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Syv Sogne 

Lundby samler 
ind til savnet  
lærers familie 

300 gik i fakkeltog for savnet lærer 

En række erhvervsdrivende i Lund-
by har taget initiativ til en folke-
indsamling, der skal skaffe penge til 
den savnede lærer fra Lundby Efter-
skole, Michael Jørgensens familie. 
Initiativet til indsamlingen er taget 

af entreprenør Peter Larsen, Lund-
by, som siger, at indtil Michael Jør-
gensen er fundet er hans familie i en 
meget vanskelig situation. Alle kan 
støtte indsamlingen med små eller 
store beløb.                  Læs side 2 

Vi gør det rigtige 
- Vi har ikke dårlig samvittighed! 
Vi er dybt ansvarlige, og ingen 
kan gardere sig mod sort, sort 
uheld, siger viceforstander Lars 
S. Jensen oven på katastrofen på 
Præstø Fjord, der formentlig har 
kostet en lærer livet og bragt 13 
elever i livsfare.        Læs side 3 

Op mod 300 tidligere elever på Lundby Efterskole gik fredag den 18. februar i 
fakkeltog til Lundby Kirke for at bede for den savnede lærer.            Læs side 4 

Viceforstander Lars S. Jensen. 

Flot år i ISG 
Det har været et flot år i Idræts-
foreningen Svend Gønge. Det 
fremgik af formand Elise Olsens 
beretning på generalforsamlingen 
forleden.                     Læs side 4 

Huse i Lundby 
skal rives ned 
Der skal rives huse ned i Lundby, 
når højhastighedstogene skal køre 
stærkt til Lundby. Blandt andet 
ryger den gamle post– og stati-
onsbygning, som i dag rummer 
Café Yrsa.             Læs side 9-10 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Lundby samler ind 
til Michaels familie 
En række erhvervsdriven-
de i Lundby har taget 
initiativ til en folkeind-
samling til fordel  for 
efterskolelærer Michael 
Jørgensens efterladte. 
Michael Jørgensen, der 
har været lærer på Lund-
by Efterskole siden sko-
lens åbning i august 
2002, er fortsat savnet 
efter den frygtelige ulyk-
ke på Præstø Fjord den 
11. februar, og så længe 
han ikke er fundet står 
familien i en meget van-
skelig situation. 
- Det er baggrunden for, 

at jeg sammen med en far 
til to tidligere efterskole-
elever har taget initiativ 
til en folkeindsamling af 
penge til Michael Jørgen-
sens efterladte, siger en-
treprenør Peter Larsen, 
Lundby. Den anden initi-
ativtager er Michael Fel-
skov, der har haft sine to 
piger, Rebecca og Tine på 
Lundby Efterskole. 
- Vi mener, at Lundby 
Efterskole er en fremra-
gende skole, som gør det 
helt fantastisk. Derfor vil 
vi opfordre alle til at bak 
ke op om skolen og i den 

konkrete situation støtte 
Michael Jørgensens efter-
ladte, kone og to børn. 
Alle kan støtte ved at 
indsætte et beløb, stort 
eller lille, på konto 0040 
0723 182 611 i Nordea. 
Formand for Borgerfore-
ningen Lundby, Nils 
Glud, opfordrer alle bor-
gere til at støtte indsam-
lingen. 
Resultatet af indsamlin-
gen vil løbende blive of-
fentliggjort på 
www.syvsogne.dk. 

Justering af annoncepriser på vej 
Til generalforsamlingen i 
Foreningen Lundbyweb 
& 4750Avisen, som af-
holdtes 28. februar, fore-
slog formand og kasserer 
en justering af annonce-
priserne, som ikke er ble-
vet ændret i de godt otte 
år, 4750Avisen er udkom-
met. I samme periode er 
prisen på tryk og distribu-
tion steget, og da regnska-
bet for 2010 for første 

gang viste røde tal på 
bundlinjen, fandt formand 
og kasserer det nødven-
digt at fremsætte forsla-
get. 
Derfor skal vi - under 
forbehold for generalfor-
samlingens godkendelse - 
varsle en stigning i an-
noncepriserne på ca. 5 
procent fra næste nummer 
af avisen. En annonce, 
som i dag koster  

200 kroner stiger f.eks. til 
210 kroner, og en annon-
ce, som koster 400 kroner 
stiger til 420 kroner. En 
helsidesannonce, som i 
dag med gentagelsesrabat 
og fire farver koster 1400 
kroner, stiger til 1470 
kroner. Vi håber på for-
ståelse fra  vores annon-
cører, da denne justering 
er helt nødvendig for avi-
sens fortsatte udgivelse. 
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Det var sort, sort uheld 
- Intet er lettere end at kloge 
sig i bagklogskabens ulide-
ligt klare lys. Og det er 
hverken pressen eller en-
keltpersoner, der skal afgø-
re, om vi har begået fejl. 
Det skal politiets opkla-
ringsenhed og Søfartsstyrel-
sen, evt. domstolene, og 
ingen andre. 
Det siger Lars S. Jensen, 
viceforstander på Lundby 
Efterskole, da 4750Avisen 
taler med ham en uge efter 
den katastrofale ulykke på 
Præstø Fjord.  
Lars Jensen er tydeligt mær-
ket efter den værste uge i 
hans liv. 
- Det har været frygteligt! 
Forfærdeligt! Men midt i 
dette mareridt har det været 
fantastisk at opleve den 
opbakning, vi har fået fra 
eleverne og deres forældre, 
fra tidligere elever og fra 
lokalsamfundet i Lundby, 
siger Lars S. Jensen. 
Han kan ikke forklare, hvor-
for det hele gik så galt.  
- Det skal vi heller ikke 
afgøre, det skal myndighe-
derne. Alt vil blive under-

søgt nøje, og så vil det vise 
sig, om der evt. er begået 
fejl. 
Lars Jensen mener ikke, at 
skolen eller turleder Micha-
el Jørgensen har handlet 
uansvarligt. 
- Det er skolens filosofi, at 
vi udfordrer eleverne både 
fysisk og psykisk. Det er 
hele idéen med denne efter-
skole, at de skal udvikle sig, 
mens de er her. 
Michael (den 44-årige læ-
rer, der fortsat savnes efter 
ulykken) var et strålende 
eksempel på det, vi står for.  
Han var om nogen ansvarlig 
og dybt professionel. Og så 
var han nærmest en sikker-
heds-freak. ”Army”, som 
eleverne kaldte ham, var 
meget opmærksom på, at 
materiellet var i orden. 
Derfor har jeg meget, meget 
svært ved at tro, at han har 
handlet groft uforsvarligt. 
- Jamen, ulykken skete jo? 
- Man kan ikke gardere sig 
mod sort, sort uheld. Jo, 
hvis man nøjes med at spille 
computer eller fodbold, men 
så ville denne skole ikke 

have nogen berettigelse. En 
forældre sagde til mig: - Nu 
må det her ikke føre til, at I 
kun lader eleverne spille 
fodbold. Min søn har udvik-
let sig helt fantastisk efter 
sit ophold her på skolen. 
Man kan sige, at de elever, 
vi hvert år modtager her på 
skolen er ligesom alle andre 
teenagere. De er afhængige 
af deres forældre, og når de 
går ud herfra, er det selv-
stændige unge mennesker 
med en ballast af færdighe-
der. 
Vi giver dem udfordringer 
og oplevelser, som får dem 
til at vokse til hele menne-
sker, der kan klare sig i li-
vet. 
Vi har ikke tænkt os at ænd-
re på den linje. Hvis vi har 
begået fejl, så bliver de ret-
tet, men vi vil fortsat udfor-
dre eleverne, og vi vil fort-
sat lade dem sejle. 
- Også om vinteren? 
- Også om vinteren! Men 
først, når vi har myndighe-
dernes endelige redegørelse, 
så ved, hvad de forlanger af 
os.  

- Mange har jo haft en me-
ning om, hvad I burde have 
gjort og ikke gjort? 
- Der er let at kloge sig i 
bagklogskabens ulideligt 
klare lys. Lad os nu lade 
myndighederne undersøge 
dette til bunds. Så kan vi 
tale om det.  
Men vi undskylder ikke for 
noget, som ikke er under-
søgt til bunds. 
Lars Jensen er dybt taknem-
melig for den opbakning, 
skolen har fået i den svære 
situation. 
- Det varmer virkelig, når 
forældre, elever, tidligere 
elever og lokalsamfundet 
bakker os op. Stort set alle  
forældrene, også de, hvis 
børn har været med på sejl-
turen, bakker os op. Borger-
foreningen har på Lundbys 
vegne udtryk opbakning og 
sympati. Du kan se alle de 
buketter, der står overalt. 
Og så skal der lyde en stor 
tak til alle, der har hjulpet. 
Redningsmandskabet, heli-
kopterne, sygehuspersonalet 
og alle de frivillige, der 
hjalp. Tusind tak! 
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Ulykken på Præstø Fjord minut for minut 
Politiet har lavet denne faktaliste over 
hændelsesforløbet ved kæntringsulyk-
ken på Præstø Fjord den 11. februar. 
 
• Afgang fra skolen kl. 10.30 i 

skolens bus 
• Deltagere 2 lærere og 13 elever 
• Michael Jørgensen var turleder 
• Alle har sejlet dragebåde før 
• Vandet var 2 grader varmt 
• Vejret var flot og vindstille, 

men koldt (evt. svag vind fra 
øst) 

• Strømmen var - formentlig - 
kendt af Michael Jørgensen 

• Båden sættes i vandet kl. 11.00 
• Alle bar svømmeveste 
• Vejrudsigten forventede, at 

vinden skulle friske op i løbet 
af eftermiddagen 

• Turen var planlagt til at følge 
en linje mod en bøje, hvor der 
skulle vendes 

• Turen skulle slutte senest kl. 
12.00 i Præstø (vi spiser på 
skolen kl. 12.15). 

• Der er god rytme og stabil sej-
lads i en halv time 

• Michael beslutter at afbryde 
turen inden målet er nået 
(formentlig pga. ændrede vind-

forhold) 
• Under vending sker ulykken - 

båden kæntrer 
• Afstanden til land er 

(formentlig) under 500 meter 
og ca. 1,5 km. fra Præstø Havn 

• Michael prøver at samle ele-
verne på læsiden af båden 

• Der opstår panik, og Michael 
råber, at alle, der kan, skal 
svømme mod land sammen 
med den anden lærer, Rikke 

• Halvdelen følger Rikke og 
halvdelen bliver en tid ved 
båden og Michael 

• Michael forsøger at få eleverne 
op at sidde på båden 

• Det lykkes for nogle, andre 
vælger at følge den første 
gruppe mod land 

• Eleverne og Rikke når land, 
men er ikke samlede 

• En elev, Line, løber til et værk-
sted og alarmerer politiet kl. 
12.43 

• Der indløber flere alarmer her-
efter 

• Første redningsbåd sættes i 
vandet kl. 12.55 og ni ambu-
lancer ankommer til havnen 

• På dette tidspunkt er ca. halv-

delen af eleverne i land og 
resten i vandet 

• De to første helikoptere an-
kommer kl. 13.06 

• Første kontakt til skolen kl. 
13.24 

• Turliste og cpr-numre findes 
og oplyses til politiet 

• Helikopter opsamler fire perso-
ner kl. 13.16 

• Gruppen i skoven hentes i am-
bulancer kl. 13.20 

• To elever kommer med båd til 
havnen kl. 13.38. Herefter er 
der opsamlet i alt ni personer 

• Sidste opsamling kl. 14.05, 
herefter er i alt 14 opsamlet. 
De er fordelt på forskellige 
sygehuse 

• Kl. 14.30 konstateres det, at 
der stadig mangler én person, 
eftersøgningen fortsætter 

• Til aften indstilles politiets 
eftersøgning natten over 

• Et par lærere, familie, venner 
og bekendte søger videre langs 
kanten af fjorden det meste af 
natten 

Ved redaktionens slutning mandag 
den 21. februar var den 44-årige lærer 
Michael Jørgensen stadig savnet. 

Formand for Idrætsforeningen Svend Gøn-
ge, Elise Olsen, fremlagde en blændende 
beretning, hendes første som formand, på 
foreningens generalforsamling i Køng 
Forsamlingshus  torsdag den 10. februar 
2011. I de senere år har der været en del 

turbulens omkring ISG’s øverste ledelse 
med vanskeligheder med at besætte poster 
i bestyrelsen, men det er nu historie.  
Elise Olsen fortalte om den ene succes 
efter den anden, både når det gælder for-
holdene for idrætsudøverne og de frivilli-
ge, som knokler for børn og unge i ISG. 
Dertil har den nye bestyrelse været særde-
les aktiv til at søge fondsmidler og skaffet  
mange penge hjem til aktiviteter i klubben. 
Det var også et flot regnskab, den mange-
årige kasserer Leif Andersen kunne frem-
lægge, og det kom derfor ikke som nogen 
overraskelse, at både formand og kasserer, 
som var på valg, blev genvalgt med stor-
mende applaus. Diana Holt blev valgt som 
ny suppleant.  
Bemærkelsesværdigt var, at Egon Jacob-
sen, Lundby, ikke var til generalforsam-
ling. Hans kone, Kirsten, fortalte, at Egon 
for første gang siden 1958 ikke var til ge-
neralforsamling i ISG, fordi han lå hjem-
me med lungebetændelse. 

Det kører bare deruda’ for ISG Vindere på målaktier 
Følgende vandt lodtræknin-
gen på målaktierne: 
1. præmie: Preben Jørgensen 
(gavekort fra ISG) 
2. præmie: Tove Johansen 
(gavekort fra Amb Bygbil) 
3. præmie: Birgitte Stolten-
berg (gavekort fra ISG) 
4. præmie: Arne Hansen 
(varekurv fra Merko) 
5. præmie: Henrik Andersen 
(gavekort fra Kaj Jacobsen) 
6. præmie: Patrick Madsen 
(gavekort fra Nybolig) 
7. præmie: Kurt Pedersen 
(gavekort fra Arne Hansen) 
8. præmie: Mathias Jacobsen 
(gavekort fra Anytime, Næst-
ved) 
9. præmie: Signe Jepsen 
(gavekort fra Vordingborg 
Bank, Lundby Afdeling) 
10. præmie: Gregers Johan-
sen 
(gavekort fra Tage E. Olsen) 

Stemningen var i top på årsmødet i ISG. 
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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. 

300 tidligere elever i fakkeltog 
Op mod 300 tidligere elever 
på Lundby Efterskole gik 
fredag eftermiddag i fakkel-
tog fra Lundby Efterskole 
til Lundby Kirke for at bede 
for deres tidligere lærer 
Michael Jørgensen, som 
stadig savnes efter den tra-
giske bådulykke på Præstø 
Fjord den 11. februar. 
Ved ankomsten til Lundby 
Kirke ringede kirkeklokker-
ne, og det lykkedes at få 
samtlige deltagere i fakkel-
toget inden for i kirken, 
hvor sognepræst Lillian 
Saaek, der ellers har ferie, 
gennemførte en andagt, 
hvor hun bad for den savne-
de lærer og for de elever, 
der endnu er syge. 

Det var en fantastisk mani-
festation og opbakning til 
vores skole, sagde Lundby 
Efterskoles viceforstander 
Lars S. Jensen med tårer i 
øjnene ved ankomsten til 
Lundby Kirke. 
Undervejs til kirken tog 
bilisterne udstrakt hensyn til 
fakkeltoget og holdt sig hele 
tiden bag ved. 
- Vi er meget rørt over den 
opbakning, vi har fået fra 
lokalsamfundet, og siger 
tusind gange tak. Det var-
mer virkelig i den svære tid, 
vi går igennem, sagde Lars 
S. Jensen. 
Under andagten i Lundby 
Kirke, som aldrig før har 
haft så mange gæster til en 

tjeneste, stod de fleste op. 
Alle bænke var proppede, 
og resten stod tæt sammen 
lige fra koret ned gennem 
hele gangen og helt ud til 
våbenhuset. Andagten be-
stod af en kort tale af Lillian 
Saaek, hvor hun bad for 
Michael Jørgensen og de 
elever, der endnu er syge. 
Derefter blev der afspillet 
en sang på cd, og derefter 
læste Lilian Saaek Paulus's 
brev til Korintherne om 
kærligheden som det største 
af alt. Det var tydeligt, at 
det gjorde dybt indtryk på 
de tidligere elever, som for 
nogles vedkommende har 
gået på skolen for op til ni 
år siden. Lundby Efterskole 

åbnede i august 2002. 
Efter andagten kørte Ørslev 
Turist - uden beregning - de 
tidligere elever tilbage til 
Lundby Efterskole. 
Det er anden gang i denne 
uge, at sognepræst Lillian 
Saaek afbryder sin ferie for 
at stå til rådighed for Lund-
by Efterskole. I mandags 
var det de nuværende ele-
ver, der var til andagt, og 
fredag var det så de tidligere 
elever. 
- Jeg er dybt rørt over, at så 
mange af vores tidligere 
elever og deres familier 
bakker os op, sagde Lars S. 
Jensen. 

Fakkeltoget med 
tidligere elever på 
Lundby Efterskole 

gik fra efterskolen til 
Lundby Kirke. Inden 
afgangen havde ele-

verne været samlet 
og set billeder af 
deres savnede og 

elskede lærer  
Michael Jørgensen. 
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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 

Nu er foråret på vej! 
Første marts er det forår, ifølge ka-
lenderen, og så skal vi ud og køre! 

Hvis du er i tvivl, om din bil har kla-
ret vinterens strabadser, så er vi klar 

til et auto-tjek! 
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 

Beboerforeningen i Sværdborg Sogn 
 

afholder 
 

Generalforsamling 
 

Torsdag den 24.marts kl. 19.00 
i Sværdborg Sogns Forsamlingshus 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Efter generalforsamlingen holder vi traditionen 
ved lige og spiller Banko! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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I forbindelse med den nye 
Østersøforbindelse skal give 
en hurtig og effektiv bilfor-
bindelse til Tyskland skal 
den nye Østersøforbindelse 
også give en bedre togfor-

bindelse mellem Danmark 
(Skandinavien) og Europa, 
f.eks. København – Ham-
borg på kun 3½ time. 
Skal dette gennemføres, 
skal den nuværende jernba-

ne opgraderes, hvilket også 
får indvirkning på Lundby. 
Banedanmark har udgivet 
tre hæfter, der benævnes 
Miljøredegørelse – hørings-
udgave. Disse hæfter findes 

på Internettet under bane-
danmark.dk → Banearbej-
der → kommende projekter 
→ Femern Bælt → miljøre-
degørelse. Her er det i hæfte 
2, detaljer findes vedrøren-
de Lundby. 
Høringsperioden løber indtil 
11. april 2011. 
Der arbejdes med to grund-
løsninger. Første grundløs-
ning går ud på, at hastighe-
den sættes op til 160 km/t 
og anden grundløsning sæt-
tes hastigheden op til 200 
km/t for passagertog. Gods-
togene kommer tilbage som 
før Storebæltsbroen blev 
bygget.  
 
 
 

Fortsættes på næste side 

Huse i Lundby skal rives ned 
Det orange på billedet viser de arealer der skal anvendes for at gøre broen højere og bredere. 

Med røde firkanter er angi-
vet huse der skal ekspropri-
eres og med gult de arealer 
der eksproprieres. 
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Den miljøfaktor, der for 
Lundby bliver størst, bliver 
støjgenerne. I denne artikel 
nævnes nedenfor de ind-
virkninger det får for Lund-
by på baggrund af anden 
grundløsning, som forventes 
at blive den endelige løs-
ning. 
 
Ekspropriation 
På grund at vibrationer eks-
proprieres (i henhold til 
Banedanmarks udgivet ma-
terialer) Lundby Hovedgade 

nr. 62, 62 a, 62 c, 64, noget 
af 59 samt stationsbygnin-
gen på Banevej, det vil sige 
at vi mister Cafe Yrsa. Bor-
gerforeningen bør nok un-
dersøge ved Vordingborg 
Kommune og Banedan-
mark, om det ikke skulle 
være muligt at bevare noget 
af bygningen til en opvar-
met ventesal. 
Nord og syd for Lundby 
ekspropriers ligeledes nogle 
huse der ligger for tæt på 
jernbanen, herunder nogle 
af de gamle ledvogterhuse. 
Hvad sker der med disse 
eksproprierede arealer. Bli-
ver det en bunke murbrok-
ker, eller grønne arealer 
med offentlig adgang. Bor-
gerforeningen må spørge 
Banedanmark. 
 
Støjdæmpning 
Langs jernbanen opsættes 
en støjskærm af en højde på 
to meter. Støjskærmen føl-
ger bebyggelsen på begge 
sider af jernbanen, men mod 

sydøst (langs Svend Poul-
sensvej), er der kun påreg-
net støjskærm indtil Vagn 
Pedersens lastbilsgarage. 
Det vil sige, at beboerne på 
det sidste stykke af Svend 
Poulsensvej og udfor Palles-
vej ikke får støjskærm.  
Det må være en fejl, idet 
den bør forlænges helt til 
enden af bebyggelsen. Bor-
gerforeningen bør ligeledes 
arbejde med denne sag. 
Bliver det en massiv støj-
skærm bliver udsynet ned 
gennem Lundby Hovedgade 
brudt. Det bør undersøges 
om det stykke, der krydser 
Lundby Hovedgade kan 
blive en glasskærm. Dette 
bør Borgerforening arbejde 
på. 
Derudover vil der blive ydet 
tilskud til støjisolering af 
vinduer. 
 
Andre arbejder 
Broen i Lundby skal også 
hæves og gøres bredere. Her 
skal Borgerforeningen ar-

bejde på, at der også etable-
res fortov og cykelsti, hvil-
ket tilsyneladende ikke er 
med i projektet. Stort set 
alle broer og viadukter skal 
renoveres. 
Selve linjeføringen ændres 
ikke i Lundby, men lige syd 
for Ring skal sporene rettes. 
 
FAKTA: 
I forlængelse af Borgerfore-
ningens Generalforsamling 
mandag, den 14. marts 2011 
vil ovenstående jernbane-
arbejder blive drøftet. Husk 
tilmelding til generalfor-
samlingen, hvis du vil nyde 
en let anretning. Tilmelding 
til formanden Nils Glud på 
e-mail: mgng@anarki.dk 
inden 8 marts 2011. 
 

Steen Nielsen 
Ibsvej 43 

Bestyrelsesmedlem  
i Borgerforeningen Lundby  

og Lundby Lokalråd 

Det røde mønster  
angiver støjskærmenes 

udstrækning. 

Støjgenerne bliver værst 

Svend Gønge Håndbold 
Ungdom fejrer afslutningen 

på sæsonen med  
et gigantisk  

Sodavandsdiskotek  
for alle  

    Fredag den 18. marts     
fra kl. 19.00 til kl. 22.00  
Alder: fra 4. kl. til 9. kl.  
i Svend Gøngehallens  

Cafeteria     
Entré: kr. 25,00      
Billetter sælges  
ved indgangen. 
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Hjertelig tak! 
Lundby Efterskole vil hermed takke alle dem, som har støttet os 

med sympatitilkendegivelser i den frygtelige situation, vi alle står i, 
efter ulykken på Præstø Fjord. 

Tak til nuværende og kommende elever og deres familier. 
Tak til tidligere elever og deres familier. 
Tak til borgerne i Lundby og omegn. 

Og stor tak til redningsmandskabet, personalet på sygehusene og de 
frivillige, som har gjort en helt fantastisk indsats for at redde de for-

ulykkede! 
Der står mange og svære opgaver foran os. Ikke mindst med støtte 
til de elever, som snart skal i gang med genoptræning efter deres sy-
gehusophold, men også med at hjælpe Michaels familie med igen at 

få så god og normal en hverdag som muligt. 
 

Lundby Efterskole 

Flügge er flyttet 
Multivirksomheden Flügge-
Gruppen, som i november 
2008 lejede sig ind i fhv. 
mekaniker Steffen Larsens 
ledige lokaler på hjørnet af 
Lundby Hovedgade og Kaj 
Lykkesvej, er ved årsskiftet 
flyttet fra Lundby igen, og 
lokalerne står atter tomme, 
klar til udlejning.  
Ifølge CVR-registeret er to 
af Flügge Gruppens tre dat-
terselskaber opløst eller 

under opløsning.  
Flügge’s Rengøring Aps er 
tvangsopløst, og hovedakti-
viteten Flügge’s Transport 
ApS er under konkurs. 
Steffen Larsen oplyser til 
4750Avisen, at han vil leje 
enten kontor– og udstil-
lingslokalerne ud eller me-
kanikerværkstedet. 
- Jeg skal også have noget 
til mig selv, siger Steffen 
Larsen. 

Stakkels Mannheimer 
Stakkels Kaptajn Mannhei-
mer! Ene mand må han slås 
mod overmagten: Svend 
Gønge, Ib og mod kongens 
soldater. Han ønsker sig så 
brændende et par svenske 
soldater til at hjælpe sig! 
På Gøngemarkedet den 20.-
21. august 2011 kunne et 

par raske karle vær emed til 
at sætte lidt fut i fejemøjet 
og endnu mere kulør på 
dagene. 
Sygruppen har indkøbt ma-
terialerne, men vi mangler 
”kroppene”. 
- Kom nu frem i lyset! Vi 
har det rigtigt sjovt og hyg-
geligt som aktive i Forenin-
gen Svend Gønge, siger 
Birgit Rasmussen fra besty-
relsen. 
- Vi vil i det hele taget ger-
ne se nogle flere mandfolk! 
Gønger, en smed og almue-
folk. Desuden også en sta-
telig Kong Frederik III. 
- I vores renæssance-
dansegruppe er damerne 
også i overtal, så kom og 
vær med. I er altid velkom-
ne til at ringe….. 

Birgit Rasmussen 
Tlf. 5576 9139 
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For 22. gang afholdes faste-
lavnsarrangement i Køng 
Præstegård. I år foregår det 
den 6. marts kl. 14.00. 
I 1990 afholdt vi for første 
gang fastelavnsarrange-
ment, der lige siden har 
fungeret som et godt samar-
bejde mellem Menigheds-
råd, spejdere og SPAR
(Brugsen).  
Dengang eksisterede Køng 
Brugs, og Brugsen donerede 
sodavand til alle. Nu er 
Brugsen blevet til SPAR - 
men donerer stadig soda-
vand. 

KFUM-spejderne fra Lund-
by har alle årene arrangeret 
tøndeslagningen, der finder 
sted i Præstegårdshaven. I 
begyndelsen var det på 
gårdspladsen, men da de 
gamle pæretræer blev fæl-
det, rykkede vi op i bagha-
ven, og hvert år bliver der 
ophængt 3 tønder, og børne-
ne inddeles efter alder til de 
tre tønder, således at små og 
store børn ikke skal kæmpe 
mod hinanden. 
Efter tøndeslagningen, by-
der Køng-Svinø Menig-
hedsråd på kaffe og faste-

lavnsboller til alle, slikposer 
til børnene og en lille én at 
varme sig på til de voksne. 
Hele arrangementet foregår 
udendørs men med mulig-
hed for at krybe i læ i laden. 
Det hele indledes med en 
friluftsgudstjeneste på Præ-
stegårdens gårdsplads, som 
jeg har forestået alle årene, 
undtagen ét år hvor jeg blev 
ramt af influenza, og sogne-
præst Anna Birgit Thyssen 
fra Kastrup beredvilligt 
rykkede ud og var vikar.. 
Nogle år har der været 200-
300 mennesker. Det var 

især i de første år, hvor der 
ikke var tilsvarende arran-
gementer ret mange andre 
steder. Men efterhånden er 
ældre præster skiftet ud med 
yngre, og i næsten alle om-
kringliggende sogne er der 
nu tilsvarende fastelavnsar-
rangementer. Det har selv-
følgelig betydet lidt konkur-
rence, men vi samler stadig 
omkring 100 mennesker til 
arrangementet, der også 
finder sted uanset vejret. 
Arrangementet er gratis og 
alle er velkomne. 

Mette Magnusson, provst 

Så er der igen fastelavnsfest i Køng Præstegård 

I Lundby har der gennem et 
par århundreder været et 
kontrastfyldt, men nært af-
hængighedsforhold mellem 
godsejeren på Lundbygård 
og de daglejere, landarbej-
dere og husmænd, der ud-
førte det hårde arbejde i 
mark og i stald. En del men-
nesker boede desuden i det 
lille samfund ved godset og 
arbejdede bl.a. på mejeriet 
og i gartneriet samt selvføl-
gelig i herskabets personlige 
gemakker.   
Godsejeren havde brug for 
pålidelige loyale arbejdere, 
og arbejderne havde brug 

for en stabil arbejdsgiver, 
der kunne aflønne dem, så 
de kunne ernære en familie 
- stor eller lille. Nogle fami-
lier arbejdede for godseje-
ren i generationer, mens 
andre hastede videre efter et 
halvt eller helt år.  
Blandt de familier, som med 
stolthed og trofasthed lagde 
deres arbejdskraft på Lund-
bygård, var Hemmingsens.  
Den første var Hemming 
Hansen, født i Sværdborg 
sogn 1820,  men som siden 
- via Hammer sogn - slog 
sig ned i Lundby. Derefter 
fulgte sønnen Jens Hem-

mingsen (1855-1946), hans 
søn Peter Hemmingsen 
(1879-1962), hans svigersøn 
Amdi Christensen (1904-
1992) og endelig Amdis 
datter, der lærte finere hus-
holdning på godset og sene-
re af og til var kogerske på 
stedet. 
Bente Christiansen, den 
sidstnævnte, har gennem et 
langt liv i Lundby hørt og 
set meget, og hun vil tirsdag 
den 8. marts fortælle histori-
er og beretninger om sine 
forfædre. Bente er en rigtig 
god fortæller, så der venter 
medlemmer og andre inte-

resserede en sjov og under-
holdende aften, når Lundby 
Sognearkiv indbyder til 
arkivmøde tirsdag den 8. 
marts kl. 19.30 i Bibliote-
kets mødelokale, Lundby 
Hovedgade 100. 
Formanden vil undervejs 
kort fortælle om godsejerne 
og herskabets alsidige tje-
nerstab gennem tiden, og i 
Bentes og arkivets gemmer 
er fundet billeder frem, så 
der bliver noget for både 
øjne og ører. 
Velkommen! 

Karen Johansson, formand 
Lundby Sognearkiv 

Herskab og tjenestefolk 
Ansatte på Lundbygård omkring 1945. Nr. 2 fra venstre i bageste række er Amdi Christensen, Bentes far. 
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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,- 

   

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. 
1.  mar: Svinekam stegt som vildt med sovs 
             og kartofler  
2.  mar: Stegt flæsk med persillesovs  
3.  mar: Nakkefilet med grønsager, sovs  
            og kartofler  
4.  mar: Mørbrad a`la Creme med kartofler  
5.  mar: Engelsk bøf med bløde løg, sovs  
            og kartofler  
6.  mar: Flæskesteg med rødkål, sovs og 
            kartofler  
7.  mar: Koteletter med tomatflødesovs og ris 

  8.  mar: Rødspættefilet med kartofler og 
            persillesovs  
9.  mar: Forloren hare med gelé, sovs og
            kartofler  
10. mar: Gullasch med kartoffelmos  
11. mar: Mørbradbøf med bløde løg,  
             sovs og kartofler  
12. mar: Kalvesteg med tyttebær, sovs 
            og kartofler  
13. mar: Herregårdsbøf 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 28. februar 2011 og frem til søndag den 6. marts 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 

20,- 
Fastelavnsboller 
m/creme, svesker, æble eller marmelade  
 
 
 
 

 
                                  frit valg  

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 

11,- 

12,95

19,95 
Gøl Pølser 350-540 g, 

Frankfurter, brunch,  
wiener eller hotdog 
 
 
 
 
 
 pr. pose 

Helt vildt billigt! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

375 gram Frit valg 
           Pr pakke 

10,- 

Mou okse- eller  
hønsekødsuppe 
 
 
1000 g 
Frit valg 

Nestlé morgenmad 

4 stk. 



18 

 

4750Avisen, nr. 104, 28. februar-1. marts 2011 

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. 105: 14. –15. marts 
Deadline: 7. marts kl. 10 
Nr.  106: 28.-29. marts 

Deadline: 21. marts kl. 10 
Nr. 107: 11.-12. april 

Deadline: 4. april kl. 10 
OBS! Nr. 108: 26.-27. april NB! 

OBS! Deadline: 13. april kl. 10 NB! 
Vi udkommer mandag-tirsdag i ULIGE uger  
og har deadline mandag kl. 10 i LIGE uger!  

 

4750@lundbyweb.dk 

Køreskolen Bårse var for 
første gang med på Vor-
dingborgmessen, der blev 
afholdt den første weekend i 
februar. Vi var repræsente-
ret som køreskole og Jytte 
som fotograf og professio-
nel coach, og vi havde i 
løbet af de to dage kontakt 
med over 250 personer, 

hvilket kunne ses på udleve-
ring af spørgeskemaer med 
trafikale spørgsmål. Selv 
var vi flere gange rundt og 
besøge de andre stande, og 
der var et bredt udvalg som 
f.eks. vinsmagning, ølsmag-
ning, oste og tøj, brændeov-
ne, smykker og meget mere.  

Køreskolen Bårse var 
på messe i Vordingborg 

Vi fortsætter vandreturene 
med start om lørdagen kl. 
14.00 og om søndagen kl. 
10.00 
Vandreplan: 
Lørdag den 5. marts 14.00:  
Start P-pladsen på Lundby-
vej i Køng. 
Søndag den 13. marts 
10.00:  
Start Rosenfeldt ved det 
tidligere gulerodspakkeri. 
Lørdag den 19. marts kl.14:  
Start ved Petersværft 
Søndag den 27. marts kl. 
10.00:  
Start Kulsbjerg ved Valle-
bovej 
Lørdag den 2. april 14.00: 
Start Ydernæs i Næstved – 
P-plads på Industrivej lige 

efter rundkørslen over for 
genbrugsbutikkerne. 
Søndag den 10. april 14.00: 
Start Vordingborg Nord-
havn 
Lørdag den 16. april 14.00: 
Start Lundbyparken 
(mosetur) 
Søndag den 24. april 10.00: 
Ingen vandring pga. påske! 
Lørdag den 30. april 14.00:  
Start Ørslev Kirke 
Fra maj måned går vi tirs-
dag aften kl. 19.00, første 
gang den 3. maj 
Alle er velkomne. 
Med venlig hilsen  
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732 
og Hanne Kofoed Jensen, 
tlf. 2075 8420. 

Vandreture i marts og april 

Der var liv og glade dage på Køreskolen Bårses stand ved 
Vordingborg-messen. 
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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 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

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

Husk fastelavn  
i Køng Præstegård! 

søndag d. 6. marts kl. 14,00 
 

Friluftsgudstjeneste v. Provst Mette Magnusson 
Tøndeslagning v. KFUM-spejderne fra Lundby 

Sodavand doneres af SPAR i Køng 
Fastelavnsboller og kaffe v. Menighedsrådet 

Slikposer til alle børn – og ”en lille en” til de voksne! 

Så graver de igen 
Så graver de igen fortovene op på 
Lundby Hovedgade i Lundby. 
Denne gang er det tdc, der graver 
fibernet ned fra centralen på Møl-
lergaarden, op ad Lundby Hoved-
gade og videre ad Sværdborgvej. 
Tdc er ved at forbinde sine centra-
ler med fibernet. Det er ikke mere 
end et års tid siden, SEAS-NVE 
lagde fibernet i hele Lundby, men 
da det ikke er samme firma, skal 
der to sæt fibernet til! Hvem mon 
bliver de næste? 

Smag snaphanesteg 
Menuen står på intet ringere 
end snaphanesteg, når Med-
borgerhuset Lundbys Støt-
teforening tirsdag den 8. 
marts kl.18,00 igen invite-
rer til fællesspisning i Med-
borgerhuset, Banevej 4 i 
Lundby. 
Snaphanestegen serveres 
med dertil hørende fløde-
stuvede kartofler og blandet 
salat. Til dessert er der flø-
derand og kaffe. 
Pris pr. voksen er så beske-
den som kr.65,00, og børn 
spiser med for kr. 35,00 pr. 
barnenæse. Øl, sodavand og 
vine er denne aften på da-

gens tilbud. 
Tilmelding kan ske på 
Medborgerhusets telefon 
5133 3771 eller på mail 
winbi@forum.dk.  
Sidste frist for tilmelding er 
søndag aften den 6. marts. 
Vi skal nok sørge for, at du 
kan at få spist færdig og nå 
at få kaffe med småkager, 
så du kan komme til Bente 
Christiansens herlige fore-
drag om Herskab og Tjene-
stefolk på Lundby Bibliotek 
kl. 19.30! 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for  

Medborgerhuset i Lundby 

Skiltemaleren i Skaverup 
Maling af møbler og skilte 

Speciale: bladguld 
 

Pensioneret malermester 

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

Natura 
 

Normalpris: 9.995,‐ kr. 
Pris lige nu: 7.995,‐ kr. 
Du sparer    2.000,‐ kr. 
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Første Svinøborger 
Den 1. oktober 2010 blev 
Svinø sogn et selvstændigt 
kirkesogn. Og dermed fik 
sognet sin egen kirkebog.  
Nu er det første barn optaget i 
bogen. 
Tirsdag den 18. Januar 2011 
blev Alberte født og som den 
første er hun optaget i Svinø 
kirkebog og den første, der er 
født i sognet. 

Albertes forældre er Jon Mørk 
og Mette Malling. 

Den 23. oktober blev 
Svinø "gadekær" indviet 
med varm kakao og riste-
de pølser.  
Der var græskar, som 
børnene kunne lave lygter 
af. Lygterne stod fremme 
ved kæret og lyste i man-
ge aftener. 
Svinø Borgerforening 
holdt fest for at fejre, at 
lokale kræfter havde 
skaffet midler og hænder 
til projektet. 
Resultatet ses til forår og 
sommer, når græsset er 
groet til og pladsen vil 
blive benyttet af borgere 

på Svinø. 
Der er anskaffet nogle 
borde-/bænkesæt og en 
stor grill.  
Selve gadekæret er blevet 
pumpet tomt og renset 
op. Der er beskåret og 
fældet en masse træer og 
området er nu åbent og 
indbydende. Og med vin-
terens store mængder 
nedbør, så er der kommet 
vand i hullet igen. 
Borgerforeningen glæder 
sig til at se området i 
brug, og åbningen vil 
blive markeret hvert ef-
terår med en lygtefest. 

Nanna og Line skærer en græskarlygte og Julie kig-
ger på. 

Gadekær indviet på Svinø 

Tirsdag den 22. marts kl. 
19.00 afholder Medborgerhu-
set Lundby ApS sin årlige 
generalforsamling i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 
Lundby. 
Adgang til generalforsamlin-
gen har alle anpartshavere 
med stemmeret, men selskabet 
inviterer alle borgere i Lundby 
til at deltage i generalforsam-
lingen. Det er dog kun an-
partshavere, der har stemme-
ret.  

Generalforsamling i  
Medborgerhuset Lundby 
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I forbindelse med at Svinø 
forsamlingshus bliver brugt 
af dilettanterne er der blevet 
taget initiativ til at lære hin-
anden at kende herude. Så 
Jon Mørk har fået sat gang i 
nogle af de lokale kræfter 
og ved fælles hjælp fik vi 
stablet et arrangement på 
benene med kun 2 dages 
varsel. Så at der kom 25 
voksne og otte børn og del-
tog i spisningen, må siges at 
være superflot. 
Her i opstartsfasen er det 
valgt, at vi spiser sammen 
en gang om ugen, når dilet-
tanterne alligevel skal øve i 
huset. Herefter vil vi forsø-
ge at afvikle spisning 
mindst én gang om måne-
den.  

Man vil altid kunne se kom-
mende arrangement på svi-
nøweb.dk  

Ideen til dette er opstået ved 
at finde på noget at bruge 
forsamlingshuset til, som 

kunne få folk i snak med 
hinanden. Og da det ikke 
koster mere at deltage end 
at bestille f.eks. pizza til 
hele familien, så er det hå-
bet at der kan blive en stor 
succes. 
Og det er ikke kun for folk 
på Svinø. Det er helt ok 
med nogle udefra også. 
Alt tegner til en stor succes. 
Til fællesspisningen den 23. 
februar var der således til-
meldt 44 personer! 

Nu er der også fællesspisning på Svinø 

Foråret nærmer sig, og så er 
det jo tid til et dilettantisk 
grin på Svinø!  
Instruktør Randi Rebien 
Sørensen, sufflør Birthe 
Petersen og scenemester 
Michelle G. Nygaard præ-
senterer ”Alt ser bedre ud, 
når sneen er smeltet” af Erik 
Hansen. 
I år er vi på gården hos Sø-
ren (Frank Rosdahl), en reel 
landmand, og hans kone 

Sisse (Marilin Hansen), en 
lidt "højtravende" kvinde 
fra byen. På gården bor og-
så Sørens gamle mor Ma-
thilde (Nina Oxdam), en 
kontant jysk kone. Det er 
december, tæt på jul, og et 
rædsomt snevejr. Men på 
trods af det ufremkommeli-
ge vejr nærmest vælter det 
ind med "gæster". I avisen 
står der, at den lokale bank 
er blevet røvet, og at man 

mener det er rockergruppen 
Båtnakkerne, der står 
bag røveriet. Men det er 
ikke kun det, der sætter 
gang i tankerne denne de-
cemberdag. For knap er 
Charlotte (Berit Kilde-
gaard), Sisses og Sørens 
datter, kommet frem gen-
nem snemasserne, før en 
meget nervøs kvinde”, 
(Jacob Jokum Duun-
Christensen) kommer ind. 
Sisse tager sig straks ME-
GET omsorgsfuldt af 
"hende", men kommer til at 
kalde "hende" Mads! Det 
banker atter på døren. Ind 
kommer Gudrun (Dorte 
Nielsen), Gudruns far Karl 
(Werner Petersen) og Gud-
runs søn Jens (Mette Mal-
ling) på 17, men ikke Jens’ 
far ?! De er kørt fast. Det 
viser sig, at Søren og Gud-
run er gamle skole. . . ? 
Mens tingene tager fart bli-

ver de afbrudt af endnu en 
banken på døren. Ind kom-
mer en (undskyld) skidesur 
rocker, Kurt (Henrik Peter-
sen) Han vil tale med én! 
Pludselig bliver én skudt! 
Men hvem, hvorfor, af 
hvem? Så kommer Ludvig 
Landbetjent (Frank Lilholm 
Pedersen) frem, og kan han 
gøre noget?  
Få svar på det hele og et 
godt grin i Svinø Forsam-
lingshus lørdag den 5. fe-
bruar kl. 19.00. Vel mødt ! 
Generalprøve gratis for børn 
og pensionister samme dag 
kl. 14.00. 

Hilsen  
dilettanterne 

 
Entré ved indgangen: 
100,00 kr.  
Smørrebrød, som serveres 
efter forestillingen, kan 
forud bestilles på tlf. 4085 
4616, inden 1. marts. 

Få et godt  
grin på Svinø 
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Det sker i februar-marts  
Ma 28 februar: 
4750Avisen omdeles 
Ti 1 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje For-
samlingshus 
On 2 19.00: Generalforsamling i 
Foreningen Svend Gønge, Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, Lund-
by. Ove H. Nielsen fortæller om 
dagligliv i 1600-tallet. 
Lø 5 14.00: Vandretur fra P-pladsen 
på Lundbyvej i Køng. 
14.00: Generalprøve på Svinø-
dilettanternes stykke i Svinø Forsam-
lingshus. Gratis adgang. 
19.00: Premiere på Svinø-
dilettanternes stykke i Svinø Forsam-
lingshus. (se side 21) 
Sø 6 14.00: Fastelavnsfest i Præste-
gården i Køng. 
Ma 7 10.00: Deadline  for stof til 

4750Avisen 
19.00: Renæssancedans i Medborger-
huset Lundby. 
Ti 8 18.00: Fællesspisning i Medbor-
gerhuset Lundby. Menu: snaphane-
steg og fløderand. 
18.30: Bankospil i Tappernøje For-
samlingshus 
19.30: Herskab og tjenestefolk. Fore-
drag ved Bente Christiansen på 
Lundby Bibliotek, Lundby Hovedga-
de 100. Arr.: Lundby Sognearkiv. 
Sø 13 10.00: Vandretur fra Rosen-
feldt ved det tidligere gulerodspakke-
ri. 
Ma 14 4750Avisen omdeles 
19..00: Generalforsamling i Borger-
foreningen Lundby i Medborgerhuset 
Lundby. 
Ti 15 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje. 

Den 11. januar 2011 
blev Jytte Rose Jakob-
sen, Bårse, certificeret 
hos Axept og har her-
med ret til at anvende 
titlen Professionel 

Coach. 
Coaching er tidens 
nye fantastiske red-
skab, som finder frem 
til den enkeltes iboen-
de udviklingsmulighe-
der. Coaching er en 
hurtig, effektiv og 
anerkendende samta-
leform, hvor du via 
nogle spørgsmål kan 
opnå større klarhed 
over din nuværende 
situation, kan opdage 
nye ressourcer og få 
koncentreret fokus på 
dine fremtidsmål. 
Se mere på 
www.jytte.dk. 

Professionel coach 

Vil alle hundeejere holde 
deres hund i snor, hvis I 
ikke er 100% sikre på, hvor-
vidt de adlyder og ikke kan 
finde på at angribe andre 
hunde? Kamphunde 
(muskelhunde) skal altid 
bære mundkurv, og linen 
må højst  være 2 meter lang.  
To gange siden dette års 
start er min hund blevet 
angrebet af hunde, der ikke 
var i snor! Første gang var 
den 8. januar på Lundby 
Hovedgade, og anden gang 

var den 11. februar på 
Ibsvej. Første gang fik min 
hund et lille bid i nakken, 
og anden gang fik den hel-
digvis ingen fysiske skader. 
Det er begge gange lykke-
des ejeren af de angribende 
hunde at kalde deres hund 
til sig. 
Men, men og atter men: 
Jeg tør snart ikke lufte min 
hund, fordi jeg er blevet 
nervøs for om min hund 
udvikler et traume af de 
oplevelser, den har været 

ude for. Det kan tænkes, at 
den på længere sigt måske 
ændrer psyke, bliver bange 
og derved selv bliver ag-
gressiv!  
Jeg har kendskab til et tred-
je hundeoverfald, som skete 
ved jernbanetunnellen. Her 
var det to store løsgående 
hunde, der var involveret. 
De to oplevelser, jeg selv 
har været involveret i, har 
jeg meldt til politiet, inklu-
sive oplysning om dato og 
hvor i byen, det er sket. Jeg 
opfordrer andre hundeejere 
til at melde det, hvis de er 
ude for tilsvarende angreb. 
Det skal stoppes, før det går 
helt galt og din egen hund 

eventuelt bliver skambidt! 
Du kan roligt ringe til politi-
et; du bliver taget alvorligt, 
og det fører enten til retssag 
eller påtale. 
Desuden vil jeg opfordre 
folk, hvis hund kommer til 
at gøre sådan noget at sige 
undskyld, og ikke komme 
med et beskidt svar, som de 
jeg var udsat for, da jeg i 
ren panik råber ad ejeren! I 
første tilfælde blev jeg bedt 
om at holde kæft, og i det 
andet tilfælde, om at skride! 
Det er da topmålet af ufor-
skammethed. 

Venlig hilsen  
Lisbeth Berglund  

Lundby Hovedgade 67 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,-  

 

Stigende problem med hunde uden snor i Lundby 

Jytte Rose Jakobsen, 
Bårse, prof-coach. 
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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 

I det seneste nummer af 
4750Avisen fortalte vi om 
gymnastikafdelingens suc-
cesrige weekend med mas-
ser af gymnastik. Vi glemte 
imidlertid at sige stor tak til 
forældre for boller, kage, 
slik og gulerødder samt tak 
til købmanden i Sallerup for 
at sponsorere frugt til week-
enden. Det er sådan noget, 
som får sådan en weekend 
til at blive til en realitet. 
Tusind tak! Instruktørerne 
fra ISG Springteam  
Mie Larsen, Louise Paulsen,  

Mads Møller og  
Merle Maria Dyring Jensen. 

Tak fra springteam 

Husk generalforsamlingen  
i Borgerforeningen Lundby 
Husk, at det er generalfor-
samling i Borgerforeningen 
Lundby mandag den 14. 
marts kl. 19 i Medborgerhu-
set Lundby.  
På generalforsamlingen vil 
bestyrelsen orientere om 
planerne om nedrivning af 
huse og støjgenerne i forbin-
delse med opgraderingen af 
jernbanen gennem byen. 
Prisen Årets Svend vil også 
blive uddelt. 
Hvis du vil nyde den lette 
anretning, som Borgerfore-
ningen byder på, skal du 
tilmelde dig til formand Nils 
Glud på e-mail: 
mgng@anarki.dk inden 8. 
marts 2011. 
Alle borgere i Lundby Sogn 
har adgang til mødet. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 28. februar 2011 til søndag den 13. marts 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 
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Lundby 

  

Købmanden i Lundby 
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 14. sep-
tember 2009 til man-
dag den 28. septem-
ber 2009 eller så læn-
ge lager haves. Der 
tages forbehold for 
udsolgte varer og 
trykfejl. 
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Lundby 

  

Købmanden i Lundby og 
Tappernøje Bo Weber 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 28. fe-
bruar 2011 til søndag 
den 13. marts 2011 
eller så længe lager 
haves.  
Der tages forbehold 
for udsolgte varer og 
trykfejl. 

Bestil og betal kun 2 dage før afhentning 

20. 500 g kalkunschnitzel 
21. 300 g wienerschnitzel 
22. 300 g wienergullasch 
23. 600 g hakket oksekød 8 % 
24. 600 g hakket skinkekød 8% 
25. 500 g svineentrecote 
26. 400 g gullasch 
27. 400 g bankekød 
28. 3 stk. minut-/pebersteaks 
29. ca. 1 kg bayonneskinke 
30. 400 g stroganoff 
31. 3 stk. kalkuntournedos 
32. 600 g hakket kalkun 
33. 600 g forloren mørbrad 
34. 600 g sigøjnersteak 
35. 1 stk. kylling (1000 g) frost 
36. 800 g bacon 
37. 800 g spareribs 
38. 800 g kogeflæsk 

 1. 800 g hakket oksekød 
 2. 700 g hakket flæskekød 
 3. 800 g hakket kalv/flæsk 
 4. 1 kg medister 
 5. 1,8 kg stegeben 
 6. 600 g stegeflæsk 
 7. 600 g ribbensteg 
 8. 600 g flæsk i skiver 
 9. 500 g nakkekoteletter 
10. 800 g hj.lavede pølser 
11. 500 g svinekoteletter 
12. 400 g skinkeschnitzel 
13. 500 g skinketern 
14. 400 g skinkestrimler 
15. ca. 400 g skinkemignon 
16. 600 g kalkuntern 
17. ca. 500 g kalkunbryst 
18 500 g kalkunstrimler 
19 6 stk. kalkun gordon bleu 

39. 1,2 kg. ribben 
40. 600 g præriebøf 
41. 600 g krydret nakkekoteletter 
42. 1,5 kg kyllingelår 
43. 300 g engelsk bøf (2 stk.) 
44. ca. 800 g rullesteg 
45. ca. 800 g oksegrydesteg 
46. 4 store krydderbøffer 8 % 
47. 300 g bacon tournedos 

Vi gentager  

succes’en! 


