15. februar 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Ny energi  
i Syv Sogne 
Køng, Lundby og Faksinge i Syv 
Sogne er af Vordingborg Kom-
mune blevet udvalgt til at delta-
ge i et forsøg med nye og miljø-
venlige energiformer, der skal 
erstatte olie og naturgas om nog-
le år. 
Vordingborg Kommune igang-
sætter nu forsøg i samarbejde 

med Energiklynge Sjælland om 
alternative forsøg med vedvaren-
de energi tre steder i kommunen. 
Og blandt de områder, der kom-
mer med i forsøget, er tre byer i 
Syv Sogne, nemlig Faksinge i 
Beldringe Sogn samt Køng og 
Lundby.  
                         Læs mere side 3 

Foredrag om  
dagligdagen 
i 1600-tallet 
Tidligere museumsinspektør Ove 
H. Nielsen fortæller på general-
forsamlingen i Foreningen Svend 
Gønge om dagliglivet som det 
udformede sig i Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens 1600-tal. 
                                  Læs side 13 

Besøgstallet på Lundby 
Bibliotek er firedoblet 

Det døgnåbne 
bibliotek i 
Lundby er ble-
vet en gigan-
tisk succes. 
Besøgstallet er 
steget med 
mere end 400 
procent, siden 
overgangen til 
selvbetjening i 
oktober 2010. 
    
 
 
       Læs side 6 

Få indflydelse på 
din egen fremtid 
Det er din egen fremtid i et af 
Vordingborg Kommunes landdi-
strikter, der er til debat, når 
Lundby Lokalråd holder dialog-
møde med politikere fra kommu-
nen den 21. februar.   Læs side 4 

Borgerforening 
mod kæmpemøller 
Bestyrelsen for Borgerforeningen 
Lundby har protesteret mod 
kæmpevindmøller i Lundby Lo-
kalområde.                Læs side 3 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Bagerst fra venstre Ingelise Fromberg, Anna Lise Nielsen, Marianne Larsen, 
Karina Fromberg, Christina Poulsen og Stina Nielsen. 

Hvem vover pelsen? 
Amatørskuespillerne i 
Præstø Amatørscene øver 
på livet løs på stykket -
”Hvem Vover Pelsen?”. 
Det er en farce af Ray 
Cooney og John Chap-
man, og Ann Mariager 
har stået for oversættel-
sen. 
De bærende kræfter er 
lagt i hænderne på Claus 
Sørensen og Ole Nielsen, 
og Ingelise Fromberg 
lover, at det nok skal bli-
ve fornøjeligt! Der er 
ingen tvivl om, at der 

stilles med et godt hold, 
når der er premiere på 
stykket onsdag den 2. 
marts 2011 kl. 19.30 i Bio 
Bernhard.  
Hele forestillingen fore-
går i en pelsesalon, hvor 
vi møder Mr. og Mrs. 
Bodley samt Mr. Crouch. 
Mr. Bodley har mødt en 
anden kvinde, hvilket 
hans hustru og elskerin-
dens mand ikke må opda-
ge.  Bodley vil ”forære” 
elskerinden en pels – dvs. 
han betaler størstedelen af 

den, mens ægtemanden 
skal betale resten. På den 
måde får alle parter noget 
ud af det!  
Premiere: Onsdag den  
2. marts 2011 kl. 19.30 
Forestilling: Torsdag den 
3. marts 2011 kl. 19.30 
Forestilling: Fredag den 
4. marts 2011 kl. 19.30 
Forestilling: Lørdag den 
5. marts 2011 kl. 16.00 
 
Billetter kan bestilles på 
tlf. 5599 1125 mellem kl. 
17 og 18. 
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Tre byer i Syv Sogne med 
i forsøg med ny energi 

Borgerforening protesterer mod kæmpevindmøller 

Tre byer i Syv Sogne er af 
Vordingborg Kommune 
blevet udpeget til at være 
med i et nyt forsøg med 
alternativ energi til boliger i 
området.  
Forsøget med den alternati-
ve energi er etableret i sam-
arbejde med Energiklynge 
Sjælland, som vil gennem-
føre et projekt i tre lokalom-
råder i Vordingborg Kom-
mune med alternative ener-
giformer til boliger og er-
hverv. 
De tre områder, som er ud-
peget er Nyord ved Møn, 
Faksinge i Bårse-Beldringe 
Lokalområde og Køng og 
Lundby i Lundby Lokalom-
råde. 
Baggrunden for forsøgene 

er, at opvarmning med olie 
og naturgas i løbet af en 
årrække vil blive udfaset. 
Og derfor vil Vordingborg 
Kommune gerne være på 
forkant med udviklingen og 
gennemføre tre forsøg med 
alternative energiformer. 
- Hele filosofien er at finde 
energi-løsninger i fælles-
skab, som på sigt kan inspi-
rere og vise vejen til, hvad 
man kan gøre i andre lands-
byer, siger Hans Jørgen 
Lund Jensen, der er klima-
koordinator i Vordingborg 
Kommune. 
Han fortæller, at det efter 
2015 ikke er muligt at få 
fornyet sin oliefyr, og derfor 
skal mange borgere i kom-
munen alligevel finde en 

alternativ opvarmningsform 
i fremtiden. 
Lundby Lokalråds bestyrel-
se samt bestyrelserne for 
borgerforeningerne i Køng 
og Lundby har enstemmigt 

bakket op om deltagelsen i 
forsøget. 
Der vil i de tre forsøgsbyer 
blive eksperimenteret med 
forskellige former for alter-
nativ energi. I Lundby Lo-
kalområde er planen at un-
dersøge mulighederne for at 
udnytte biomasse til energi-
produktion. En lokal land-
mand, godsejer Peter Til-
lisch, er interesseret i at 
opføre et anlæg og stille 
jord til rådighed ved sit 
gods Øbjerggaard i Køng. 
- Vi har hermed også gjort 
det klart, at vi ikke er imod 
alternativ energi, selv om vi 
har protesteret mod kæmpe-
vindmøller i vores område, 
siger lokalrådsformand Pe-
ter Sten Hansen, Lundby. 

Bestyrelsen for Borgerfore-
ningen Lundby har i et brev 
til samtlige medlemmer af 
kommunalbestyrelsen i 
Vordingborg Kommune 
argumenteret imod planerne 
om at opføre to kæmpevind-
mølleparker i Lundby Lo-
kalområde, nærmere be-
stemt i Køng Mose og ved 
Gl. Lundby. 
- Vi har erfaret, at kommu-
nens klima– og miljøudvalg 
har foreslået, at der opstilles 
store vindmøller uden hen-
syn til de mange hundrede 
protester, der er indkommet 
i høringsperioden, skriver 
Borgerforeningens bestyrel-
se blandt andet. 
Bestyrelsen henviser til de 
støjgener, som store vind-
møller giver. 
- Vi kommer i fremtiden til 
at bo i et område, der nær-
mest kan sammenlignes 

med et industrikvarter. 
Bestyrelsen peger også på 
problemerne med den lav-
frekvente støj samt de al-
vorlige gener, som opstår, 
år sollys ”filtreres” gennem 
vindmøllernes roterende 
vinger. Bestyrelsen skriver 
videre: 
- Den problemstilling, vi 
står med nu, kunne kort 
beskrives med et par enkle 
spørgsmål og svar: 
- Hvorfor vælger unge fami-
lier at vende storbymiljøet 
ryggen for at flytte til Lund-
by eller Køng? Formentlig 
for at bo i et område, hvor 
der dels er gode faciliteter, 
dels fred og ro og landlige 
omgivelser, der kan danne 
en god og tryg ramme om 
familiens liv og børnenes 
opvækst.  
Hvor mange mennesker 
ville i dag investere i en 

familiebolig med udsigt til 
samt konstante støjgener fra 
kæmpevindmøller. 
Det, der står på spil er vores 
lokalsamfunds fremtid. Vist 
har kommunen, så vidt vi er 
orienteret, umiddelbart ud-
sigt til en gevinst i størrel-
sesordenen fem millioner 
kroner, hvis projektet gen-
nemføres, men samtidigt 
bør de ansvarlige politikere 
overveje de langsigtede 

økonomiske konsekvenser 
af, at huse i lokalområdet 
reelt risikerer at blive usæl-
gelige, og at unge velfunge-
rende familier, som på læn-
gere sigt ville kunne sikre 
kommunen stabile skatte-
indtægter, derfor vælger at 
bosætte sig i miljømæssigt 
mere attraktive områder, 
slutter skrivelsen fra Bor-
gerforeningen Lundbys be-
styrelse. 

Generalforsamling  
i Sværdborg Sogns Forsamlingshus i Over Vindinge 

Mandag d. 7. marts  
(efter suppestuen)  

kl. 19.30 i huset,  
Tinghøjvej 8, 4760 Vordingborg.  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Forslag bedes indleveret til formanden  

senest 7 dage forud for mødet.  
Vel mødt!  

Bestyrelsen 

Gamle oliefyr skal udfases. 
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Det bliver et anderledes og 
mere spændende dialogmø-
de, som Lundby Lokalråd 
afholder mandag den 21. 
februar kl. 19-21.30 i 
Køng Forsamlingshus. 
På mødet vil der blive lej-
lighed til at komme meget 
tæt på de fem repræsentan-
ter for Vordingborg Kom-
mune med borgmester Hen-
rik Holmer i spidsen, idet 
kommunalpolitikerne bliver 
placeret ved borde sammen 
med borgerne, så debatten 
bliver meget nærværende. 

Hovedemnet for aftenen 
bliver ”Hvorfor er det godt 
at bo på landet og hvad kun-
ne gøre det bedre”. 
Efter et kort oplæg fra lo-
kalrådet er der arbejde i 
grupper. Hver gruppe får en 
politiker med i arbejdet. 
Efter gruppearbejdet bliver 
der mulighed for at stille 
spørgsmål til politikerne, 
der ikke har med landdi-
strikternes fremtid at gøre, 
og herefter bliver der op-
samling på gruppearbejdet. 
Svarene fra grupperne bli-

ver fremlagt, debatteret og 
der træffes forhåbentlig 
nogle konklusioner, som 
politikerne kan tage med 
hjem. 
Endelig vil borgmester Hen-
rik Holmer redegøre for den 
planstrategi, revision af 
kommuneplanen, som Vor-
dingborg Kommune er ved 
at vedtage og forklare, hvor-
dan den spiller sammen 
med de ideer til en kom-
mende landdistriktspolitik, 
som aftenens debat skal 
bidrage til. 

Mødet slutter kl. 21.30. 
Lokalrådets bestyrelse har 
opfordret borgerne til på 
forhånd at fortælle lokalrå-
det, hvad de synes der er 
bedst ved at bo på landet, og 
hvordan det kan blive endnu 
bedre. Send din mening pr. 
mail:  peter@lundbyweb.dk 
eller i et brev til Lundby 
Lokalråd, Møllergården 3, 
4750 Lundby. 
Blandt de indsendte forslag 
trækkes lod om tre flasker 
vin eller en kasse øl, som 
uddeles på dialogmødet. 

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! 

 

Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler  
til fx konfirmation skrives 

Ring på tlf. 3066 3389 
dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 

· 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  Minder om Gøngehøvdingen 
I disse Gjøngetider 
finder man hukommel-
sen tilbage til: 
For første gang i mit 
liv blev jeg inviteret 
med i teatret, til Gøn-
gehøvdingen. 
Altså mit første møde 
med en spændende 
verden.  
Hvornår var det så? 
Og hvor?  
Måske Det ny Teater i 
1942-43. Inden 1945.  
Min far var samaritter-
vagt, og det var nok 
derfor, jeg var med.  

Jeg husker tydeligt 
min forskrækkelse 
over de høje lyde, ka-
nonerne slap løs, og så 
alt den ild og røg. 
                   Med venlig  
                 gøngehilsen 
           Winie Jaaouane 
                            Køng 
Om Poul Reichhardt 
står der på nettet:  
I begyndelsen af 
1940’erne spillede han 
hovedrollen som Gøn-
gehøvdingen på Det 
Ny Teater. Ifølge Det 
Ny Teaters egne op-

tegnelser spillede tea-
teret Gøngehøvdingen 
i 1942 og 1943.  Da 
var Poul Reichhardt 
29-30 år.               Red. 

Gule ærter i madklubben 
Husk, at madklubben serve-
rer gule ærter i Medborger-
huset Lundby tirsdag den 
15. februar kl. 18.00. Har du 

ikke nået at tilmelde dig i 
søndags, så prøv alligevel at 
ringe og høre, om der er 
ledig pladser: 5133 3771. 

Få indflydelse på din fremtid 

Poul Reichhardt spille-
de Gøngehøvdingen. 
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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 

Det regner aldrig! 
Det regner aldrig i det sydlige 

Californien, men det gør det hos 
os. Derfor skal vi passe ekstra 

godt på vores biler! 

Ring til Johannes i Køng  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Biblioteksbesøg er firedoblet 
Selvbetjeningsbiblioteket i 
Lundby er blevet en gigan-
tisk succes. Antallet af be-
søgende er steget med 405 
procent siden omlægningen 
i oktober 2010 og antallet af 
udlån er steget med 78 pro-
cent. 
Når besøgstallet er steget så 
meget mere end udlånet, 
skyldes det, at biblioteket 
ikke kun bruges til lån af 
bøger, der er også læsesal,  
internetservice og mødelo-
kale på Lundby Bibliotek. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

www. arnestedet‐vordingborg.dk 
Åbningstider: man‐tor 13‐17,  fredag 13‐19, lørdag 9‐12 

Morsø S10‐40 
Introduktionspris: 9.995,‐ kr. 
Spar 2.000,‐ kr. 

NYHED 

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! 

Menu Dagens ret, 60,- kr. pr. portion 
Sælges alle ugens dage ml. 16 og 19. 
14. feb.: Glaseret skinke med spinat og  
             brunede kartofler  
15. feb.: ½ stegt kylling m. sovs og kartofler 
16. feb.: Stegt flæsk med persillesovs 
17. feb.: Skinkeschnitzel med ærter,  
            sovs og kartofler  
18. feb.: Flæskesteg med rødkål, sovs og 
             kartofler  
19. feb.: Oksesteg m. gelé, sovs og kartofler 
20. feb.: Højrebsfilet med flødekartofler og 
             mixed salat  

  21. feb.:Kokkens gryde med mørbrad og  
             cocktailpølser  
22. feb.:Krebinetter med stuvede ærter og 
             gulerødder  
23. feb.:Hakkebøf med bløde løg, sovs 
            og kartofler  
24. feb.:Biksemad med bearnaisesovs,  
             spejlæg og rødbeder  
25. feb.:Kalvesteg med tyttebær, sovs 
            og kartofler  
26. feb.:Mørbrad à la Creme med  
            kartofler  
27. feb.:Revelsben med rødkål, sovs og 
            kartofler  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pulver eller flydende  

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 14. februar 2011 og frem til søndag den 20. 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 

Altid et besøg værd! 

Kløverblomst 
Let-/
minimælk 
3 x 1 liter 
 
 
Max 6 liter pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 4,95 pr liter 

8,95 

50,- 
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 

Lotus royal toiletpapir  
eller køkkenruller 
                         4-8 rl. 
                     3 pk.! 
 
                            Gælder fra torsdag 

11,- 

14,95 
Persil vaskemiddel 

1,6 kg/1,3 l. 
Frit valg 

10,- 
Toffifee 

125  
gr. 
Pr. 
pakke 
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Generalforsamling  
i Lundby Lokalråd 

EFTERLYSNING: 
Syersker, Fr. III samt herrer til renæssancedans 

Lundby Lokalråd afholder sin 
årlige generalforsamling ons-
dag den 6. april kl. 19.00 i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 
Fem af de 10 medlemmer af 
bestyrelsen er på valg. Birthe 
Jonasen, Køng, Peter Christen-
sen, Svinø, Klaus Larsen, 
Sværdborg og Steen K. Niel-

sen, Lundby, genopstiller. 
Jørgen E. Petersen, Udby, gen-
opstiller ikke. Den anden plads 
fra Udby er vakant og skal 
besættes for et år. Peter Sten 
Hansen, Lundby, udtræder af 
lokalrådets bestyrelse, og såle-
des skal der i stedet for ham 
vælges en repræsentant fra 
Lundby for et år.  

Foreningen Svend Gønge er 
allerede i gang med forbere-
delserne til årets gøngemar-
ked, som afholdes lørdag-
søndag den 20.-21. august i 
Lundbyparken i Lundby. 
Bestyrelsesmedlem Birgit 
Rasmussen efterlyser i den 

forbindelse flere syersker, 
som vil være med til at sy 
dragter til gøngemarkedet. 
- Vi har mange i sving, men 
vi kan godt bruge flere, så 
vi får endnu flere flotte 
dragter. Blandt andet skal vi 
have syet uniformer til 

svenske soldater, siger hun. 
Dertil mangler man en her-
re, som kunne tænke sig at 
optræde som selveste Kong 
Frederik den Tredje på gøn-
gemarkedet. 
Noget nyt på årets gønge-
marked bliver renæssance-

dans, som flittigt øves hver 
anden mandag i Medborger-
huset Lundby. 
Det går strygende, og det er 
vældig sjovt, men vi kunne 
godt bruge et par herrer 
flere, siger Birgit Rasmus-
sen, tlf. 5576 9139. 
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20 % RABAT på alt i butikken! 

Indtil 19. februar 
Åbent mandag-fredag 10-17.30. 
Lørdag den 19. februar indtil kl. 16.00 

Ugledigevej 95 
Ørslev 

18. februar 10 - 17.30 
19. februar 10 - 16.00 

Kollektionsprøver og udstillingsvarer.  
Restlager af  brugskunst, hynder,  
håndklæder, puder, morgenkåber, lys og 
meget andet. 

Ugledigevej 95 
Ørslev 

Tlf. 2370 5450 
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Backstugan ligger bygget ind i bakken bag den idylliske Hjärtasjön ved Lönsboda. Gen-
nem ”ko-øje-vinduet” er der den skønneste udsigt over søen. 

Ferieparadis i Lönsboda 
Mulighederne for at holde 
alle tiders sommerferie i 
Lundbys venskabsby Löns-

boda er nu blevet endnu 
bedre.  
Ved Hjärtasjön, som ligger 

lige uden for Lönsboda, har 
kommunen nu færdiggjort 
flere overnatningsboliger. 
Sidste år blev Backstugan 
indviet, en idyllisk lejlighed 
med to sovepladser, indbyg-
get i bakken med udsigt 
over Hjärtasjön. I tilgift 
hertil er der nu indrettet 
endnu en lejlighed, Tall-
hem, med seks sovepladser 
og et overnatningsrum med 
plads til 12 er indrettet i 
Logen (loen), som ligger 
ved Hovedbygningen Tor-

pet, som har 14 senge. 
Så der er alle muligheder 
for overnatning, både for 
familier, større selskaber og 
foreninger, som ønsker at 
tilbringe nogle dage eller 
ferier i det naturskønne om-
råde. 
Der kan laves mad i alle 
lejligheder, som også har 
køleskab og andre service-
faciliteter. 
Området ved Hjärtasjön 
benyttes hvert andet år til 
1600talsmarked. 

Borgerforeningen Lundby  
afholder  

Generalforsamling 
Mandag den 14. marts  

kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, Lundby. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kåring af  
”Årets Svend” 

Efter generalforsamlingen er 
borgerforeningen vært ved et 

lille traktement. 
Alle er velkomne. 

Bestyrelsen 

Priser og booking 
Backstugan: (2 sovepl.)  
1 døgn:   700 sv. kr. 
2 døgn: 1400 sv. kr. 
3 døgn: 2000 sv. kr. 
4 døgn: 2550 sv. kr. 
6 døgn: 3450 sv. kr. 
1 uge:   3800 sv. kr. 
 
Tallhem: (6 sovepladser) 
1 døgn:   750 sv. kr. 
2 døgn: 1500 sv. kr. 
3 døgn: 2150 sv. kr. 
4 døgn: 2750 sv. kr.  
5 døgn: 3300 sv. kr.  
6 døgn: 3750 sv. kr.   
1 uge:   4150 sv. kr. 

Torpet: (14 sovepladser) 
1000 sv. kr. pr. døgn. 

Loen: (12 sovepladser) 
800 sv. kr pr. døgn. 

Ferieboligerne bookes på 
tlf. +46 479 18 175  

eller via hjemmesiden:  
www.osby.se 
 
eller pr. e-mail: 
ingalill.bostrom@osby.se  
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4750Avisen udkommer 
næste gang: 

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

Hans Christian Hansen blev 
født den 31.januar 1875 og 
blev den 22. juli 1898 gift 
med Marie Hansine (f. Chri-
stiansen den 18. september 
1878). 
Hans Christian Hansen var 
ansat ved Statsbanerne i 
hele sit liv og sluttede som 
baneformand (ansvarlig for 
et sjaks vedligeholdelse af 
banelegemet på sydbanen 
mellem Lov og Klarskov). 
De boede indtil pensionerin-

gen i banehuset ved viaduk-
ten over banen i Lundby. 
Derefter købte de huset Kaj 
Lykkesvej nr. 18 - nu på 
hjørnet af Svend Poulsens 
vej – en bungalow med 2 
små stuer, soveværelse, 
gæsteværelse, køkken og 
kælder (viktualiekælder) og 
et stort udhus. Der var ”das” 
i baghuset. 
Min familie kom ofte hos 
dem og jeg og min mor boe-
de der i de sidste måneder 

af besættelsestiden, mens 
min far, der var politibetjent 
i Slagelse, var ”under jor-
den” i Skensved ved Køge. 
Christian Hansen, der endte 
sine dag som blind, blev i 
sine sidste år passet af min 
mor i vores lejlighed i Sla-
gelse. 
De fik seks børn: Sigurd, 
der fulgte i sin fars fodspor 
og arbejde hele sit liv ved 
DSB, Juul, der var selv-
stændig smed, Harriet, som 

levede i Tappernøje, Lis, 
der var sygeplejerske, Alex, 
der var ansat ved Køben-
havns Sporveje og Emmy, 
min mor. 

Min mormor og morfar fra Lundby 
Jeg har set jeres fine avis og 
fik den tanke, at jeg måske 
kunne bidrage med et lille 
input. Jeg vedhæfter en side 
med tekst og billeder. 
Det kunne være morsomt, 
hvis der er nogle, der endnu 
husker min mormor og 
morfar. Om ikke andet så 
kunne det være af interesse 
for de nuværende ejere af 
huset. 
                    Mange hilsener 
    Mogens Pedersen (72 år) 
                      Torvegade 30 
                      4200 Slagelse  
 Tlf. 5852 6317 / 4032 4312 

Her ses de alle ved mormor 
og morfars diamantbryllup 
den 22. juli 1958. 
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www.4750kirkerne.dk-  Sværdborg og Lundby sogne hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

 

Ældre eftermiddag d. 3. marts 
Eftermiddagen starter i Sværdborg kirke kl. 14 og fortsætter i  
præstegårdssalen med kaffe og hyggeligt samvær.  

Ring til Marianne 55 38 20 06/29 85 09 44, hvis du har brug for kirkebilen. 

Hvad skal du klædes ud som?  
 

Alle er velkomne til fastelavnsgudstjeneste prinser, prinses-
ser, røvere og soldater både med og uden forklædning. Vi 
håber, at rigtig mange vil møde op og være med. 
 

Vi begynder med gudstjenesten og efterfølgende er der tøn-
deslagning på gårdspladsen ved præstegården. 
 

Når kattedronning og kattekonge er udpeget – vi deler bør-
nene op i to grupper – en gruppe for børn til og med 7 år og en for børn på 8 år og op-
efter – bliver der serveret kakao og fastelavnsboller i præstegårdssalen. 
 

Vi glæder os til at se jer til fest! 
I Sværdborg kirke d. 6.marts kl. 14 

 

Musikandagt, orgelmusik og sangcafe 
 

Sværdborg kirke vil være rammen for vores organist, Niels Odgaard, når 
Niels står for sangcafe d. 23.februar. Niels har valgt musikken i kirken og  
de salmer og sange vi efterfølgende skal synge i præstegårdssalen. Sam-
men med Niels spiller også trompetisten  
Ole Summer, som Niels tidligere har spillet sammen med. 

Kom  og vær med til at lytte og synge 
D. 23. februar kl. 19 i Sværdborg kirke 

Det er gratis at deltage også  kaffen og kagen bagefter. 
Har du brug for kirkebil kontakt : 
sognepræst Lillian Saaek, 55 76 71 40 

Sultens onde cirkel kan brydes 
Søndag d. 13. marts 2011 sender Sværdborg og Lundby sogne sender sammen med Folkekir-
kens Nødhjælp indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige 
sogneindsamling. 
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder men-
nesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO 
skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.  

Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede 
er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. 
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 
millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.      
Vil du være indsamler så mød op i Rytterskolen v. Lundby kirke kl. 11.30              
d. 13. marts eller kontakt Birgit Kirk, tlf. 55 76 74 51 
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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 

En tid på godt og ondt. 
Det kunne være over-
skriften på det foredrag, 
Ove H. Nielsen, tidlige-
re museumsinspektør 
ved Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum, afholder 
på generalforsamlingen i 
Foreningen Svend Gøn-
ge, onsdag den 2. marts 
i Medborgerhuset Lund-
by, Banevej 4 i Lundby. 
Foredraget bliver af-
holdt efter generalfor-
samlingen, som begyn-
der kl. 19.00. 
Ove H. Nielsen vil for-
tælle om Svend Gønges 
samtid, så ingen kunne 
finde på at ønske sig 
tilbage til "de gode gam-
le dage". 
Vi skal høre om adel og 
borger, præster og bøn-
der og om dem, der ikke 
var nogen af delene, 
såsom rakkere, stoddere 
og andre udstødte. Der 
bliver også fortalt om 
Slattenpatten fra 1669,  
der bærer prædikestolen 
i Vejlø Kirke. 
Alle, der kunne tænke 
sig at høre Ove H. Niel-
sen, er velkomne til mø-
det i Medborgerhuset 

Lundby. Det kræver dog 
et medlemskab af For-
eningen Svend Gønge. 
Det kan tegnes ved ind-
gangen og er gratis. 
Som medlem af forenin-
gen får du jævnligt et 
nyhedsbrev pr. mail, og 
du bliver inviteret til 
foreningens arrange-
menter. 
Du kan dog som helt nyt 
medlem ikke stemme på 
generalforsamlingen, 
men du er valgbar. Kun 
de, der har meldt sig ind 
senest 31. december 
2010, har stemmeret på 
årets generalforsamling. 
På generalforsamlingen 
er to medlemmer af be-
styrelsen på valg, nem-
lig Gunnar Stobbe, Tap-
pernøje, og Jens Hall-
qvist, Lundby. De stiller 
begge op til en ny to-års 
periode i bestyrelsen. 
1. suppleant Birgit Ras-
mussen, Lundby, stiller 
også op igen, mens 2. 
suppleant Mogens Ras-
mussen, Hammer, ikke 
ønsker genvalg.  
I den forbindelse ønsker 
bestyrelsen at takke Mo-
gens Rasmussen for 

hans indsats i bestyrel-
sen, hvor han med sit 
gode humør og sine 
gode idéer har ydet en 
uvurderlig indsats.  
Der skal på mødet i det 
mindste vælges en ny 
suppleant. 
Generalforsamlingen 
afholdes efter forenin-
gens vedtægter. Forslag 
til punktet indkomne 
forslag skal være for-
manden i hænde senest 
onsdag den 16. februar 
kl. 19. De sendes til 
sten@post7.tele.dk. 

Sådan levede folk  
på Svend Gønges tid 

Tidligere museumsinspektør ved Lol-
land-Falsters Stiftsmuseum, Ove H. 
Nielsen kommer til generalforsamlin-
gen i Foreningen Svend Gønge og for-
tæller om dagligliv i 1600-tallet. Ove 
H. Nielsen er kendt som meget levende 
og humoristisk fortæller, og han ledsa-
ger sit foredrag med lysbilleder. 
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Det sker i februarDet sker i februar--martsmarts 
Ma 14 4750Avisen omdeles 
Ti 15 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Gule 
ærter! 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
Lø 19 14.00: Vandretur fra 
Bankevejen 39, Kostr. Banker 
Sø 20 10-16: Ørnens dag på 
Avnø Naturcenter. 
Ma 21: 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen  
19.00: Lundby Lokalråd holder 
dialogmøde i Køng Forsam-
lingshus.  
Ti 22 
On 23 19.00 Bestyrelsesmøde i 
Borgerforeningen Lundby på 
Lundby Bibliotek, Lundby 
Hovedgade 100 
Alle borgere i sognet er vel-
komne. 
19.00: Musikandagt, orgelmu-
sik og sangcafé i Sværdborg 
Kirke. Gratis adgang for alle, 

også til kaffe i Præstegårdssa-
len. 
Sø 27 Ingen vandretur! 
Ma 28 4750Avisen omdeles 
Ti 1. marts:  4750Avisen om-
deles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 2 19.00: Generalforsamling 
i Foreningen Svend Gønge, 
Medborgerhuset Lundby. Fore-
drag af Ove Nielsen om Hver-
dagsliv i 1600-tallet. 
19.30: Premiere på ”Hvem 
vover pelsen” i Bio Bernhard i 
Præstø. Præstø Amatørscene 
spiller også 3. marts og 4. 
marts kl. 19.30 og 5. marts kl. 
16.00. Billetter: tlf. 5599 1125. 
To 3 14.00: Ældreeftermiddag 
i Sværdborg Kirke og præste-
gårdssal. 
Ma 7 18.00: Suppestue i Over 
Vindinge Forsamlingshus. 
19.00: Generalforsamling i 
Sværdborg Sogns Forsamlings-
hus i Over Vindinge. 

Vi vandrer stadig skiftesvis 
lørdag og søndag. Det er 
stadig åbent for alle at delta-
ge, hunde i snor er også 
velkomne og så er det gra-
tis, både at deltage og nyde 
den dejlige natur, som vi 
har her i landet på alle årsti-
der. 
Vi indpasser tempo og tur-
længde efter dagsform og 
vejrlig. 
Vi har hver gang 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 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. 

Oh, vandringsmand, og –kvinde! 

Hytte med havudsigt på Avnø 
I den nordvestlige del af Avnø har Avnø Naturcenter nu 
bygget et fugleskjul – en lille hytte – med udsigt til både 
sø, enge, vader og hav. Det giver en formidabel mulighed 
for at komme tæt på både havørn, vandrefalk og sæler. 
Skjulet har en størrelse, der kan give en hel skoleklasse 
tørvejr og rummer også 4 farverige plancher, der formid-
ler sæler, kystlandskabet, fugle m.v. 

Bårse Husholdningsfor-
ening og Samlingshuset er 
klar til loppemarked søndag 
den 13. marts kl. 10-16 i 
Samlingshuset. Børn og 
voksne er velkomne, så find 
lopper frem og ring på tlf. 
5596 5351 Annelise, 5598 
0146  Annelise eller 4082 

2457  Susanne og få en 
plads for kun 50 kr. Alle er 
velkomne; det er først til 
mølle.  

Venlig hilsen  
og på gensyn   

Bårse  
Husholdningsforening  

og Samlingshuset. 

Loppemarked i Bårse 

Her i vintertiden opholder 
der sig mange havørne i 
området. Specielt mange 
unge havørne er observeret 
i den seneste tid. Man kan 
kende disse fra de voksne 
fugle, idet deres næb er 
gråt, de er mørke i farven, 
og de har ikke hvide hale-
fjer.  
Et havørnepar har dog holdt 
til ved Avnøfjorden mere 
eller mindre permanent i 
2010. Det vil blive spæn-
dende at se, om parret etab-
lerer sig med en rede i om-
rådet. De er nu voksne fug-
le, hvilket man kan se på 
deres gule næb, lyse hoved 
og hvide halefjer.  
En del af de unge fugle 

kommer op fra Tyskland, 
men mange af dem er unge 
danske havørne, som er en 
del af de ca. 200 havør-
neunger, der er kommet på 
vingerne siden havørnene 
etablerede sig i Danmark i 
midten af halvfemserne. 
På dagen vil der være orni-
tologer til stede på Avnø, 
som vil fortælle om ørnene, 
og der er mulighed for at se 
ørnene i Centerets store 
kikkert i tårnet, såvel som i 
ornitologernes teleskoper. 
Arrangementet afholdes 
søndag den 20. februar og 
begynder kl. 10 og slutter 
kl. 14.   
Husk varmt tøj og forplej-
ning! 

Ørnens dag på 
Avnø Naturcenter 

Havørnene på Avnø Fjord. (Foto: Ivan Ingemansen)  
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- 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! 

1000 kvm. græsmark 
 

lejes ud i Klarskov 
Knud Dahlerup 

Klarskovvej 49 
Tlf. 5532 9717 

2077 5887  

Ved en teknisk besynder-
lighed var telefonnumme-
ret til AP-Glas forsvundet 
i annoncen i seneste num-
mer af 4750Avisen. Tele-
fonnummeret til AP-Glas 
er:  

Tlf. nr. pist væk 

Over Vindinge Forsamlingshus gør status 
Mandag den 7. marts kl. 
19.30 efter suppestuen i 
forsamlingshuset indbyder 
bestyrelsen til den årlige 
generalforsamling.  
Året, der gik, bød på mange 
overraskelser, heldigvis 
flest positive. Men ud over 
at skulle redde huset efter 
den omfattende vandskade 
måtte bestyrelsen hanke op i 
flere opgaver: Elforsynin-
gen i huset skulle have en 
større ”make-over”, der 
tilsammen har kostet over 

halvtredstusinde kroner. Så 
stod der vand op i kælderen,  
og faktisk løb der samtidigt 
vand ind oven fra gennem 
taget; her måtte man ty til 
kommunal bistand, samt 
selv op og lege tagdækker 
med genbrugstegl. Men 
takket være en kreds af ge-
nerøse sponsorer er året 
endt med en pæn balance, 
hvilket vil fremgå af kasse-
rerens beretning til mødet. 
På sidste års generalforsam-
ling blev et par nye med-

lemmer til bestyrelsen budt 
velkommen. Men allerede i 
år skal man finde hele fire 
nye medlemmer, da der af 
forskellige årsager atter er 
frafald.  
Man vil derfor rette høflig 
henvendelse til personer, 
som kunne være et aktiv for 
huset, så bestyrelsen fortsat 
kan bestå af ni medlemmer 
plus suppleanter.  
Der er brug for en hel flok 
”hænder”, da der henover 
året ligger ca. 10 faste ar-

rangementer, som bestyrel-
sen er tovholder på:  
Suppestuer, bagagerumslop-
pemarkeder, julemarked og 
en støttefest i ny og næ.  
Har du lyst til at give dit 
lokale forsamlingshus en 
håndsrækning, vil bestyrel-
sen blive glad for, at du 
ringer på husets telefon-
nummer.: 2985 0944. 
 
 
 
          Marianne Kristiansen 

Torsdag den 16/12 2010 fik 
Lundby Budo Klub sit japan-
ske navn. 
Det blev offentliggjort på 
klubbens juleafslutning af 
Joan S. Jespersen, som havde 
oversat det for klubben. 
Joan holdt også et foredrag, 
hvor hun fortalte om Japan 
og dets kultur og etikette.  
Traditionen tro var der opvis-
ning af klubbens medlem-
mer, og der var et godt frem-
møde, Ca. 50 mennesker, 
nød en dejlig aften. Bestyrel-
sen takker for en dejlig aften 

Lundby Budo Klub - nu også på japansk 

På billedet ses klubbens bestyrelse. 
Fra venstre er det Brian Munksgaard, 
Anette Madsen og Lars Pedersen.  



    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 14. februar 2011 til søndag den 27. februar 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Tulipaner 10 stk. pr. bdt.               
  
Carletti frøer 20 stk.                      
  
Marabou chokolader 42-50 g  
5 stk.                                           
  
  
Lambi toilet- eller køkkenrul-
ler pr. pakke                                     
  
Billigt toiletpapir 8 stk. eller                   
billige køkkenruller 4 stk.                 
  
Kaffe:   
Familie– eller ALI-kaffe  
2 x 400 g    
  
  
Super pommes frites 1000 g             
  

Tun i vand pr. dåse                          
 
Daloon forårsruller 8 
stk.                
  
 
Icetea 1,5 liter eller 
Blandet saft 1,0 liter  
FRIT VALG        
  
  
Bio Tex, flydende  
eller pulver           

Jeg ønsker alle vore 
kunder en dejlig  

Valentinsdag! 
 

Købmand Bo Weber 

14,90 

20,- 

20,- 

14,95 

8,90 

30,- 

5,90 

3,90 

19,90 

7,90 

24,90 

Din lokale købmand Merko Tappernøje & Lundby 

God Valentinsdag! 


