
4750  Avisen 
8. årgang nr. 106 

Avisen til alle i  

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker  28.-29. marts 2011 

 

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

Syv Sogne 

Hun åbner 
modebutik 
i Lundby 
Hanna Larsson, som har modebutikken 
Hos Hanna i Havdrup ved Roskilde, har 
besluttet sig for at åbne endnu en mode-
butik, og den skal ligge i Lundby. 
Søndag den 3. april kl. 11 åbner Hos 
Hanna på Lundby Hovedgade 93, i de 
lokaler, som i mange år har været da-
mefrisørsalon. Modebutikken vil føre 
sidste skrig til pigen, damen og fruen og 
i alle størrelser!                   Læs side 6  

Tømmergaarden 
klarede ikke krisen 
Byggefirmaet Tømmergaarden i 
Grumløse klarede ikke finanskri-
sen. Tømmergaarden Grumløse 
er gået konkurs, men ejeren Ton-
ny Slot Pedersens kone, Lea, har 
startet et nyt firma, Tømmergår-
den Aps, hvor Tonny Slot nu 
arbejder.          Læs mere side 3              

Fabelagtig fortæller 
kommer til Lundby 
Den fabelagtige fortæller, leder af 
Næstved Lokalhistoriske arkiver, 
Rasmus Nielsen, kommer til ge-
neralforsamlingen i Lundby Lo-
kalråd onsdag den 6. april og 
underholder over temaet 
”Hvornår demokratiet kom til 
Lundby og omegn”.  Læs side 11 

Hanna Larsson foran sin nye modebu-
tik på Lundby Hovedgade 93, Lundby. 

Røde Kors indbyder nu de nærmeste naboer til Avnø Asylcenter til 
en informationsaften på centeret. Senere på foråret vil der blive ar-
rangeret åbent-hus-dag for en bredere offentlighed.             Side 15 

Åbent hus 
på Avnø 
asylcenter 

Lov vil have cykelsti 
Når jernbanebroen i Lov skal 
ombygges, skal der laves cykel-
sti. Det mener borgerne i Lov, 
som har bedt folketingsmand 
Karsten Nonbo lave en indsigelse 
til BaneDanmark. 
                                  Læs side 2 

Stor interesse for 
præstegårds fremtid 
Der var stor interesse for Ham-
mer præstegårds fremtid på et 
debatmøde 10. marts.     Side 14 
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 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. 
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1/8 side 525 kr.  420 kr. 370 kr.  315 kr. 
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*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 

I forbindelse med opgra-
dering og elektrificering 
af Sydbanen, skal der 
ifølge planerne i byen 
Lov flyttes en jernbane-
bro mod nord, samtidig 
med at overførslen skal 
hæves. 
I den forbindelse har Lov 
Bylaug henvendt sig til 
BaneDanmark i et hø-
ringssvar for at få etable-
ret en cykelsti i forbindel-
se med ombygningen af 
broen. Det er Lov By-
laugs generalforsamling, 
der har bemyndiget folke-
tingsmand Karsten Non-
bo, V, til at sende følgen-
de: 
 
1. Lov Bylaug og under-
tegnede skal i den anled-
ning anmode om, at der 
laves en cykelstiunderfø-
ring i volden, øst for og 
parallel med jernbane-
sporene. At broen skal 
flyttes mod nord giver en 
enestående mulighed for, 
at der kan laves en længe 
ønsket og højest nødven-

dig krydsningsmulighed 
af (underføring under) 
Landevejen for cyklister, 
der færdes mellem Ham-
mer og Mogenstrup, og 
som i dag er nødsaget til 
at krydset Landevejen i 
Lov på et meget farligt og 
lidet overskueligt vej-
kryds. Da der ved flytning 
af broen samtidig skal 
laves nyt opkørselsanlæg 
til den nye bro, opstår der 
en enestående mulighed 
for vejunderføring, som 
rent praktisk kunne place-
res under Landevejen, ca. 
ud for Hovedgadens ud-
munding i Landevejen.  
Ønsket om denne cykelsti 
er forstærket netop nu, 
hvor Næstved kommune 
har nedlagt Hammer Sog-
neskole, således børn fra 
Hammer skoledistrikt skal 
gå i skole i Mogenstrup, 
og således krydse den 
farlige og stærkt befærde-
de Landevejen i Lov.  
Vejen er en nedgraderet 
amtsvej, som er hoved-
færdselsåre mellem  

Vordingborg Landevej og 
Præstø Landevej, og som 
har et årsdøgntal på ca. 
3000 køretøjer.   
En cykelstiunderføring vil 
desuden medføre et min-
dreforbrug af vejfyld sva-
rende til rumindholdet for 
cykelstiunderføringen.  
 
2. Samtidig ønskes broen 
over jernbanen i Lov la-
vet bredere end den eksi-
sterende bro, som er uden 
cykelsti og med et meget 
smalt fortov. Denne bro 
binder den gamle bydel af 
Lov sammen med den nye 
bydel, og den er samtidig 
skolevej for byen Vester 
Egesborg og omegn. 
 
Det er min overbevisning, 
at en imødekommelse af 
disse ønsker vil vække 
megen stor glæde og stor 
goodwill til projektet 
blandt os beboere i Lov 
og omegn, skriver Kar-
sten Nonbo på vegne af 
Lov Bylaugs generalfor-
samling. 

Lov ønsker cykelsti  
når jernbanebroen 
bliver ombygget 
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Tømmergaarden er bukket under  
En af Syv Sogne-
områdets store virk-
somheder klarede ikke 
finanskrisen. Tømmer-
gaarden Grumløse er 
blevet offer for bygge-
krisen og er gået kon-
kurs. Ca. 20 arbejds-
pladser er gået tabt. 
 
Firmaet Tømmergaarden 
Grumløse med de stolte 
familietraditioner er stoppet 
efter 105 år i Grumløse. 
Direktør Tonny Slot Peder-
sen er personligt gået kon-
kurs, men hans kone har 
startet et nyt firma Tømmer-
gården Aps, som kører vide-
re i mindre målestok med 
tre ansatte. 
En af dem er Tonny Slot 
Pedersen. 
- Jeg arbejder nu selv ude i 
marken, og det passer mig 
glimrende, siger Tonny Slot 
Pedersen til 4750Avisen. 
Min kone Lea Pedersen 
passer kontoret og henter 
materialer til os på arbejds-

pladerne. 
- Hvad er baggrunden for 
konkursen?  
- Det er meget store tab på 
debitorer, der er grunden til 
lukning af Tømmergaarden 

Grumløse, siger Tonny Slot, 
der har tænkt sig at lade 
Tømmergården Aps forbli-
ve en mindre virksomhed 
med kun et par ansatte. 
- Der er ikke så stor risiko 

for tab med de opgaver, 
som vi varetager; alle er 
mindre opgaver. 
Tonny Slot understreger, at 
alle gamle kunder er vel-
komne, da det nye firma 
drives i samme ånd som det 
gamle. 
Det var Tonnys oldefar Ni-
els Peder Pedersen, der star-
tede tømrerfirmaet i Grum-
løse i 1907. Hans søn Kaj 
Pedersen, som døde 2008, 
overtog værkstedet og efter 
ham hans søn Allan Slot 
Pedersen, som for ca. fem år 
siden overdrog virksomhe-
den til sin søn, Niels Peders 
oldebarn, Tonny Slot Peder-
sen. 
Tømmergaarden i Grumløse 
blev landskendt, da firmaet 
havde en hovedrolle i tv-
serien Landsbyen, som fore-
gik i landsbyen Grumløse, 
og en af hovedrollerne hav-
de tømrerfirmaet, som de to 
brødre i serien Aksel og 
Frank, spillet af Niels Skou-
sen og Søren Østergaard, 
overtog efter Ejnar, spillet 
af Kai Løvring. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

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

Handöl 34 T 
 

Tre generationer på Tømmergaarden i Grumløse, Kaj 
Pedersen, Allan Slot Pedersen og Tonny Slot Pedersen op 
til firmaets 100 års jubilæum i 2006. De tre står foran 
havepavillonen, som blev fremstillet til tv-serien Landsby-
en. Kaj Pedersen døde i 2008. 

THAI- 
AFTEN 
Tirsdag den 12. april 

kl. 18.00 
i Medborgerhuset Lundby, 

Banevej 4, Lundby 
Støtteforeningen for Med-
borgerhuset Lundby invite-
rer til en aften med lækker 
thai food buffet, med Sara 

Larsen som chefkok. 
Menu-pris:  

voksne: 75,- kr. 
børn:     35,- kr. 

Drikkevarer til meget  
rimelige priser! 

Tilmelding tlf. 5133 3771 
eller på winbi@forum.dk 

senest søndag den 10. april  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Madklubben i Lundby 
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TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 
             68 spil hver gang 

Pengespil hver uge om i alt kr. 5.150,00 
              Støtteforeningen 

Skiltemaleren i Skaverup 
Maling af møbler og skilte 

Speciale: bladguld 
 

Pensioneret malermester 

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

Rundstykker  
& networking 
Mød erhvervslivet i lokal-
området på vores morgen-
møder, som lokale virksom-
heder på skift lægger hus til. 
Vi bruger tid på at lære hin-
anden at kende, vi markeds-
fører de deltagende virk-
somheder, vi udveksler refe-
rencer og ideer på tværs 
af  brancher, og indimellem 
går vi i dybden med et sær-
ligt tema. 
Næste virksomhedsbesøg 
finder sted på Køng Muse-
um, hvor det er Peter Til-
lisch, godsejer, Rosenfeldt 
og Øbjerggård godser, som 
byder på morgenkaffe og 
rundstykker for kun kr. 20,- 
Det foregår onsdag den 
30. marts 2011 kl. 7.30 - 
9.00 i Folkestuen på Køng 
Museum, Bygaden 27, 

Køng, 4750 Lundby 
Program:  
7S-Erhvervsforum byder 
velkommen, og alle deltage-
re præsenterer sig selv og 
deres virksomhed 
Videre arbejde på lokal er-
hvervsstrategi 
Networking over morgen-
kaffen. 
 
Husk tilmelding på email  
info@7s-erhvervsforum.dk 
snarest og giv endelig invi-
tationen videre til dine er-
hvervskontakter. 
Vi glæder os til at se en 
masse morgenfriske virk-
somheder. 

Med venlig hilsen   
Poul Erik Rønje, formand,  
Syv Sognes Erhvervsforum 
www.7s-erhvervsforum.dk 

Fodboldspillere får  
nye omklædningsrum 
ISG har fået del i område-
fornyelsespengene i Køng, 
og det betyder, at vi starter 
en renovering af omklæd-
ningsfaciliteterne ISG’s 
klubhus i Køng. 
Der bliver to nye omklæd-
ningsrum og ét til dommer-
omklædning. Derudover får 
de eksisterende tre omklæd-
ningsrum et løft. 
Der kommer ventilation 
overalt, nye gulve og nye 
vinduer, hvor der stadig er 

gamle. 
De nuværende omklæd-
ningsrum forventes at kunne 
bruges, samtidig med at 
renoveringerne foregår. Det 
betyder også, at fodbold-
spillerne i ISG måske kom-
mer til at acceptere lidt byg-
gerod 
Det hele forventes at være 
færdigt inden sommerferien.                

 
Ledelsen ISG,  

Elise Olsen 

Traditionen tro byder Bor-
gerforeningen Lundby til 
den årlige sammenkomst 
for nye borgere. 
Borgere, der er flyttet til et 
af de syv sogne i løbet af 
2010 og 11, eller som ikke 
har været til sådan et møde 
før, er indbudt til en aften, 
hvor Borgerforeningens 
bestyrelse vil fortælle om 
Lundby Sogn, om Syv Sog-
ne og om områdets historie 
og faciliteter. 
Velkomstmødet holdes i år 

tirsdag den 5. april kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
Her vil Borgerforeningen 
Lundby byde på et let trak-
tement. 
Der vil være orientering om 
Lundbys historie, forenin-
ger, offentlig service samt 
trafik med det offentlige 
Alle nye borgere er vel-
komne, siger Borgerfore-
ningen Lundbys formand 
Niels Glud. 

Velkommen  
til nye borgere 

Indsamling har rundet 17.000 kr. 
Indsamlingen blandt Lund-
bys borgere til den savnede 
efterskolelærer Michael 
Jørgensens familie har nu 
rundet 17.000 kroner. Bi-
drag kan fortsat indsættes 

på denne konto i Nordea: 
0040 0723 182 611. 
Initiativtagere til indsamlin-
gen er entreprenør Peter 
Larsen, Lundby og Michael 
Felskov.  
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Nu åbner 

mode‐
butik  
i Lundby 
 
Søndag den 3. april  
kl. 11‐16 
 
Med smart modetøj til 
pigen, damen og fruen 
Fra str. 34‐56. 
Klip annoncen ud og 
få et gratis tørklæde  
‐ gælder de første 40 
kunder. 
Butikken bugner med 
gode åbningstilbud. 
Der vil også være lidt 
gaveartikler samt 
smykker, sko, sandaler 
og støvler 
 
Åbningstider: 
 
Torsdag: 13‐18 
Fredag:   13‐18 
Lørdag:   10‐14 
 
Den første søndag i 
hver måned: 10‐14 

Lundby Hovedgade 93 
4750 Lundby 
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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. 

Ny modebutik i Lundby 
Hanna Larsson i sin nye butik på Lundby Hovedgade 93 i Lundby, førhen Krøltoppen.. 

Hun hedder Hanna Larsson, 
er oprindeligt svensk, men 
har boet i Danmark i 40 år. 
Og hun har drevet modebu-
tikker i Danmark i næsten 
30 år. Og nu åbner hun en 
modebutik i Lundby. I for-
vejen har hun Hos Hanna i 
Havdrup ved Roskilde.  
Hvorfor vælge Lundby? 
- Fordi en kunde fra Lund-
by fortalte, at der var et 
egnet lokale ledigt, at I har 
en aktiv by med et stort 
opland, og så har jeg en 
lokal kontakt, som vil hjæl-

pe mig med at passe butik-
ken. Så jeg glæder mig til at 
åbne i Lundby og være med 
til at skabe endnu mere liv i 
den lille by, som lokalbe-
folkningen er så god til at 
bakke op om, siger Hanna 
Larsson. 
Hanna, der er uddannet 
designer, havde for en del 
år siden fire Hos Hanna-
butikker på Sjælland, i Ros-
kilde, Ølstykke, Havdrup 
og Vordingborg. Men syg-
dom fik hende til at stoppe i 
et par år. 

Hos Hanna i Lundby åbner 
søndag den 3. april kl. 11-
16, og der er gaver til de 40 
første kunder, som møder 
op med Hannas annonce fra 
4750Avisen. 
Men hvad kan man så købe 
Hos Hanna? 
Et meget stort udvalg af 
smart og moderigtigt tøj til 
kvinder i alle aldre og stør-
relser. Og til priser, hvor 
alle kan være med.  
Udvalget er stort og supple-
res hver uge fra Havdrup. 

Kom til fårets  
dag i Stavreby 
Påsken nærmer sig, og igen i 
år åbner fåreavlere landet 
over dørene for publikum. 
Også i vores region er der 
åben stald, så har du lyst til 
at se påskelam hoppe rundt, 
eller er du interesseret i fåre-
avl, så læg turen forbi Butik 
Spælsau, Stavreby Strandvej 
6, 4720 Præstø, påskelørdag 
mellem 10.00 og 17.00. 
Der vil være mulighed for at 
høre om fåreracen Spælsau, 
som er en bevaringsværdig 
race, der kan føres helt tilba-
ge til vikingetiden. Få en 
smagsprøve og en kop kaffe. 
Besøg gårdbutikken, som 
sælger uldvarer, dels fra 
egen produktion, såsom 
garn, skind og kartofler, dels 
kunsthåndværk. Her kan 
nævnes stensmykker og glas 
kunst. 
Se billeder og læs mere om 
dagen på www.spelsau.dk. 
Alle er velkomne til en rig-
tig hyggedag både for store 
og små.  
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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 

Så kom foråret! 
Den lange, lange vinter har 

været hård ved vores køretø-
jer. Lad os sikre, at alt er i 

orden til forårsturene! 
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 

Vil du være frivillig i den nye 
butik og café i Lundby? 
Kunne du tænke dig at være 
en af de frivillige, der skal 
være med til at drive den 
nye café og butik på Lundby 
Hovedgade 95 i Lundby. 
Vi håber på så småt at kunne 
gå i gang i løbet af foråret/
forsommeren.  
Vil du være med fra starten, 
så ring til formand for Bor-
gerforeningen Lundby Nils 
Glud på tlf. 4011 9840 eller 

send en mail til ham på 
adressen mgng@anarki.dk. 
Du forpligter dig ikke til 
andet end, hvad du selv øn-
sker! 
Initiativgruppen indkalder i 
løbet af en måneds tid til et 
informations– og planlæg-
ningsmøde, så vi kan få liv 
og glæde i de to tomme bu-
tikker i midten af Lundby. 
                  Initiativgruppen 
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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,- 

   

 
 
 
 
 
Pulver eller flydende  
 
 
 

 

Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 
SuperSpar Blangslev - Blangslevvej 14 - 4700 Næstved – Tlf. 5571 1400 
Åbningstider: alle dage året rundt mandag-søndag kl. 8.00-19.00  
Nyt tank-anlæg ”GO-ON” 

 -Stærke priser 
 -Døgnåbent 

Tilbud gælder fra mandag den 28. marts 2011 og frem til søndag den 3. april 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,- 

20,- 
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,- 

199,- 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 
 
 
 

Carlsberg Pilsner 

NB! stor flaske 

39,95 

89,95 
Max 3 ks. pr. kunde pr. dag, her-
efter er prisen 129,95 + pant 

plus pant 

7,95 

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. 
 
28. mar: Hamburgerryg med grønsager, 
              sovs og kartofler.  
29. mar: Revelsben med rødkål, sovs  
              og kartofler  
30. mar: Stegt flæsk med persillesovs 
31. mar: Brunkål med røget flæsk og 
              medister  
 

  Bland-selv-slik 
Bland dine egne favoritter 
Pr. 100 g 
 
 
 
 
Nyt i superSpar Blangslev 
 
 
 
 

Beauvais tomat-
ketchup 
Original eller 
 økologisk 
665-1000 g 
 

Svinemørbrad 
2700-3000 g 
Pr. pakke 
Pr. kg. 66,33-73,70 
Bemærk 2700-3000 g. 

Moltex økologiske bleer 
Mini, midi eller XL 
3-6 kg, 4-9 kg,  
16-30 kg. 
Begrænset parti 
Vanvittigt billigt! Pr. pakke 

pr. kasse 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

I weekenden den 12.-13. 
marts drog 4 børneskytter 
og deres instruktør samt en 
hjælper fra Lundby og Om-
egns Skytteforening til DM 
i Vindstedcentret ved Vejle. 
Skytteforeningen havde 
tilmeldt børnene til DM, 
men den ene skytte Oliver 

Kristiansen var udtaget til at 
repræsentere landsdelshol-
det. Ved stævnet deltog ca. 
875 børne- og juniorskytter 
fra hele landet. 
Vi tog afsted tidligt lørdag 
morgen med den fælles bus 
med skytter fra DDS Stor-
strøm. Bussen var i Vings-
ted kl. 10.30, og de første 
skytter skulle skyde lige 
over middag lørdag. Efter 
dagens skydninger og lidt 
afslapning var der tilrette-
lagt fællesspisning for alle 
deltagere og efter spisnin-
gen var der mulighed for at 
komme i svømmehal eller 
på forhindringsbane. Alle 
var godt trætte oven på en 
dag med mange nye indtryk, 
aktiviteter samt nye skytte-
venner. 
Søndagen startede med en 
meget velassorteret morgen-
bord, hvorefter der skulle 
skydes mesterskaber og der 
blev tjekket resultater. Der 
var også tid til at se sig lidt 

omkring på det meget store 
område, hvor der skydes 
forskellige discipliner. Det 
blev til flere personlige re-
korder for et par af drenge-
ne, og Oliver Kristiansen 
sikrede sig en flot DM-
bronzemedalje på landsdels-
holdet. 

Sidst på eftermiddagen kør-
te bussen igen hjem mod 
Sjælland med 4 trætte skyt-
ter samt deres instruktører. 
Alle var enige om at det 
havde været en super god 
tur. 

Torben Kristiansen 
Lundby Skytteforening 

Lundbyskytter var til DM 

fra venstre:Oliver Kristiansen, Emil Egelund Petersen, 
Martin Christensen og Rasmus Gammeljord. De to voks-
ne er Torben Kristiansen og Birgitte Christensen. 

Oliver Kristiansen, Lundby 
Skytteforening, vandt en flot 
bronzemedalje ved DM i 
Vingsted i Jylland. 

Camilla Kristiansen fra 
Lundby var også til DM i 
skydning. Hun var dog ud-
taget af et foreningshold for 
Næstved Skytteforening.  
- Vi var 14 børne- og juni-
orskytter og 4 instruktører 
af sted fra foreningen. Jeg 
skyder både individuelt og 
på et hold. Mit juniorhold, 
vandt en DM-sølvmedalje 
på luftgevær. Jeg er rigtig 
glad for min medalje, og 
det er det største, jeg har 
vundet i skydning. Jeg 
vandt også en sølvmedalje 

individuelt til Landsdelsme-
sterskab i januar, hvor jeg 
var 0,1 point fra at vinde 
guld, siger Camilla.  

Fra venstre Jan, Camilla, 
Cecilie og Mette. 

Camilla fra Lundby vandt også  
en medalje ved DM i skydning 

Ny bestyrelse i Medborgerhuset Lundby 
På en velbesøgt generalfor-
samling i Medborgerhuset 
Lundby ApS blev der tirs-
dag den 22. marts valgt en 
ny bestyrelse. Hele fem af 
de syv bestyrelsesmedlem-
mer er nye. 
Valgt blev: Winni Birch, 
Johnny Birch, Jens Chr. 
Rasmussen, Helle Myhlen-
dorph, Karina Frederiksen, 

Johnny Hansen og Birthe 
Jeppesen.  
Generalforsamlingen be-
sluttede også en ændring af 
foreningens vedtægter, så-
ledes at generalforsamling 
fremover skal indkaldes i 
lokalpressen med mindst 14 
dages varsel. Dette skal 
bekræftes på en ekstraordi-
nær generalforsamling. 
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Hvad er forskellen på et ægteskab 
og 

Lundby Lokalråd? 
 

Rigtigt! I Lundby Lokalråd kan du komme til orde – og blive hørt! 
 
Men hvad er Lundby Lokalråd? – Det er dig og alle andre borgere i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sog-
ne. Lundby Lokalråd er dit og alle andre borgeres talerør overfor kommunalbestyrelsen og andre offentlige myndighe-
der. Lundby Lokalråd er Vordingborg kommunes partner og rådgiver for vort område. 
 

Kom derfor til 

Lundby Lokalråds generalforsamling onsdag den 6. april kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 

 
Og det bliver ikke kedeligt! 
Efter generalforsamlingen forelæsning af Rasmus Nielsen: ”Hvornår kom demokratiet til Lundby og omegn?”. 
Titlen er valgt, fordi  ”I den titel kan jeg nemlig lægge alt fra sporvognens historie til Gadaffi og af hensyn til Ud-
by evt. også Grundtvigsdyssen i Gunderslevholm Dyrehave” siger Rasmus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rasmus Nielsen, kendt fra radio, tv, aviser og ikke mindst de meget populære byvandringer - er  historiker og arkivar 
i Næstved  og en fantastisk fortæller, der med indlevelse, indsigt og ikke mindst en utrolig humor og skarpe holdnin-
ger formidler sin store viden om vort område. Han skal simpelthen opleves! 
 
Programmet er 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden og konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse 
4. Beretning forelægges til godkendelse 
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
6. Indkomne forslag. Forslagene afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. 
7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 
9. Evt. 
10. Foredrag v/ Rasmus Nielsen 
 
Under mødet er Lundby Lokalråd så heldig at kunne byde på lidt vådt og tørt! 

 

Lundby Lokalråd 
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Kirkebladet for Sværdborg-
Lundby sogne vil ikke læn-
gere blive postomdelt.  
Som det fremgår af sogne-
nes hjemmeside har menig-
hedsrådene valgt at kirke-
bladet fremover ikke bliver 
sendt ud til alle husstande, 
men i stedet ligger i kirker-
nes våbenhuse, sognegårde 
og offentlige steder i Lund-
by.  
- Vi har valgt denne løsning 
fordi det er dyrt at sende det 
ud med Post Danmark, og 
da det ikke har vist sig at 
have nogen effekt på dem 
der kommer i kirkerne at 
kirkebladet kommer ud til 
alle husstande, så vil vi i 

stedet bruge pengene på at 
annoncere i 4750Avisen og 
lade pengene blive til gavn 
på andre måder, siger sog-
nepræst Lillian Saaek. 

Kirkebladet ikke 
længere med post 

 Har du 10 timer til overs og egen bil? 
 

Lundby Apotek  
søger  

Chauffør  
til udbringning af medicin mandag-fredag. 

 

Stillingen er ledig pr 1. maj 2011. 
 

Spørgsmål og ansøgning kan rettes til 
filialleder Else-Marie Pedersen, 

Lundby Apotek, Lundby Hovedgade 90, 4750 Lundby 
 Tlf.  5576 7105 

 

Næste nummer  
af 4750Avisen udkommer 

den 11.-12. april med 
deadline mandag den 4. 

april kl. 10. 
4750@lundbyweb.dk 

Bente kommer igen 
Lundby Sognearkiv har overtalt 
Bente Christiansen til at gentage sit 
populære foredrag om herskab og 
tjenestefolk på Lundbygård gennem 
flere generationer. Da Bente holdt 
foredrag den 8. marts, måtte mange 
gå forgæves. Men de får chancen 
igen tirsdag den 7. juni. Tid og sted 
vil blive meddelt i 4750Avisen, op-
lyser formand Karen Johansson. 
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I tidligere tider var det en 
grundregel for en dygtig 
købmand, at han aldrig talte 
politik til eller med sine 
kunder, men det er jo blevet 
så moderne blandt reklame-
folk - især i tv - at finde på 
noget skørt, der overhove-
det ikke har noget med bud-
skabet at gøre. Den trend 
har du forsøgt at efterligne 
nogle gange. 
Denne gang må det vist 
siges at være lykkedes for 
dig på den mest hæslige 
måde. 
Med slet skjult fryd præsen-
terer du et udstreget foto af 
Birthe Rønn side om side 
med et billede af ondskaben 
selv, i skikkelse af Gadaffi. 
Tanken var formodentlig, at 
nu slap vi så af med Birthe 
Rønn, og forhåbentlig slip-
per vi snart også af med 
Gadaffi! 
Hende på grund af politisk 
forsømmelse, ham på grund 

af folkemord. Det må da 
vist siges at være ude af 
proportioner. 
Uforskammethed overfor en 
politiker har du præsteret 
før, og du lever højt på, at 
de ikke sagsøger dig. Lad 
nu det ligge. 
Men at du i din markedsfø-

ring bruger en grusom og 
psykopatisk tyran, der lige 
nu personligt er skyld i store 
menneskelige tab og lidel-
ser, er etisk helt uaccepta-
belt. 
Opfindsomheden i dine 
annoncer har af og til været 
morsom og helt uskadelig, 

men nu er det da vist på 
tide, at du tager dig selv i 
skole. 
 
Godt ord igen! 
 
                        Venlig hilsen 
                       Erhard Bruun 
                 Kostræde Banker 

Thai-mad på menuen til fællesspisning i Lundby 

Kære Merko-købmand, nu rabler det da for dig! 

Årsmøde  
i Rollespil Svend Gønge 
Onsdag den 30. marts 2011  kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. 
Ændringsforslag kan ses  

på hjemmesiden rsg-rollespil.dk. 
Stemmeret kan kun udøves 

 af myndige personer. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Rollespil Svend Gønge 

 
 
 
 
 
 

 
 

Velkommen til sommerkurser  
og mange slags terapi. 

F. eks vores sexologiske terapi: 
Sygdom, smerter og sex; hvordan 
beholder man nærhed og intimitet, 

når man rammes af sygdom. 
Kontakt os i: 

Kærligheden Terapi Huset 
Næstvedvej 24, Bårse. 4720 Præstø 

Tlf.: 3325 2266 
www.kaerligheden-terapihus.dk  

Tirsdag den 12 april kl. 18 
er der igen fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. 
Denne gang med en Thai 
food buffet. 
Her vil Sara Larsen lave 
nogle lækre Thai-speciali-
teter med hjælp fra vore 
friske piger og drenge i 
madklubben. 

Grundet lidt dyrere råvarer 
har vi desværre måttet hæve 
prisen lidt denne aften. 
Prisen for voksne  kr. 75,00 
                 børn     kr. 35,00 
Også denne aften sælges 
alle drikkevarer til rimelige 
priser. 
Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon 5133 

3771 eller på mail  
Winbi@forum.dk. 
Sidste frist for tilmelding er 
søndag den 10. april af 
hensyn til indkøb. 
Overskuddet ved alle disse 
fællesspisninger går ubeskå-
ret til støtte for bevarelse af 
Medborgerhuset Lundby. 

 

Med venlig hilsen 
Madklubben i Lundby 

Vi hører til Forkants-Danmark 
- Vi er ikke en del af Ud-
kants-Danmark. Vi hører til 
Forkants-Danmark! Det 
sagde formand for Borger-
foreningen Lundby, Nils 
Glud, i sin beretning til ge-
neralforsamlingen den 14. 
marts. 
Nils Glud havde meget at 
være glad for i sin beret-
ning. Borgerforeningen har 
opnået store resultater i lø-
bet af det seneste års tid. 

Han nævnte etablering af 
fibernet i Lundby, anlæg-
gelse af Lundby Have ved 
siden af det nuværende 
grønne område ved Ibsvej, 
en ny legeplads på Folke-
sundhedspladsen, og ikke 
mindst den længe ventede 
renovering af Lundby Ho-
vedgade, som går i gang i år 
og som vil vare i alt tre år. 
Nils Glud fortalte, at det var 
lykkedes at få kommunen til 

at koordinere gravearbejder-
ne, så også kloakering og 
Lundby Vandværks led-
ningsudskiftning kan laves i 
samme opgravning. 
Planerne for videre udvik-
ling af Lundby og omegn er 
der også mange af. Lundby 
vil fortsat udvikle sit samar-
bejde med venskabsbyerne 
Lönsboda i Skåne og Loh-
men i Tyskland. Og så sat-
ser man kraftigt på at få 

indrettet en folkedrevet café 
og butik i de to ledige loka-
ler på Lundby Hovedgave 
95. 
Både formandens beretning 
og kasserer Steen Nielsens 
regnskab blev godkendt 
med klapsalver. 
Samtlige bestyrelsesmed-
lemmer, der var på valg, 
blev genvalgt med applaus. 
Årets Svend blev Peter Sten 
Hansen, Lundby. 
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Vi fortsætter vandreturene 
med start om lørdagen kl. 
14.00 og om søndagen kl. 
10.00 
Lørdag den 2. april:  
Start Ydernæs i Næstved – 
P-plads på Industrivej lige 
efter rundkørselen overfor 
genbrugsbutikkerne. 
Søndag den 10. april:  
Start Vordingborg Nord-
havn, for enden af Nord-
havnsvej ad Havnevej 
Lørdag den 16. april:  
Start Lundbyparken 
(mosetur), Lundbyvej øst 

for jernbanebroen 
Søndag den 24. april:  
Ingen fællesvandring p.g.a 
påsken 
Lørdag den 30. april:  
Start Ørslev Kirke, Ørslev-
vej 134, Ørslev 
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. 

De glade vandrere  
går foråret i møde 

Der var meget stor interesse 
for at debattere fremtiden 
for præstegården i Hammer, 
da menighedsrådet holdt 
debatmøde i Hammer Præ-
stegård den 10. marts. 
Emnet for debatmødet var, 
hvordan borgerne ønsker 
fremtiden for de to sogne, 
Hammer og Vester Eges-
borg sogne, og dertil, hvad 
præstegården betyder, og 
endelig spurgte man, om 
skal præsten bo i en præste-
gård, eller er det uden be-
tydning, hvor i lokalsam-
fundet præsten bor? 
Ser du måske hellere præ-
stegården anvendt som sam-
lingssted for menigheden? 
Grunden til, at menigheds-

rådet har taget hul på denne 
debat på netop dette tids-
punkt er, at præstegården i 
Hammer står tom. Vores 
præst fylder snart 70 år og 
præsteparret er derfor flyttet 
hen i den bolig, hvor de vil 
nyde deres otium. 
Der viste sig at være stor 
interesse i de to sogne for at 
diskutere præstegårdens 
fremtid og også pastoratets 
fremtid. Der var stuvende 
fuldt i konfirmandstuen. 
Provst Vagn Birk Jensen 
deltog i mødet som repræ-
sentant for provstiet og hav-
de sagt ja til at være ordsty-
rer og endvidere supplere 
med erfaringer fra andre 
steder i provstiet. 

Der var stor spørgelyst og 
engagement lige fra starten. 
Der var selvsagt mange 
forskellige meninger om 
præstegårdens fremtid. 
Fremtiden for Hammer og 
Vester Egesborg sogne blev 
også diskuteret, og provsten 
gjorde det klart, at hvis sog-
nene selv var på forkant 
med udviklingen og udar-
bejdede et forslag til fremti-
dens struktur, så ville det 
højst sandsynligt blive taget 
godt imod. Menighedsrådet 
er meget åbent med hensyn 
til samarbejde med andre 
pastorater. Der er allerede et 
stort samarbejde i gang i 
forbindelse med kirkegårds-
driften. 
Mens debatten nu fortsætter 
i sognene på baggrund af de 
oplysninger og facts, som 
alle fik del i under mødet, så 
vil menighedsrådet arbejde 
videre. Vi vil kontakte kir-
kefondet, som er en uafhæn-
gig organisation, hvis for-

mål er ”at virke for liv og 
vækst i folkekirkens menig-
heder og at fremme mulig-
hederne for at gå nye veje i 
den kristne forkyndelse”. 
Derudover arbejder kirke-
fondet med sogneprofiler og 
–statistikker, hvilket vi vil 
bruge for at skaffe os et 
overblik over mulighederne 
i de to sogne. 
Debatmødet var altså en 
stor succes rent tilslutnings-
mæssigt og flere deltagere 
udtrykte tilfredshed med at 
debatten var afviklet i en 
god og positiv atmosfære og 
at aftenen også skabte en 
form for afklaring omkring, 
hvad der rører sig i sognet 
og hvilke overvejelser man 
skal gøre sig, når præstegår-
dens og pastoratets fremtidi-
ge struktur skal fastlægges. 

Anna Nonbo 
Sekretær 

Hammer Menighedsråd 

Stor interesse for Hammer 
præstegårds fremtid 

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 dagple-
jere, men mener at vi kan tilbyde et roligere miljø som private børnepas-
sere. Vi er et alternativ til den kommunale dagpleje med kommunalt 
tilskud og tilsyn. Slut med gæstedagpleje, vi tilbyder plads ved sygdom, 
så børnene kan blive i deres trygge og vante miljø. 
 

I får mere info på www.mariehone.dk. I er også meget 
velkomne 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.  
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Dansk Røde Kors Asylafdelingen Center Avnø byder naboer 

velkommen den 5. april 2011 fra kl. 19- 21  
til information om stedet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagligdagen på det nye asylcenter på Avnø er nu ved at være faldet så godt 
på plads, at vi er rede til at invitere til et besøg på centeret med henblik på at 
give Jer, som er naboer til centeret, et billede af, hvorledes vores dagligdag 
fungerer nu, og hvorledes det på sigt forventes at falde endeligt på plads. 
 
Dansk Røde Kors Asylafdeling Center Avnø vil derfor byde naboer vel-
kommen TIRSDAG DEN 5. APRIL KL. 19 – 21. 
 
Vi starter med en kort rundvisning og derefter vil der være kaffe/te og mulig-
hed for en fælles dialog med spørgsmål mv. omkring driften – og ikke mindst 
om, på hvilke områder vi håber at kunne opbygge et godt lokalt samarbejde, 
ikke mindst med Jer som stedets nærmeste naboer. 
  
Det skal i den forbindelse oplyses, at de endelige afgørelser for stedets fremti-
dige grundlag ikke er endeligt på plads, og at det er ikke Dansk Røde Kors, 
der har ansvar for dette.  
  
Senere på foråret/forsommeren vil vi invitere til et Åbent Hus-arrangement, 
hvilket vil blive annonceret i den lokale presse. 
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Ikke færre end 42 personer 
deltog i generalforsamlin-
gen i Svinø Borgerforenin-
gen og fællesspisningen 
umiddelbart inden general-
forsamlingen. Flot når for-
eningen tæller ca. 130 hus-
stande. 
På generalforsamlingen 
afgik formand gennem de 
seneste fire år Orla Ander-
sen. Han fortalte i sin beret-
ning om sin og Peter Chri-
stensens deltagelse i besty-
relsesarbejdet i Lundby 
Lokalråd og i Syv Sogne.  
Beretningen orienterede 
desuden om et meget aktivt 
år lokalt, hvor der har været 
succes med en del store som 
små aktiviteter som etable-
ring af et samlingssted for 
borgere midt i Svinø by. 
Det kunne kun lade sig gø-
re, fordi Orla har været vaks 
til at søge en stor sum penge 
fra Syv Sogne.  
Anne Nielsen kunne frem-
lægge et regnskab, der udvi-
ser et lille overskud.  
Bestyrelsen fremsatte et par 
forslag til ændring af ved-
tægterne, blandt andet en 

udvidelse af borgerforenin-
gens område til også at gæl-
de ejere af sommerhuse. 
Dette affødte en meget liv-
lig debat og faldt for flertal-
lets afgørelse.  
Der var enighed om at ænd-
re antallet af suppleanter til 
bestyrelsen fra én til to. Der 
blev også fjernet en passus 
om, at der årligt skal udsen-
des fire nyhedsbreve. I ste-
det kan man løbende orien-
tere sig på svinøweb.dk, 
ligesom der husstandsomde-
les flyers efter behov. 
Til formand blev Peter 
Christensen valgt med ap-
plaus. Ved de øvrige valg til 
bestyrelsen blev der brug 
for stemmesedler. 
Efter to gange kampvalg 
blev Mette Malling og Ran-
di Rebien Sørensen valgt til 
bestyrelsen og Finn Kilde-
gaard og Christine Olesen 
valgt som suppleanter. 
Posterne som revisor og 
revisorsuppleant tilfaldt Jon 
Mørk og Henrik Pedersen. 
Bestyrelsen har konstitueret 
sig således: Formand Peter 
Christensen, kasserer Anne 

Nielsen, næstformand Mette 
Malling, sekretær Birthe 
Petersen og bestyrelsesmed-
lem Randi Rebien Sørensen. 
I forlængelse af generalfor-
samlingen blev der afholdt  
borgermøde. 
Orla Andersen og Peter 
Christensen blev genvalgt 
til Syv Sogne. Peter Chri-
stensen blev indstillet til 
genvalg i Lundby Lokalråd. 
Lokalrådets generalforsam-
ling vil blive afholdt i Med-
borgerhuset Lundby den 6. 
april kl. 19. 
Birthe Petersen oplyste, at 
Trygfonden har bevilget 
Svinø Borgerforening en 
hjertestarter. Den bliver 
opsat på forsamlingshuset 
midt i april. I den forbindel-
se skal der den 10. april 
uddannes 12 personer i brug 
af hjertestarteren. 12 har 
allerede meldt sig! 
Anne Nielsen fortalte om en 
idé om privat kørselsord-
ning for svinøborgere. Den 
går ud på, at de, der er inte-
resseret i at få et lift, køber 
en orange vest med Svinøs 
logo hos kassereren. De 

bilister, der gerne vil tage 
ekstra passagerer med, får 
udleveret en lille orange 
mærkat, der sættes på forru-
den. Vi laver en liste med 
tilmeldte, så det hele kan 
foregå trygt og sikkert. Der 
var stor interesse for idéen. 
Mette Malling fortalte om 
bestyrelsens vision om at 
styrke sammenholdet på 
Svinø. Fællesspisning fore-
går allerede, men kunne 
lægges over i borgerforenin-
gens regi. Zumba kunne 
være en mulighed, spilleaf-
tener med forskelligt ind-
hold, kortspil, computerspil, 
ludo eller andet, og lektie-
hjælp én eller to gange om 
ugen. Alt i tæt samarbejde 
med forsamlingshuset. 
Orla fortalte, at han og Peter 
Christensen via Lundby 
Lokalråd er inviteret til et 
møde om samarbejde med 
Avnø Flygtningecenter. 
Og så er der problemer med 
fritgående hunde og deres 
mange efterladenskaber i 
Svinø by.  

Birthe Petersen 

42 til generalforsamling på Svinø 

ISG Badminton 
ISG Badminton slutter  

Mandag den 28. marts 2011 
Turneringsbadminton slutter 
Onsdag den 13. april 2011 

 

Klubmesterskab 
Lørdag den 2. april 2011 

 

Ny sæson starter 
Mandag den 29. august 2011 
Turneringsbadminton starter 
Onsdag den 31. august 2011 

Sæsonen slutter 
Mandag den 26. marts 2012 og 

Onsdag den 28. marts 2012 
 

Klubmesterskab 
Lørdag den 31. marts 2012 

 

Vi søger trænere og hjælpetrænere, evt. forældre til 
børnene. 

 

Henvendelse til Bruno, mobil 2061 4733 

Gyllevogne gennem Lundby? 
Gyllevogne, traktorer med 
landbrugsredskaber, halm-
kørsler og mejetærskere på 
Lundby hovedgade i ét væk. 
Det kan blive virkeligheden, 
hvis BaneDanmark i forbin-
delse med opgraderingen af 
banelegemet nedlægger en 
tunnel i Lundby Torp. I dag 
bruger de lokale landmænd 
tunnelen til at komme under 
banen, men hvis den - som 
det ser ud til i de foreløbige 
planer - bliver nedlagt, vil 
landmændene i Lundby 
Torp være tvunget til at 
køre gennem Lundby for at 
komme til deres marker på 
den anden side af jernbanen. 
Det fortalte landmand Flem-
ming Andreassen på et ori-
enteringsmøde om opgrade-

ringen af jernbanen, som 
blev holdt i forbindelse med 
generalforsamlingen i Bor-
gerforeningen Lundby den 
14. marts.  
Den genvalgte bestyrelse 
lovede, at den vil gøre ind-
sigelse mod nedlæggelse af 
tunnelen i Lundby Torp. 
På mødet var der mange 
spørgsmål fra borgerne om 
konsekvenserne af jernbane-
ombygningerne. Og det 
blev understreget, at Bor-
gerforeningen skal gøre alt, 
hvad den kan for at få etab-
leret cykel– og gangsti over 
jernbanebroen i Lundby, når 
den nu alligevel skal om-
bygges. Ligesom man fore-
slår i Lov.  

Læs også artiklen side 2. 
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Det sker i marts-april  
Ma 28 4750Avisen omdeles 
19.00: Bestyrelsesmøde i For-
eningen Svend Gønge. Med-
borgerhuset Lundby, Gønge-
stuen. 
Ti 29 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 30 7.30-9.00: Rundstykker 
og networking i folkestuen på 
Køng Museer, Bygaden 27, 
Køng, 4750 Lundby 
19.00: Årsmøde i Rollespil 
Svend Gønge i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby 
To 31 
Fr 1 
Lø 2 14.00: Vandretur Start 
Ydernæs i Næstved – P-plads 
på Industrivej lige efter rund-
kørselen overfor genbrugsbu-
tikkerne.  
Sø 3  
Ma 4 10.00: Deadline  for 
stof til 4750Avisen 
19.00: Renæssancedans i Med-
borgerhuset Lundby. 
Ti 5 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Me-
nu: Thai-middag. 
19.00: Fælles menighedsråds-
møde for Lundby og Sværd-
borg i Rytterskolen ved siden 
af Lundby Kirke. Alle borgere 
i de to sogne inviteres til at 
overvære mødet. 
19.00-21.00: Åbent hus for 
naboer på Asylcenter Avnø. 
19.00: Velkomstmøde for nye 
borgere i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, Lundby. 

On 6 19.00: Generalforsam-
ling i Lundby Lokalråd. Afhol-
des i Medborgerhuset Lundby. 
Rasmus Nielsen holder fore-
drag: Hvordan demokratiet 
kom til Lundby og omegn.  
To 7 19.00: Ekstraordinær 
generalforsamling i Svend 
Gønges Venner i Køng For-
samlingshus. Dagsorden: Valg 
af bestyrelsesmedlemmer. 
Fr 8 
Lø 9 
Sø 10 Vandretur - Start Vor-
dingborg Nordhavn, for enden 
af Nordhavnsvej ad Havnevej 
Ma 11 4750Avisen omdeles 
19.00: Stormøde om Gønge-
marked 2011 i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
Ti 12 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby: Thai-mad 
ved chefkok Sara Larsen. 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 13 10.00: OBS! Fremryk-
ket deadline på 4750Avisen 
på grund af påsken 
To 14 
Fr  15 
Lø 16 Vandretur - Start Lund-
byparken (mosetur), Lundby-
vej øst for jernbanebroen 
Sø 17 
Ma 18 
Ti 19 14.00: Vandretur: Start 
ved Petersværft på P-
pladsen for enden af                                        
Petersværftsvej.  

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:                 1995,-  

 

Alle priser er inkl. moms! 

Ved generalforsamlingen i 
Beldringe Borgerforening 
den 17. marts valgte Wessel 
Doldersum at trække sig 
efter fire år i formandssto-
len. 
Generalforsamlingen var 
velbesøgt, og Keld Loren-
zen talte om samfundsud-
viklingen.  
Valgt til bestyrelsen blev: 
Søren Pedersen, Erik Han-
sen, Kem Larsen, Hans Ni-
elsen, Henrik Madsen. Til 
Syv Sogne Samarbejdet  
blev Erik Hansen valgt. 
I øvrigt lancerer Borgerfore-
ningen et nyt initativ, idet 
hver husstand er blevet til-
delt et nummer. Hver den 
første i måneden , begyn-
dende med den 1. april, vil 
der blive udtrukket et num-
mer, som får 2 flasker vin i 

gevinst.  
Nummeret vil være at finde 
på vores hjemmeside : 
www.beldringe-
borgerforening.dk under 
rubrikken erhverv. 
Et af formålene med initati-
vet er, at erhvervssiden bli-
ver mere set og dermed 
skabe mere kendskab og 
salg til vore annoncører. 
 

Beldringe Borgerforening 
Hans Nielsen 

Vind vin på dit  
husnummer i Beldringe 

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 

Wessel Doldersum. 
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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  

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 

Flot, Lundby  
Vandværk! 
Undertegnede naboer må 
med skam bekende, at vi 
ikke tidligere har deltaget i 
vandværkets årlige general-
forsamling. Dog vidste vi 
fra andre i byen, at "de gjor-
de det rigtigt godt" i vores 
vandværk. Ved deltagelsen, 
den 17. marts i år, fik vi 
bekræftet, at der virkelig er 
orden i sagerne! Der ligger 
et langt større og ikke 
mindst usynligt arbejde ved 
at passe et vandværk som 
vores. Specielt formand 
Egon Keinicke og kasserer 
Rune Bentsen knokler, ofte 
op til flere dage om ugen, 
således at der ikke er foru-
rening i vores vand. Eller 
når én af os har en utæthed i 
vandledningen uden at vide 
det! Hvis det sker, kan vi 
kun være taknemmelige 
over at have et vandværk, 
der reagerer: De ringer og 
spørger til det usædvanligt 
store vandforbrug.  Derved 
sparer det os alle for ubeha-
gelige overraskelser. 
En ting var bestyrelsen dog 
lidt kede af: Vi var kun 11 
deltagere ud af ca. 500 an-
delshavere. Det fremmødte 
antal var vel at mærke in-
klusive hele vandværkets 
bestyrelse og to af bestyrel-
sens koner! Sidstnævnte to 
serverede i øvrigt pragtful-
de kager, kaffe, te, øl & 
sodavand.  
Tak til Lundby Vandværk! 

Venlig hilsen,  
Vibeke Lorentzen 

Lundby Hovedgade 71 og  
Aase Harrekilde-Petersen, 

Lundby Hovedgade 69 

Kommentar: Hvis Lundby Vandværk 
ønsker flere deltagere i den årlige gene-
ralforsamling, kunne vi anbefale annon-
cering af denne i den lokale 4750Avisen.  
                                Den gamle redacteur 

www.syvsogne.dk 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 28. marts 2011 til søndag den 10. april 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Andrea: 
 
Luksus solsikkefrø 15 kg.    169,90 
 
Solsikkefrø 2,5 kg.    29,90 
 
Fuglebolde 6 stk.  7,90 
 
AMA solsikkemargarine 500 ml. flyd.   9,90 

Kaj: 
 
Havefrø i mange varianter fra pr. ps.   2,90 
 
Spagnum og jord i 9 forskellige varianter  
til kanonpriser! 
 
Carlettifrøer 20 stk.s       24,90 

Bæhncke fast food: 
 
Ketchup, sennep, pommes-dressing 
2 x 500 ml.                                           25,00 
 
 
Faustino Rivero 3 liter Bag-in-box            69,95 
 
 
Køkkenruller (4 rl.) toiletpapir (8 rl.)  
pr. pk.                                                  11,00 
 

Vigtigt! 

 

Køb frimærker nu  
til gammel pris. 
Portoen stiger  
den 1. april! 

Købmand 
Bo Weber 

 

- Er det ikke surt 
at se verden i  
frø-perspektiv? 

 - Hellere det end at 
skulle se den i  
fuglefrø-perspektiv! 

Til lykke med  
de første 40 år! 


