
4750  Avisen 
8. årgang nr. 105 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 14.-15. marts 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Fire siders idrætstilbud 
til dig og dine børn    
                      Side 9-12 

De vil sætte fut  
i erhvervslivet i 
Syv Sogneområdet 

Tanglopperne er på stikkerne igen 
Tanglopperne gør 
comeback pinselør-
dag den 11. juni i 
Svend Gønge Hallen 
i Lundby. Det er lyk-
kes Hyggeklubben 
Strømmen at samle 
de gode gamle Tang-
lopper til en hygge-
fest med spisning og 
dans.          Læs s. 4 

Skal Hammer 
Præstegård 
nedlægges? Denne kvinde og disse syv mænd 

har tænkt sig at kickstarte erhvervs-
livet i Syv Sogne. Det er de aktive i 
Syv Sognes Erhvervsforum, der har 
en plan for udvikling af Syv Sogne-
området.                     Læs side 18 

Over 200 er nu med  
i Gøngeforeningen 
Foreningen Svend Gønge kan nu 
mønstre over 200 medlemmer. Det 
viste generalforsamlingen, som blev 
holdt den 2. marts.        Læs side 8 

Støtteforening sprud-
ler af ideer    Læs side 8  

Skal den gamle idylliske præ-
stegård i Hammer nedlægges? 
Det spørgsmål stiller menig-
hedsrådet i Hammer, efter at 
sognets præst afgår på grund af 
alder. 
- Hvad betyder præstegården 
for dig? 
Skal præsten bo i en præste-
gård, eller er det uden betyd-
ning for dig, hvor i lokalsam-
fundet præsten bor? 
Ser du måske hellere præstegår-
den anvendt som samlingssted 

for menigheden? 
Disse spørgsmål - og flere til - 
stiller Hammer Menighedsråd 
til borgerne, som inviteredes til 
møde om sagen torsdag den 10. 
marts - i præstegården!    
                                Læs side 6 
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Brøderup.  
Dette blad omdeles  
14.-15. marts 2011 

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

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 21. marts  

kl. 10.00! 
Næste nummer udkommer  
den 28. -29. marts 2011. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1680 kr.  1470 kr. 1365 kr. 1260 kr. 

1/2 side 1260 kr. 1050 kr. 945 kr.  840 kr. 

1/4 side 840 kr.  735 kr.  630 kr.  525 kr.  

1/8 side 525 kr.  420 kr. 370 kr.  315 kr. 

1/16 side 300 kr.  255 kr.  210 kr.  170 kr. 

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

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

4750Avisen justerer annoncepriser 
Fra og med dette num-
mer, justerer 4750Avisen 
sine annoncepriser for 
første gang i de godt otte 
år, avisen er udkommet. 
Priserne stiger med ca. 5 
procent, og vil ikke mær-
kes voldsomt for den an-
kelte annoncør, men pris-
reguleringen vil betyde, at 

4750Avisen fortsat kan 
udkomme. 
Regnskabet for 2010 var 
for første gang med røde 
tal på bundlinjen, og det 
skyldes, at alle andre pri-
ser er steget, porto og 
tryk, mens avisens ind-
tægter ikke er fulgt 
 

med. 
Vi håber på forståelse fra 
vores trofaste annoncører 
og ser frem til fortsat at 
kunne udgive avisen, 
uden røde tal på bundlin-
jen af regnskabet.  
De nye priser fremgår af 
skemaet herunder. 

Indsamling runder nu 
15.000 kr. til efterladte 
Indsamlingen i Lundby til 
efterskolelærer Michael 
Jørgensens familie er nu i 
fuld gang. 
Ved redaktionens slutning 
var der 15.000 kroner på 
kontoen. 
Michael Jørgensen er 
endnu ikke fundet efter 
kæntringsulykken på 
Præstø Fjord den 11. fe-
bruar. Derfor står hans 
familie i en meget van-
skelig situation, og det 
har fået erhvervsdrivende 
i Lundby til at tage initia-
tiv til en folkeindsamling 
til Michael Jørgensens 
efterladte. 
En af initiativtagerne, 
entreprenør Peter Larsen, 
Lundby, fortæller, at der 

lige i begyndelsen af ind-
samlingen var problemer 
med at få registreret beta-

linger i Nordea. Derfor 
har nogle fået pengene 
tilbage igen. Men de pro-
blemer skulle nu være 
løst, så man kan trygt 
indsætte sit bidrag på 
konto i Nordea: 
0040 0723 182 611. 
Initiativtagere til indsam-
lingen er entreprenør Pe-
ter Larsen, Lundby og 
Michael Felskov, der har 
haft sine to piger, Rebec-
ca og Tine på Lundby 
Efterskole. 
De finder begge, at skolen 
er fremragende. 
Formand for Borgerfore-
ningen Lundby, Nils 
Glud, opfordrer alle bor-
gere i Lundby og omegn 
til at støtte indsamlingen. 

Lundby har foreløbigt 
samlet 15.000 kroner ind 
til lærer Michael Jørgen-
sens familie. 
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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  

Haves = Museum 
Søges = Frivillige  

Vi har fået mulighed for at drive vores eget muse‐
um. Vi har masser af gode ideer, men vi mangler 

nogle til at hjælpe os med at udføre dem. 
Har du lidt tid til overs, og har du lyst til at hjælpe os 
med at bevare vores kulturarv, så ring til kontakt‐
personen i netop den gruppe, du har lyst til at hjæl‐

pe eller send en e‐mail til vores formand på  
hanne@tommerup.com  

 
Vi kan ikke give dig løn for din indsats, men vi kan 
give dig en masse sjove oplevelser og samvær  

med nogle entusiastiske mennesker. 
 

Udstillinger: Anne Hedeager Krag  2966 3114  
Det rullende Hørværksted:  Hanne Jørgensen 5534 2906  
Forplejning (kaffe og kage): Thyra Hansen 2227 9401  

Hjemmeside, og nyhedsbrev: Johnny Madsen 4040 4084  
Markeder: Aage Jørgensen 5534 2906  

PR og museumsvagter:  Hanne Tommerup 4071 2113  

Støtteforeningen for Køng Museum  
Bygaden 27, 4750 Lundby   
www.koengmuseum.dk  

BLIV BIAVLER 
 

Lov Kreds Biavlerforening afholder begynderkursus og 
hjælper nye biavlere sikkert i gang. 
 

På kurset vil du lære om biavl og fremstilling af egen honning. 
 

Sted:     Hos formanden, Hammer Præstemark 9 i Hammer, 
            4700 Næstved 
 
Tid:      Over 5 tirsdage, henholdsvis den 22, 29- marts, 

  samt 5, 12 og 26. april, fra kl. 19:30 – 21:30 
 

Pris:       Kursusafgift kr. 300. 
 
Tilmelding til formand Annie Pedersen, tlf.: 5576 1006 eller 

        e-mail: annie@v-pedersen.dk 
 

Lov Kreds Biavlerforening – medlem af Danmarks Biavlerforening 
www.biavl.dk 

Det populære orkester 
Tanglopperne gør come-
back pinselørdag den 11. 
juni i Svend Gønge Hallen i 
Lundby. Det er Hyggeklub-
ben Strømmen, der har fået 
samlet de gode gamle 
Tanglopper til en hyggefest 
med spisning og dans.          
Det er 10-12 år siden de 
sidst har spillet sammen 
alle fire, og de glæder sig til 
denne aften. De er blandt 
andet kendt for at spille til 
byfest i Køng, hvilket de 

gjorde i mange år, altid for 
fulde huse. 
- I hyggeklubben glæder vi 
os til denne aften, og vi vil 
servere en menu og dans 
for 250 kr. pr person, 
Så det er bare med at til-
melde sig spisning, for bil-
letterne sælges efter først til 
mølle-princippet, oplyser 
formand Jens Larsen. 
  
Se mere på 
www.hyggeklubben-
strømmen 

Tanglopperne spiller igen 

Mange ville høre Bente 
Der var stuvende fuldt i Lund-
by Biblioteks mødelokale tirs-
dag den 8. marts, da Bente 
Christiansen, Lundby, fortalte 
om sit og sine forfædres liv 
som ansatte på Lundbygård. 

Et levende foredrag med man-
ge anekdoter om Collet-
familien og de mange andre, 
der havde deres daglige liv på 
på godset. Arrangør var Lund-
by Sognearkiv. 
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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 

Forår på vej? 
Åh, hvor vi længes! 

Mon vinteren strenges? 
Sørg for, at din bil kan klare alt 

slags vejr! 

Ring til Johannes i Køng  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Skal præstegården i Hammer nedlægges? 
Helle Rejnhold og hendes 
mand er fraflyttet Hammer 
Præstegård, og de bor nu på 
deres gård i Fårup, hvor de 
vil tilbringe deres otium, når 
Helle Rejnhold går på pen-
sion som 70-årig. 
Præstegården står derfor 
tom, og da den trænger til 
en gennemgribende og be-
kostelig renovering har me-
nighedsrådet gjort sig visse 
tanker om fremtiden. 
Tendensen i disse tider er, 
at man lægger små pastora-

ter sammen, så én præst 
varetager gudstjenester i 
flere kirker. Derved bliver 
der måske brug for færre 
præstegårde. 
Hvordan ønsker du fremti-
den for vore to sogne? 
Hvad betyder præstegården 
for dig? 
Skal præsten bo i en præste-
gård, eller er det uden be-
tydning for dig, hvor i lo-
kalsamfundet præsten bor? 
Ser du måske hellere præ-
stegården anvendt som sam- lingssted for menigheden? 

Svaret på disse spørgsmål 
har betydning for, hvordan 

præstegården skal renove-
res. 
Vi ville meget gerne høre 
borgernes mening. Derfor 
inviterede vi alle i Vester 
Egesborg og Hammer Sog-
ne til debat i Hammer Præ-
stegårds konfirmandstue 
torsdag den 10. marts, siger 
menighedsrådssekretær 
Anna Nonbo. 
Menighedsrådet gav kaffe 
og hjemmebagt kage og 
håbede til gengæld på en 
rigtig god debat. 

Svend Gønges Venner 
afholder 

Ekstraordinær 
generalforsamling 

i Køng Forsamlingshus 
Torsdag d. 7. april 2011  

kl. 19.00 
Dagsorden:  

Valg til bestyrelsen 
Vel mødt! 

Bestyrelsen 

Foran Hammer Præstegård blev grundlovslinden plantet i 1915. 

Skiltemaleren i Skaverup 
Maling af møbler og skilte 

Speciale: bladguld 
 

Pensioneret malermester 

ARNE HULBÆK 
Klirevej 7, 4760 Vordingborg 
Tlf. 5572 5120—2531 7108 
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I seneste nummer af 4750A-
visen skrev vi om de arbej-
der og ekspropriationer, der 
forventes i Lundby. 
I dette nummer forsætter vi 
med resten af Lundby Lo-
kalområde og lidt længere 
nord på.  
Denne gang tager vi også 
udgangspunkt i anden 
grundløsning, der er mest 
sandsynlig. Det betyder, at 
passagertog skal kunne køre 
med op til 200 km/t. Derud-
over vil der komme op til to 
godstog i timen. Oplysnin-
gerne står i hæfterne Miljø-
redegørelse–høringsudgave. 
Hæfterne findes på internet-
tet under banedanmark.dk 
→ Banearbejder → kom-
mende projekter → Femern 
Bælt → miljøredegørelse. 
Høringsperiode til 11. april 
2011. 22. marts er der bor-
germøde på Iselingeskolen i 
Vordingborg. 

Lov 
I Lov eksproprieres Hoved-
gaden 35, 36, 38 og 39. 
Broen skal tilsyneladende 
flyttes lidt mod nord, så 
dette indebærer ekspropria-
tion af jord til den nye vej 
og bro. 
Der opstilles en støjskærm 
mod øst fra broen og lidt 
forbi den gamle stations-
bygning. 
Hammer og Ring 
På Hammervej eksproprie-
res nr. 52B og i Ring eks-
proprieres Viaduktvej 18, 
Ringvej 9 og 11, Lundby 
Torpvej 57 og 61 samt nog-
le udhuse. 
Broen på Viaduktvej skal 
hæves. 
Derudover skal sporet rettes 
op, så der skal lægges nye 
skinner. 
Der opstilles støjskærm 
mod vest igennem Ring. 
Sværdborg 

I Sværdborg ekspropriers  
Hasbjergvej 11 og Bane-
dæmningen skal udvides, 
hvilket giver nogle omfat-
tende jordarbejder. 
Klarskov 
I Klarskov ekspropriers 
Dalkærvej 28 og 29, Tre-
kanten 1, Ålekistevej 10 og 
30, Hovvejen 30 og 41. 
Broen ved Dalkærvej skal 
hæves, hvilket også medfø-
re ekspropriation af nogle 
jordarealer.  
Så vidt vides arbejder Vor-

dingborg Kommune på, at 
der etableres en ny over-
gang ved Hovvejen 41 og 
en udvielse af Ålekistevej 
til Hovvejen. Det kan få 
betydning for området ved 
Dalkærvej. 
Jeg håber at ovenstående 
har givet inspiration til at gå 
ind på Banedanmarks hjem-
meside, hvor der står rigtigt 
meget mere. 

Med venlig hilsen 
Steen Nielsen 

Lundby Lokalråd 

Jernbanen udvides også  
nord og syd for Lundby 

Også i Klarskov skal der rives huse ned.. 

Lov 
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Over 200 gønger 

Den heldige vinder af Svend Gønge-lotteriet på general-
forsamlingen var Jørgen Tang Holbek, som her viser de to 
flasker luksusvin, han vandt. I den anden hånd holder han 
den flotte lodseddel, som var en kuvert med Svend Poul-
sens laksegl. 

Foreningen Svend Gønge 
har nu over 200 medlem-
mer. På generalforsamlin-
gen i Medborgerhuset 
Lundby onsdag den 2. marts 
kunne sekretær Jens Beck 
konstatere, at medlemstallet 
var nøjagtigt 205. 
Generalforsamlingen var 
særdeles velbesøgt. Over 40 
medlemmer var mødt frem 
for at høre beretningen om 
de mange aktiviteter, for-
eningen har stået for i Gøn-
geåret 2010. Samtidigt blev 
der set frem mod 2011, hvor 
foreningen ikke vil ligge på 
den lade side, selv om 
Svend Poulsen er fyldt 400 
år. Nogle af de opgaver, der 
bliver taget fat på er udgi-
velsen af fotobogen om 
Svend Poulsen til sommer, 
deltagelse i Gøngemarked 

2011 i Lundby 20.-21. au-
gust samt fuld kraft på pla-
nerne om at oprette et ople-
velsescenter for Svend 
Poulsen i Lundby. 
Der var genvalg af bestyrel-
sesmedlemmerne Gunnar 
Stobbe og Jens Hallqvist. 
Førstesuppleant Birgit Ras-
mussen blev ligeledes gen-
valgt. Ingegerd Riis blev 
nyvalgt som andensup-
pleant, da Mogens Rasmus-
sen ikke ønskede genvalg.  
Til generalforsamlingen var 
der gæster fra mange af de 
foreninger, som Forenin-
gens Svend Gønge samar-
bejder med. 
Efter generalforsamlingen 
holdt fhv. museumsinspek-
tør Ove H. Nielsen et frem-
ragende foredrag om daglig-
liv i 1600tallet. 

Støtteforeningen for Køng 
Museum ligefrem sprudler 
af gode ideer. Det viste 
generalforsamlingen man-
dag den 28. februar på Mu-
seet i Køng. 
Det er altså ikke ideer, be-
styrelsen og de aktive om-
kring Støtteforeningen 
mangler, men det er hæn-
der. Derfor er det store bud-
skab fra generalforsamlin-
gen da også: vi har masser 
af ideer, kom og hjælp os 
med at føre dem ud i livet! 
Bestyrelsen har også gjort 
et grundigt stykke arbejde. 
Op til generalforsamlingen 
har der været gennemført 
idémøder med borgere i 
lokalområdet, og det har 
mundet ud i dannelsen af en 
række grupper, som interes-
serede kan melde sig til. 
Der er en udstillingsgruppe,  
gruppen omkring det rul-
lende hørværksted, en mar-
kedsgruppe, pr-gruppe og 
flere. 
En af de spændende aktivi-
teter, som støtteforeningen 
vil arbejde med, er etable-
ringen af turisme-service i 
forbindelse med markedsfø-
ring af en gammel kloster-
rute, som i middelalderen 
passerede Køng. 
Ruten gik helt fra Nordnor-
ge til Spanien, og på vejen 
fra Næstved til Vording-
borg kom man altså forbi 
Køng. 
Ideen skulle være, at lokal-
området skulle udnytte 
markedsføringen af denne 
klosterrute til at oprette 
turismeservice, f.eks. primi-
tiv overnatning i det gamle 
hospital i Køng. 
Formand Hanne Tommerup 
berettede, at der nu er etab-
leret et godt samarbejde 
med Museerne Vording-
borg.  

Museerne har præsenteret 
også Køng Museum for en 
aftale, som giver Støttefor-
eningen mulighed for at 
drive museet, stort set uden 
indblanding fra Vording-
borg mod et årligt kontant 
tilskud, som godt kunne 
være større. Støtteforenin-
gen er positiv, men er lidt 
nervøs for, om de kan mag-
te opgaven, da de mangler 
aktive. Lige nu er der kun 
ni aktive i foreningen, og 
det er for lidt, sagde Hanne 
Tommerup. 
Hun fortalte, at Køng Mu-
seum i år vil holde åbent fra 
april til oktober og i decem-
ber. Åbningstiderne bliver 
fredag 10-16, lørdag og 
søndag 13-16. 
Det er hvad vi kan over-
komme med de ressourcer, 
vi har, og så har museet i 
Vordingborg lovet at klare 
åbningstiden om fredagen. 
I sin beretning lagde Hanne 
Tommerup op til et tæt 
samarbejde med andre for-
eninger i området. Et sådant 
samarbejde kan styrke alle 
de samarbejdende forenin-
ger, sagde Hanne Tomme-
rup. 
I forbindelse med en kom-
mende udstilling om messe-
hageler efterlyser Støttefor-
eningen spændende messe-
hageler fra kirker i lokal-
området, som kunne tænke 
sig at udlåne disse til den 
kommende udstilling. Er 
man interesseret, kan man 
henvende sig til formand 
Hanne Tommerup på tlf. 
4071 2113. 
Og kunne du tænke dig at 
hjælpe Støtteforeningen for 
Køng Museum med at reali-
sere deres mange gode ide-
er, kan du henvende dig til 
Støtteforeningen. Se annon-
ce side 4 her i bladet.  

Støtteforening 
sprudler af ideer 
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informerer 

PROGRAM 

Kære forældre! 
Vi har ofte det problem, at 
”små”  børn, der deltager i 
ISG’s aktiviteter, ikke kan hu-
ske deres fulde navn, adresse, 
tlf. nummer og fødselsdato. 
Hvis uheldet skulle være ude, 
så er det nødvendigt, at vi er i 
besiddelse af disse oplysnin-
ger. Samtidigt besværliggør det 
vores medlemsregistrering med 
de manglende oplysninger. 
Derfor er vi nødt til at stille krav 
om, at børn, der indskrives i 
foreningen, første gang skal 
følges af en voksen, så vi kan 
få oplyst navn, adresse, fød-
selsdato og telefonnummer.   

Idrætsforeningen  
Svend Gønge 
Formand: 
Elise Olsen, tlf. 5576 9091 
formand@ifsvendgoenge.dk 
 
Økonomi: 
Leif Andersen tlf. 5576 9617  
kasserer@ 
ifsvendgoenge.dk 
 
Aktiviteter: 
Lene Hansen tlf. 5576 5757 
info@ifsvendgoenge.dk 
 
Suppleanter: 
Henrik Buhmann tlf. 5538 2060 
svinningegaard@tdcadsl.dk 
 
Dianna Holck tlf. 5196 6563 
nightflight_77@hotmail.com 

Forår 2011Forår 2011  
Fodboldbaner og klubhus 
ligger i Køng, 
på Øbjerggårds Alle 2. 
 

Fodboldudvalg 
Formand Anders Jacobsen   
5576 7511 eller 4090 4050          
info@bygbil.dk  
Birger Withøft Hansen 
5536 6044 eller 2941 6440 
bwh@bwhconsult.dk 
Benny Petersen 5576 9735  
eller 2896 6650 
bennypetersen1@gmail.com 
Lars Mieritz 4099 5701  
lam@nybolig.dk 
Alex Johansen 2623 3732 
alex.g.johansen@hotmail.com 

Cafeteriet drives af idrætsforenin-
gen og bemandes med frivillige fra 
de enkelte afdelinger.  
Cafeteriaudvalg: 
Carsten Jacobsen. tlf.2077 6112 

kosten.bil@gmail.com 
Bitten van der Weiden. tlf. 4062 
2329 
boing1000@hotmail.com  
Susanne Thye  

Svend Gønge Hallens Cafeteria 

Gymnastik- 
opvisning  

 

lørdag den 26. marts  
i Svend Gønge Hallen  

Se yderligere information i 
lokalavisen og ved opslag. 
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Mikro mix (piger/drenge) 
05-06 
 

Træner søges! 
 

Mikro mix (piger/drenge) 
03-04 
Frank Sørensen,  
tlf. 2819 2456 
 

Drenge årg. 02-03 
Egon Jacobsen 
tlf. 5576 7275 
 

Piger U9 årg. 02-03 
Henrik Dahl Abildgaard 
Køng Møllevej 31 B 
4750 Lundby 
tlf. 2292 2991 
mail: hel@privat.dk 
 

Drenge årg. 00-01 
Christian Olsen 
Spangsvej 44 
4750 Lundby 
tlf. 2145 5015 
mail: post@kj-vvs.dk  
 

Piger U-11 årg. 00-01 
 

Træner søges! 
 

Piger U-13 
Kristian Wulff 
tlf. 5058 8879 
 

 
Drenge U-12 årg. 99 
Jeppe Jensen 
Fjordgårdsvej 2 
4750 Lundby 
tlf. 2262 6849 mail: jeppe-
aasagergaard@hotmail.com 
 

Drenge 97-98 
René Wayert 
Apotekervej 2 
4750 Lundby 
tlf. 5598 1191 el. 3125 4118 
mail: rene@wayert.dk 
 

Drenge 95-96 
Anders Jacobsen 
Svend Poulsensvej 40 
4750 Lundby 
tlf. 4090 4050 
mail: cahp@mail.dk eller 
info@bygbil.dk 
 

Piger U-15 PSV 
Jonas Nielsen 2874 2720 
mail: jn-vif@hotmail.com 
Jacob Ellehammer  
tlf. 2629 8161 mail:  
jacobellehammer@ 
hotmail.com 
 

Piger U-18 PSV 
Mikael B. Nielsen 
Kirsebærplantagen 19, 

4760 Vordingborg 
tlf. 5534 2646 el. 4068 5159 
mail: oddsbo@gmail.com 
 

Jan Møller Pedersen 
tlf. 2612 5303 
mail:  
janmpedersen@mail.dk 
 

Dame Senior PSV 
Stine Withøft Hansen 
tlf. 4042 5043 
mail: sh@bwhconsult.dk 
 

Henrik Olsen 
tlf. 4166 6562 
mail: H2so4@email.dk 
 

Herre Senior 
Jørgen Jacobsen 
tlf. 6023 7594 
 

Øvrige spørgsmål rettes til ud-
valget. 
 

Klubben 
Klubben er for de 10-14 årige fra Svend Gønge Skolen. 
Klubben er på frivillig basis, det vil sige, at det er frivillige 
fra foreningen eller forældre, som på skift fører opsyn 
med børnene. 
Klubben er beliggende på Øbjerggårdsalle 2, Køng 4750 
Lundby (forsamlingshuset/klubhuset). 
Klubben har åbent man-, tirs-, ons-, og torsdag fra kl. 
13.30 – 16.30 og kun på skoledage, alle ferier og hellig-
dage er der lukket. 
Udvalgsmedlemmer: 
Formand: Annelise Christensen, tlf. 5576 9525  
svendalsing@dlgtele.dk 
Økonomi: Elise Olsen, tlf. 5576 9091  
formand@ifsvendgoenge.dk 
Øvrige: Elva Larsen, tlf. 5576 9537 
            Tytte Sejrup, tlf. 5576 9461 

Forsikringer 
Foreningen er forsikret i forbindelse med klubhu-
set, forsamlingshuset, kontoret , 1. salen, mod 
tyveri af sportstøj i biler, når holdene er til turne-
ringer, foreningens udstyr i Svend Gønge hallen 
samt i cafeteriet. 
Foreningen har også en ansvars- (erhvervs-) 
forsikring, som dækker alle, der udfører et styk-
ke arbejde for ISG. 
Foreningen har også en ulykkesforsikring, som 
dækker alle, der udfører et stykke arbejde for 
ISG. 
Men man er ikke som sportsudøver dækket af 
ISG’s forsikringer.  
Derfor: tegn selv en ulykkesforsikring! 

Fodbold for alle 
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BADMINTON 

Badmintonudvalg: 
Formand Bruno Ploug  
tlf. 5576 7130 eller 2061 4733 
hbploug@post.opasia.dk 
 

Økonomi Bjarne Hansen  
tlf. 5576 7420 mail: 143@hansen.mail.dk   
 

Der afholdes klubmesterskaber i Svend Gøn-
ge Hallen lørdag den 31. marts 2011  
Sæsonstart 2011/2012: 
Mandag den 29. august 2011  
for motionsspillere 
Onsdag den 31. august 2011  
for turneringsspillere 
Badmintonungdom søger hjælpetrænere eller 
evt. forældre, henvendelse til Bruno Ploug. 

Er startet op.  

Træner tirsdage 
fra kl. 19.00 til 
20.30 og torsdag 
fra kl.18:30 til 
20:00. Om torsda-
gen er der fælles-
træning med yng-
lingene. 

Kender du nogen, 
som kunne tænke 
sig at spille fod-
bold, så tag dem 
med til træning! 

Med håb om en 
rigtig god fodbold-
sæson 2011 både 
sportsligt og soci-
alt. 

Træner:   
Jørgen Jakobsen 
tlf. 2979 7510,   
e-mail so-
liy@privat.dk 

Holdleder:  
Henrik Andersen 
  
tlf. 5576 9249 eller  
2130 5473   

Sæsonen 2011/2012:  
 
Håndbold Senior: 
 
Team Fjord HK starter 
tirsdag den 16. august 
11 kl. 19.00 i Svend 
Gønge Hallen. 
 
Kontakt: 
Carsten Jacobsen  
tlf. 2077 6112  
kosten.bil@gmail.com 

Fodbold Senior 

ISG har holdfællesskab med 
Præstø Idrætsforening (PIF) på 
følgende hold. Holdene spiller skif-
tesvis i Køng og i Præstø: 
 
Alle PSV-hold (U-15 piger, U-18 
piger og kvindesenior), træner 
hver tirsdag og torsdag frem til 
primo april på Over Vindinge Sta-
dion kl. 18.30-20.00. 
 
U15 piger (årgang 96 og 97). 
Forårssæsonen 2011: U15 piger 
træner fra 1. april hver tirsdag og 
torsdag i Præstø kl. 18.30-20.00. 

Efterårssæsonen 2011: U15 piger 
træner hver tirsdag og torsdag i 
Køng kl. 18.30-20.00. 
Træner /kontaktperson er Jonas 
Nielsen (mobilnummer 28742720). 
 
U 18 piger (93-94 og 95). 
Forårssæsonen 2011: U18 piger 
træner fra 1. april hver tirsdag og 
torsdag i Køng kl. 18.30-20.00. 
Efterårssæsonen 2011: U18 piger 
træner hver tirsdag og torsdag i 
Præstø kl. 18.30-20.00. 
Træner/kontaktperson er Mikael 
Nielsen (mobilnummer 4068 

0777). 
 
Dame senior 
Forårssæsonen 2011: Kvindeseni-
or træner fra 1. april hver tirsdag 
og torsdag i Køng kl. 18.30-20.00. 
Efterårssæsonen 2011: Kvindese-
nior træner hver tirsdag og torsdag 
i Præstø kl. 18.30-20.00.  
Trænere/kontaktpersoner er Stine 
W. Hansen (mobilnummer 4042 
5043) og Henrik Olsen 
(mobilnummer 4166 6562). 

Samarbejdet i PSV 

Old Boys 
Opstart :  
28 marts klokken 19.00 
Spiller: mandag. 
Spillested: Køng Stadion, Øbjerg-
gårdsalle 2 
Træner/ Holdleder:   
Lars Frederiksen,  
tlf. 2210 8888 

HÅNDBOLD 

Håndbold ungdom 
 
Vi starter den kommende vinter-
sæson tirsdag den 16. august 
2011, nærmere info følger. 
 

Udvalget arrangerer diskotek for 
børn i 4.–9. klasse fredag den 18. 
marts fra kl. 19:00 til 22:00 i Svend 
Gønge hallens cafeteria. 
 
Udvalg: 
Gitte Bruun-Simonsen 5576 7430 

Anker Pedersen 2214 0812 
Majbritt Hansen 5576 9398 
Marianne Madsen 5576 9653 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset i Køng drives af 
idrætsforeningen og udlejes ved 
henvendelse til: Egon og Kirsten 
Jacobsen. Ane Mariesvej 6,  
4750 Lundby, tlf.. 5576 7275 
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Sæsonen 2011/2012  
starter i uge 37 
  
Store gymnastikdag:  
Lige inden sæsonstart, hold øje 
med opslag, hjemmesiden og lo-
kalavisen. Store gymnastikdag er 
en hyggelig dag, hvor alle instruk-
tører og hjælpeinstruktører er at 
finde i Svend Gønge Hallen. Der 
vil være mulighed for at prøve, 
hvad de forskellige hold er for no-
get, prøve foreningens redskaber, 
lege og hygge med andre børn, få 
sat ansigter på instruktører og be-
styrelsesmedlemmer og få en til-
meldingsseddel med hjem.  
 
Springteam til Sverige:  
Ligesom de to foregående år sat-
ser vi stærk på at vores juniorhold, 
springteam, skal op og lave opvis-
ning i Lundbys venskabsby, 
Lӧnsboda i Sverige. Turen vil være 
for de gymnaster, som har gået på 
holdet i sæsonen 2010-2011, og 
vil være en afslutning på vinterens 
træning. Vi håber meget, at turen 
bliver et tilbagevendende arrange-
ment.   
 
Sæsonstart er i uge 37, planlagte 
hold er følgende:  
fuld fart på familien(mor/far/barn),  
Spilopperne (4-6 år),  
brumbazzerne(6-10 år), spring-
team(10-16 år),  
seniorhold(16-? år),  
både spring og rytme.  
Pilates: Holdbeskrivelser kan evt. 
findes på hjemmesiden.  
 
Men hold øje med folderen til sæ-
sonstart for evt. nye spændende 

hold.  
 
Juletræsfest:  
Se yderligere info i efteråret på 
hjemmesiden, info på holdene og 
opslag i lokalområdet.  

Kontingent-opkrævning via mail 
Der vil for fremtiden, primært blive fremsendt kontingentopkræv-
ning via mail. Alle medlemmer opfordres derfor til at oplyse en 
mailadresse ved indskrivning til de aktiviteter man deltager i. For 
de større børn opfordres forældre til at sikre sig, at børnene skal 
være opmærksomme på, at kontingentopkrævning kan være 
sendt til børnenes egen mailadresse. 
Fremtidige restancer pålægges et rykkergebyr på 25 kr. ved 1. 
rykker og 50 kr. ved 2. rykker. pr. rykker.  

Svend Gønges Venner 
Svend Gønges Venner er en 
støtteforening. 
Form.:  Tina Andersen, 5576 
9919 eller 2523 2563 
Støt Vennerne ved at deltage i 
vores arrangementer enten 
som gæst eller som 
medhjælper - så støtter vi jer! 
Svend Gønges Venner støtter 
Idrætsforeningen Svend Gønge. 

Gymnastik for alle 

Gymnastikudvalg: 
 
Formænd: 
Merle Maria Dyring Jensen 
tlf. 2174 3157  
merledyring@hotmail.com 
 
Dianna Holck 
tlf. 5196 5563  
nightflight_77@ 
hotmail.com 
 
Økonomiudvalg: 
Bodil Larsen   
tlf. 5576 6117  
kloakrotte@mail.tele.dk 
 
Anne-Mette Nielsen  
tlf. 6094 8547 
fluks@ymail.com 
 
Pernille B. Mieritz  
tlf. 2966 5909  
pernille-busk@ 
hotmail.com 
 
Line Filtenberg Strange  
tlf. 5576 3007  
flintberg_strange@ 
yahoo.se 
 
Aktivitetsudvalg: 
Bitten van der Weiden 
tlf. 4062 2329 
boing1000@hotmail.com 
 
Jannie Kold Hansen 
tlf. 6015 6291  
janniekold@live.dk  
 
Gitte Barbier   
tlf. 4078 2002  
gittesmit@ 
post.cybercity.dk 
 
Louise Paulsen  
tlf. 2010 9906  
paulsenlouise@  
hotmail.com 
 
Anne Hjort Hansen  
tlf. 2045 5376  
kimoganne@gmail.com 
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En kold omgang rollespil 
At det kan være en kold 
omgang at spille rollespil i 
februar måtte 50 rollespille-
re sande i søndags d. 27 
februar, hvor vinterens sid-
ste rollespil fandt sted i 
Svend Gøngelunden i Lund-
by. Nu glæder vi os til forår 
og varmere vejr. 
Den kolde vind blæste fra 
det mest uheldige hjørne og 
gav slet ingen læ i rolle-
spils-byen i  Lunden. Den 
kolde vind gjorde, at de ca. 
5 graders frost føltes meget 
koldere. 
De første kolde rollespillere 
måtte da også kaste hånd-
klædet i ringen allerede før 
rollespillet begyndte.  Da-
gen igennem måtte flere 
ringe efter forældre for at 
blive hentet, mens dem der 
boede tættere på kunne få 
forstærkning i form af 
varmt tøj. De fleste trodsede 
dog kulden og blæsten, og 
trods det kolde vejr  havde 
Rollespil Svend Gønge en 
god rollespilsdag med varm 
suppe, flæskestegs-
sandwich, og vi sluttede 
dagen med tøndeslagning, 
hvor der blev slået ”fisken 
af tønden” med alt, hvad 
der hører til af slik, faste-

lavnsboller, flødeboller og 
varm kakao, sponseret af 
rollespils-forældre. 
Hos Gøgleren og hans 
mænd kunne man spille 
”plat eller krone”, pindespil, 
kaste rollespilssten til et 
mål , og mange andre lege, 
hvor man tillige havde mu-
lighed for at satse en sølv-
mønt eller to, og hvis heldet 
var med en, kunne få en  
indbringende fortjeneste.  
Sidst på dagen havde Gøg-
leren lagt op til den helt 
store turnering hvor man 
kunne tilmelde hold, som 
skulle dyste mod hinanden. 
Publikum kunne spille sølv-
mønter på deres favoritter. 
Det viste sig dog at Gøgle-
ren, som havde samlet en 
stor sum sølvpenge, lod sig 
friste af muligheden for at 
stikke af, inden der kunne 
blive tale om udbetaling af 

gevinster. De mange folk og 
racer fandt dog hurtigt sam-
men i en fælles jagt på den-
ne uærlige gøgler. Gøgleren 
blev fanget og slæbt til by-
en, hvor han måtte tage sin 
straf for sin uhæderlige op-
træden. Om Gøgleren vover 
at komme igen, og om han 
igen kan genvinde folks 
tillid, må tiden vise. 
Har du lyst til at prøve at 
være med til rollespil eller 
måske bare lyst til at opleve 
en fantastisk eftermiddag 
med masser af udeliv, fanta-
si  og sammenhold, så kom 
og oplev en fantastisk søn-
dag  med Rollespil Svend 
Gønge. Tag bare dine foræl-
dre med, der er altid varm 
kaffe på kanden. 
Næste rollespilsdag i Lun-
den er den 27. marts; se på 
www.rsg-rollespil.dk. 
                     Peter Aagaard 

Kursusprogram  
- forår 2011 
 

1. I gang med rollespil  
Torsdag d. 24 marts,  
kl. 18:30–21:00:    
Præsentation af RSG og  
4H Præstø-rollespil.  
(18:30- 19:00) 
Hvad er sjovt rollespil? 
Forklaringer og erfaringer 
om start af rollespil. 
(19:00–20:30) 
Workshop - vi bygger rolle-
spilsvåben. 
Hurtigt i gang med sikre 
billige rollespilsvåben. 
(20:30–21:30) 
 

2. Vi bygger Latex- 
rollespilsvåben - 1 
tirsdag d. 5 april  
kl. 18:30–21:00: 
Gennemgang af sikkerhed 
for rollespilsvåben, materia-
ler, teknikker og erfaringer. 
(18:30–19:00). 
Workshop – Vi påbegynder 
bygning af rollespilsvåben 
med latex. (19:00–21:00) 
 

3. Vi bygger Latex  
rollespilsvåben - 2   
tirsdag d. 12 april   
kl. 18:30–21:00: 
Opfølgning fra sidst. 
(18:30–19:00) 
Workshop – Vi bygger vo-
res latexvåben færdige. 
(Nye deltagere laver kaste-
kniv med latex).               
(19:00–21:30). 
Alle tre kurser holdes i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby.  
Husk fornuftig påklædning 
eller forklæde, når vi skal 
arbejde med lim, maling og 
latex. Alle materialer og 
værktøj findes på stedet, 
også en kop kaffe/te. 
 

4. Live-rollespil 
søndag d. 24 april  
kl. 11-16 i Svend Gønge-
lunden i Lundby   
Se rollespilskalenderen på 
http://rsg-rollespil.dk/
kalender.html. 
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Kræftforeningen De Ak-
tive inviterer kræftpatien-
ter til åbent hus i  Mogen-
strup Genoptrænings 
Center. 
  
Nuværende og tidligere 
kræftpatienter er velkomne 
til at besøge De Aktives 
træningshold under trænin-
gen onsdag 16. marts kl. 
11.30–13.00 
De Aktive er stolte over at 
have genoptrænet 10 hold 
kræftpatienter. Det vil vi 
gerne fejre ved at invitere 
alle interesserede til åbent 
hus mellem 11.30 og 
13.00  i Mogenstrup Genop-
trænings Center. 
Hvis du går og tænker på at 
starte på træning, men er i 
tvivl om du har overskuddet 
og kræfterne, så er chancen 
her for at komme og høre 
om fordelene fra alle de 
glade deltagere. Du får mu-
lighed for at tale med det 
nuværende træningshold, 
som med glæde vil besvare 
spørgsmål og dele ud af 
deres mange dejlige erfarin-
ger og oplevelser. Du får 

også mulighed for at tale 
med fysioterapeut Bo Gaar-
de, som forestår træningen. 
Motion er af allerstørste 
vigtighed,  fordi vi opnår 
fysisk og psykisk velbefin-
dende og øger vores livs-
kvalitet uanset udgangs-
punkt og situation.  
Træning sideløbende med 
behandling reducerer symp-
tomer, giver fornyet energi 
og forbedre vores livskvali-
teten. 
Motion efter et sygdomsfor-
løb reducerer risikoen for 
recidiv, dvs. at kræften 
kommer tilbage, med typisk 
30-40 procent.  
Holdet træner alene i cente-

ret, så trygge rammer kom-
bineret med et meget hygge-
ligt og socialt miljø vægtes 
højt. 
I forbindelse med åbent hus- 
arrangementet kan du til-
melde dig et to-ugers intro-
duktions-kursus i motion og 
kræft. 
Du kan på denne måde prø-
ve på egen krop, hvor hur-
tigt de positive resultater 
kan mærkes. 
Det er aldrig for sent at star-
te! 
Tilmelding og yderligere 
information dagligt mellem 
9.00og 10.30 på 5596 0072 
eller post@deaktive.dk 

Kræftpatienter inviteres 
til åbent hus i Mogenstrup 

Politikere 
kom ned 
på jorden 
Der var ros til Lundby Lo-
kalråds bestyrelse efter 
dialogmødet mandag den 
21. februar i Køng Forsam-
lingshus. Både fra politi-
kerne fra Vordingborg 
Kommunalbestyrelse og 
fra borgerne. 
Lokalrådet havde valgt en 
ny form at holde dialogmø-
de på. Normalt sidder poli-
tikerne i et panel, og så 
svarer de på spørgsmål fra 
borgerne om emner, som 
lokalrådets bestyrelse har 
valgt. 
Denne gang havde besty-
relsen placeret politikerne 
ved borde sammen med 
borgere. Der var en eller to 
politikere ved hvert af de 
fem borde, og så kom de 
ellers i nærkontakt med 
borgernes synspunkter. 
Det velbesøgte dialogmøde 
debatterede den kommende 
landdistriktspolitik, som 
Vordingborg Kommune 
skal have, og der kom 
mange forslag til, hvad der 
er behov for. 
Først og fremmest er der 
behov for flere boliger, så 
Lundby Lokalområde kan 
udnytte den enestående 
gunstige placering tæt på 
jernbane og motorvej til 
øget bosætning. 
Borgmester Henrik Hol-
mer, som er med i Lundby 
Lokalråds dialogudvalg, 
ville dog ikke love landdi-
strikterne bevillinger, der 
kan sammenlignes med 
købstædernes. 
En planstrategi for de kom-
mende to år er ved at blive 
udarbejdet, og borgernes 
synspunkter vil indgå i det 
videre arbejde med denne 
plan. 
Lundby Lokalråd holder 
generalforsamling 6. april. 
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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. 
14. mar: Glaseret skinke med spinat og  
             brunede kartofler  
15. mar: ½ stegt kylling m. sovs og kartofler  
16. mar: Stegt flæsk med persillesovs 
17. mar: Skinkeschnitzel med ærter,  
            sovs og kartofler  
18. mar: Flæskesteg med rødkål, sovs og 
             kartofler  
19. mar: Oksesteg m. gelé, sovs og kartofler  
20. mar: Højrebsfilet med flødekartofler og 
             mixed salat  

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

 
 

 

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. marts 2011 og frem til søndag den 20. 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! 

10,- 

10,- 
Miniatures Chokolade 

Twix, bounty m.fl. 
150 gr,  
pr. pose 

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,- 

18,95 

10,- 

Max 6 liter pr. kunde pr. dag,  
herefter er prisen 4,95 pr liter 

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

Karat Kaffe 

400 g, pr. pose 

Dolmio pasta sauce el.  

Uncle Bens sauce 
Flere varianter, frit valg, pr. glas 

Begrænset parti 

15,- 
Carletti Crispy 
Belgisk chokolade  
med knas 
125 gr. 
pr. pakke 
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Det er atter ved at komme 
gang i Tappernøje forsam-
lingshus efter krisen. 
Værtsparret Mikael Grubbe 
Øager Pedersen og  Katja 
Lauridsen har sammen med 
bestyrelsen for huset lavet 
nogle fælles arrangementer 
igen her i foråret. 
Den 19. og 20. marts afhol-
des loppemarked fra kl. 10-
16 begge dage. 
- Vi har ca. 22 stande, hvor 
der både er nye og gamle 
fund at gøre. Det er tredje år 
vi kører dette, fortæller Ka-
tja, som tilføjer, at der kan 

købes lette frokostretter på 
dagene. 
Den 1. april har Tappernøje 
Forsamlingshus for femte 
gang sin populære danseaf-
ten. Der holdes en om for-
året og en om efteråret. 
Det hele starter med fælles-
spisning kl. 17.30, hvorefter 
fætter og fætter, også kaldet 
Butterflies, spiller op til 
dans kl. 20-24. Alt dette kan 
man få ved at købe en billet 
til 170,- for medlemmer af 
huset og 195,- for ikke 
medlemmer. 
- Det plejer at være en dej-

lig aften med fart på, siger 
Katja. 
Torsdag den 5. maj holder 
forsamlingshuset for tredje 
gang vores ølsmagning. 
Denne gang er det med et 
tysk tema, det vil sige tysk 
øl og tysk mad.  
Arrangementet koster 100 
pr. næse. Det er Søren An-
dersen, formand for Danske 
Ølentusiaster i Vording-
borg, der tager dig med 
rundt i øllets verden. 
Jo, der er skam gang i Tap-
pernøje Forsamlingshus! 

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 

Når Beldringe Borgerfore-
ning den 17. marts afholder 
generalforsamling , vil tidli-
gere bankdirektør Kjeld 
Lorenzen tale om sam-
fundsudviklingen i Dan-
mark. 
Generalforsamlingen afhol-
des torsdag den 17. marts 
kl. 19.00 på 
”Hjemmeværnsgården”. 

Beldringe Borgerforening. 

Bankdirektør 
fortæller  
i Beldringe 

Nu er der gang i Tappernøje 

Butterflies spiller op til dans  
i Tappernøje Forsamlingshus Flügge er  

flyttet  
til Præstø 
I seneste nummer af 
4750Avisen fortalte vi, at 
Flügge Gruppen ApS er 
flyttet fra Lundby, og at et 
par af firmaets selskaber er 
gået konkurs eller er under 
opløsning. John Flügge, der 
er indehaver af Flügge-
Gruppen præciserer, at bl.a. 
hovedfirmaet Flügge-
Gruppen ApS lever i bedste 
velgående og driver nu sin 
virksomhed fra Præstø. 

General-
forsamling i 
Medborger-
huset Lundby 
Husk, at det er på torsdag 
den 22. marts, der er gene-
ralforsamling i Medborger-
huset Lundby ApS. Gene-
ralforsamlingen holdes i 
Medborgerhuset, Banevej 4 
i Lundby fra kl. 19. 
Det er kun indehavere af 
anparter, der har stemmeret 
og er valgbare til general-
forsamlingen, men alle bor-
gere, der interesserer sig for 
medborgerhusets ve og vel, 
er velkomne til generalfor-
samlingen. 
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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 

4750Avisen udkommer 
næste gang: 

Nr. 106: 28. –29. marts 
Deadline: mandag den 21. marts kl. 10 

Snaphøne for en aften 
Der er snart ingen grænser 
for, hvad Støtteforeningen 
for Medborgerhuset Lund-
by gør for at hygge om 
deltagerne i den månedli-
ge fællesspisning i Med-
borgerhuset. Tirsdag den 
8. marts stod den på snap-
hanesteg (superlækker, i 
øvrigt!), og inden spisnin-
gen begyndte, blev alle 
deltagere bedt om at kigge 

under deres tallerkener. 
Under én af tallerkenerne 
var der en snaphanefigur, 
og den heldige blev heref-
ter udstyret med en snap-
hanehat fra årets gønge-
markeder og fik i tilgift en 
lækker årgangsøl af mær-
ket Willemoes. 
I øvrigt var køkkenperso-
nalet klædt i 1600-tals-
dragter. 



4750Avisen, nr. 105, 14.-15. marts 2011 

 

18 

Syv Sogne Erhvervsforum 
kick-starter erhvervsstrategi 
for at styrke lokalområdets 
tiltrækning af virksomheder 
og generel tilflytning 
  
Det lokale erhvervsliv i Syv 
Sogne trækker i arbejdstøjet 
for at knokle for lokal frem-
gang. Hvordan markedsfø-
rer vi vores lokalområde 
som et attraktivt sted at ned-
sætte sig, både som er-
hvervsdrivende og som fa-
milie? Og hvordan hjælper 
vi hinanden med at skabe 
mere synlighed om de man-
ge solide og kompetente 
virksomheder, der findes 
her? 
Syv Sogne Erhvervsforum 
har udgangspunkt i Lundby 
i den nordlige del af Vor-
dingborg kommune og 
trækker udover meget loka-
le virksomheder også tråde 
til Næstved, Mogenstrup og 

den sydligere del af Vor-
dingborg, for som deltager-
ne siger: ”Kundegrundlaget 
ser ikke på kommunegræn-
ser, når man vælger en leve-
randør eller samarbejdspart-
ner.” 
På Syv Sognes Erhvervsfo-
rums seneste morgenmøde i 
serien af ”Rundstykker & 
Networking” var der ingen 
tvivl om, at erhvervslivet 
kan styrkes ved en fælles 
indsats, og derfor blev en 
engageret diskussion og ide-

generering udgangspunktet 
for en erhvervsstrategi for 
området.  
Erhvervsstrategien kommer 
til at indeholde nogle kon-
krete mål og aktiviteter. 
Blandt andet en stærkere 
markedsføring af områdets 
gode infrastruktur (station, 
let adgang til motorvej, fi-
bernet i store dele af områ-
det). Desuden vil der blive 
sat initiativer i gang for at 
sikre en bedre kortlægning 
af de mange stabile og kom-

petente virksomheder og 
dermed få forbedret mulig-
hederne for at finde lokale 
leverandører og samarbejds-
partnere.  
Syv Sogne Erhvervsforum 
holder morgenmøderne 
”Rundstykker & Networ-
king” på skift hos lokale 
erhvervsdrivende, der åbner 
deres virksomhed, kontor 
eller hjem og byder på mor-
genmad for 20 kroner fra kl. 
7.30. Morgenmøderne er en 
god måde at få profileret sin 
virksomhed på, og halvan-
den time senere, når delta-
gerne skilles for at tage hul 
på dagens dont i deres egen 
virksomhed, er der altid 
skabt en masse nye relatio-
ner. Alle erhvervsdrivende 
er velkomne til Rundstykker 
& Networking. Mere infor-
mation om næste arrange-
ment fås på info@ 
7s-erhvervsforum.dk. 

Erhvervsforum kickstarter Syv Sogne 

Syv Sognes Erhvervsforum er trukket i arbejdstøjet! 

NYT 
legeværelse 
på 39 kvm 
Super- 
garderobe 

          Velkommen 
    Tanja og Ryans Private 
Bondegårds Børnepasning       

           Mariehønen 

 
 

 

 

 
 

Vi har en ledig plads 1. maj og 1. september 2011 
Vi hedder Tanja og Ryan Jørgensen, vi er gift og har været sammen siden 1992, vi 
har 4 børn sammen, vi har været kommunale store dagplejere, men mener at vi kan 
tilbyde et roligere miljø som private børnepassere. Vi er et alternativ til den kom-
munale dagpleje med kommunalt tilskud og tilsyn. Slut med gæstedagpleje, vi 
tilbyder plads ved sygdom, så børnene kan blive i deres trykke og vande miljø. 
 

I får mere info på www.mariehone.dk. I er også meget velkom-
men til at ringe og høre nærmere på 5628 2016 eller 4233 3763. 
Vi glæder os og ser frem til at høre fra jer  

Mvh. Tanja og Ryan, Mariehønen.  

Solen strålede om kap 
med de mange glade 
børn som valgte at hol-
de fastelavn hos Super-
Spar i Blangslev.  
Kl. 12.00 lød det første 
rabalder, da den første 
tønde måtte give op.  
De tre tønder blev på 
fornem vis slået i styk-
ker, og glæden blev 
ekstra stor da børnene 
så al den slik som væl-
tede ud af tønderne, og 
der var godteposer og 
sodavand til alle børn, 

ligesom der var præmi-
er til kattekonger og -
dronninger.  
Folk var glade for det 
fastlavns-initiativ Køb-
mand Kenneth og per-
sonalet i Spar i 
Blangslev havde stablet 
på benene. 
- Vi har været samlet 
over 120 mennesker, 
børn og voksne, så nu 
glæder vi os til at lave 
flere spændende tiltag 
henover sommeren, 
siger Kenneth Nielsen. 

Fastelavn i Blangslev 
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Det sker i martsDet sker i marts--aprilapril 
Ma 14 4750Avisen omdeles 
19.00: Generalforsamling i 
Borgerforeningen Lundby. 
Afholdes i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, Lundby. 
Alle borgere i Lundby Sogn 
har tale– og stemmeret og er 
valgbare. 
Ti 15 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 16 11.30-16: Åbent hus i 
Mogenstrup Genoptrænings-
center. 
To 17 19.00: Generalforsam-
ling i Beldringe Borgerforening 
i Hjemmeværnsgården ved 
Beldringe Gods. 
Fr 18 
Lø 19 10-16: Loppemarked i 
Tappernøje Forsamlingshus 
14.00: Vandretur fra Pe-
dersværft. 
Sø 20 10-16: Loppemarked i 
Tappernøje Forsamlingshus 
Ma 21: 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen  
Ti 22 19.00: Generalforsam-
ling i Medborgerhuset Lundby 

ApS. Sted: Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, Lundby. 
19.30: Informationsmøde om 
Odd Fellow Ordenen, Algade 8 
i Vordingborg. 
On 23  
To 24 18.30-21: I gang med 
rollespil i Medborgerhuset 
Lundby. 
19.00: Generalforsamling i 
Sværdborg Beboerforening. 
Afholdes i Forsamlingshuset i 
Over Vindinge. 
Lø 26 Gymnastikopvisning i 
Svend Gønge Hallen. ISG. 
Sø 27 10.00: Vandretur fra 
Kulsbjerg ved Vallebovej. 
Ma 28 4750Avisen omdeles 
Ti 29:  4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 30  
To 31 14.00: Ældreeftermid-
dag i Sværdborg Kirke og 
præstegårdssal. 
Fr 1 17.30: Fællesspisning og 
danseaften i Tappernøje For-
samlingshus. 

- 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! 

Vi har et informationsmøde 
om Odd Fellow Ordenen og 
nr. 23 den 22. marts kl. 
19,30 i Algade 8, Vording-
borg for alle interesserede 
og eventuelt kommende 
nye søstre samt deres ægte-
fæller/samlevere. 
Der vil først være en infor-
mation om ordenen og der-
efter om nr. 23 i logesalen. 
Derefter er der kaffe og 
brød nedenunder i selskabs-
lokalerne, hvor man er vel-
kommen til at komme med 
spørgsmål. 
Alle er velkomne. Man 
kan rette henvendelse til 
undertegnede eller til sek-
tær Lene Sørensen på tlf. 
5599 0697 - mobil 2744 
4103 eller til overmester 

Anette Poulsen på tlf. 5599 
7572 - mobil 6049 3185 for 
at få tilsendt en invitation 
eller man kan bare møde 
op. 
Man kan læse mere om 
ordenen og nr. 23 
på www.oddfellow.dk. 

 

Med venlig hilsen 
Sannie Due 

Informationsmøde om  
Odd Fellow Ordenen 

Der var fuldt hus, da C.A. Cederborg-Sällskapet i Skåne holdt årsmøde 
på Broby Gästgivaregård søndag den 6. marts. På årsmødet overbragte 
formand for Foreningen Svend Gønge, Peter Sten Hansen, en hilsen fra 
generalforsamlingen den 2. marts. Cederborgsällskapet udbreder kend-
skab til forfatteren, der bl.a. har skrevet en roman om Gøngehøvdingen. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 14. marts 2011 til søndag den 27. marts 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Din lokale købmand Merko Tappernøje & Lundby 

Pottemuld 20 l.                               9,90 
  
Grillbriketter 2,5 kg                     14,90 
  
4 x 0,50 l Carlsberg/Tuborg        20,00  
+ pant 
  
Lambi toilet‐/køkkenruller          14,95  
(6/3 ruller) 
  
Fyldte rødspætter  pr 225G.       20,00 
  
Bacon 150 g                                     6,00 
  
500 g svinefars                               17,95 
  
1/2 l piskefløde                               10,95 
  
"Super" morgenbrød  600 g         10,00 

 3 X 1,5 l Coca Cola                       49,95  
+ pant 
  
Haribo maxi poser                          9,95 
  
Merko‐pris: 
  
100 ml. Colgate tandpasta           10,00 
 
Shampoo 500 ml.                          10,00 
 
Skumbad 1000 ml.                         10,00 
 
3 x 400 g plante‐
margarine         10,00 
 
Karat instant 100 g 
glas                    14,95 
 

Hvem bli’r den næste? 

Vores 
tilbuds-
priser  

i Merko 
holder i 
længden 


