
4750  Avisen 
8. årgang nr. 107 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 11.-12. april 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Deadline på fredag! 
På grund af påsken er der deadline 
for stof til næste nummer af 4750A-
visen allerede fredag den 15. april, 
altså nu på fredag!!!                           
                                     Redaktionen 

750.000 
til café og 
butik  
i Lundby 
Socialministeriet har bevilget 750.000 kroner til café- og butiksprojektet i 
Lundby. Borgerforeningen Lundby vil indrette en café og en butik i de to ledi-
ge butikslokaler på Lundby Hovedgade 95, som tidligere husede kiosk og 
apotek. I samarbejde med ungdomsuddannelsen STU og købmand Bo Weber 
vil de indrette en folkedrevet café og butik i de to lokaler.             Læs side 3 

 

Oplev Sigurd Barrett  
i Sværdborg Kirke 

Lørdag den 21. maj 
kommer Sigurd Barrett 
til Sværdborg Kirke og 
henrykker børnene 
sammen med Snapper.                 

                                           Læs side 14 

Kø til ny modebutik 
Kvinder fra Lundby og omegn gik 
nærmest amok, da den nye modebu-
tik Hos Hanna åbnede på Lundby 
Hovedgade 93 søndag den 3. april. 
Der var kø længe før åbningstid. 
                                      Læs side 3 

I cirkus for 60 kr. 
Borgerforeningerne i Lundby og 
Køng arrangerer igen i år to forestil-
linger med Cirkus Baldoni, hvor du 
kan komme i cirkus for kun 60 kr.  
                                      Læs side 9 

Zumbadillen har ramt Lundby 
Den alt-om-sig-gribende Zumba-dille har ramt 
Lundby med fuld kraft. På kort tid er et zumbahold 
i Medborgerhuset Lundby blevet overtegnet, og nu 
starter endnu et hold med Zumba!         Læs side 2 
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 udgives og produceres af  
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CVR-nr.: 27537200 

 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 5.661 eks. 

4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker  
i 4750 Lundby, 4760 Sværdborg 
Sogn, 4720 Bårse og Beldringe 

Sogne, 4700 Hammer, Lov, 
Blangslev og 4733 Tappernøje og 

Brøderup.  
Dette blad omdeles  
11.-12. april 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  
fredag den 15. april  

kl. 10.00! 
Næste nummer udkommer  
den 26. -27. april 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 

Zumba-feberen  
har ramt Lundby 
Zumba-feberen har også 
ramt Lundby. I løbet af 
vinteren har Marie Jylov 
haft et fuldt besat hold på 
20 personer, som har gået 
til zumba i Medborgerhu-
set Lundby hver torsdag 
eftermiddag fra kl. 16.30-
17.30. Men da interessen 
har været så stor, åbner 
hun nu endnu et hold, 
hvor interesserede kan 
komme til at danse zum-

ba. Holdet begynder ons-
dag den 13. april, og der 
danses fra kl. 18.30-
19.30. 
- Zumba er din mulighed 
for at feste dig i form! 
Musikken er fortrinsvis 
latin-inspireret, og danse-
ne bygges op om basistrin 
i Marengue, Samba, Sal-
sa, Reggaton, Cumbia og 
mange flere, fortæller 
Marie Jylov. 

Tiden flyver af sted, for-
brændingen er høj og 
humøret ligeså! 
Vi kan nå 10 gange inden 
sommerferien.  
Der er et begrænset antal 
pladser, så mød op i Med-
borgerhuset Lundby før-
ste gang onsdag d. 13. 
april og meld dig til eller 
tag en prøvetime (50 kr.) 
Der er dog ikke zumba 
den 20. april pga. påsken! 
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Kvinder løb storm på ny modebutik 
Der var trængsel, så det ville 
noget, da Lundbys nye mo-
debutik, Hos Hanna, åbnede 
på Lundby Hovedgade 93 
søndag den 3. april. 
Op til åbningen var der lang 
kø ude foran butikken, og da 
klokken slog 11, og butikken 
åbnede, var den fyldt, så det 
var svært at komme om-
kring. De første fyrre kunder 
fik et gratis tørklæde, når de 

havde annoncen fra 4750A-
visen med, og de gik som 
varmt brød. 
Der var ikke færre end om-
kring 250 kunder på den 
første åbningsdag, og det er 
overvældende, siger Hanna 
Larsson, som ejer butikken. 
Butikken har åbent torsdag 
og fredag fra 13-18 og lør-
dag fra 10-14. Samt første 
søndag i måneden 10-14. Der var lang kø længe før butikken åbnede kl. 11. 

Der var trængsel i Lundbys nye modebutik. 

Folkecafé og -butik bliver til noget 
Det er nu så godt som sik-
kert, at planerne om at ind-
rette en café og en butik i de 
to ledige lokaler på Lundby 
Hovedgade 95 i Lundby nu 
bliver til noget. 
Borgerforeningen Lundby 
har netop modtaget tilsagn 
fra Socialministeriet om 
750.000 kroner i støtte til 
projektet over to år. 
Allerede onsdag i sidste uge 
var en delegation fra mini-
steriet på besøg i Lundby 
for at konkretisere planerne 
med initiativgruppen, som 
nu tæller Borgerforeningen 
Lundby, Ungdomsuddan-
nelsen STU i Gl Lundby, 
købmand Bo Weber og 
Asylcenter Avnø, som også 
ser muligheder for at deres 
beboere kan drage glæde af 
caféen og butikken i Lund-
by. 
Formand for Borgerforenin-
gen Lundby, Nils Glud, er 

meget opti-
mistisk. 
- Jeg tør 
godt sige, at 
projektet er 
så godt som 
sikkert på at 
kunne reali-
seres efter 
denne bevil-
ling, siger 
han. 
Borgerfore-
ningen ven-
ter endnu på svar fra Inden-
rigsministeriet, i hvis land-
distriktspulje, man også har 
søgt midler. 
- Skulle vi mod forventning 
få afslag herfra, så tror jeg 
på, at vi kan realisere pro-
jektet alligevel, om end ikke 
i samme målestok, som hvis 
vi får en bevilling fra land-
distriktspuljen, siger Nils 
Glud. 
Det er tanken, at caféen 

primært skal drives af frivil-
lige, men det er også tan-
ken, at der skal ansættes 
både en butiks– og café-
leder samt pædagogisk ar-
bejdskraft i projektet. Om 
der bliver råd til at ansætte 
personale, afhænger dog af, 
hvor mange midler, projek-
tet får i støtte. 
 
Borgermøde 
Initiativgruppen indkalder 

til borgermøde om projektet 
tirsdag den 26. april kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
På mødet vil initiativgrup-
pen orientere om de forelø-
bige planer, og forstander 
Karin Lærke fra ungdoms-
uddannelsen STU i Lundby 
vil fortælle om deres inte-
resser i projektet.  
Endelig vil repræsentanter 
fra Café Rejseladen i Glum-
sø fortælle om deres erfarin-
ger med at stable en café på 
benene, drevet af frivillige. 
Kunne du tænke dig at være 
med som frivillig på café– 
og butiksprojektet i Lundby,  
skal du komme til borger-
mødet den 26. april, eller 
henvende dig til formanden 
for Borgerforeningen Lund-
by, Nils Glud, mail: 
mgng@anarki.dk eller tlf. 
4011 9840. 
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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  

Kom til  
udstilling  

i Køng  
Husflidsskole  

Køng  
Højbro 15 

Skærtorsdag 
den 21. april  
kl. 13-16 

Ved den årlige gene-
ralforsamling i Sværd-
borg Sogns Forsam-
lingshus i Over Vin-
dinge den 7. marts, 
lige efter suppestuen, 
blev den siddende be-
styrelse tilført nyt 
blod! Hele fire nye 
medlemmer er tiltrådt: 
Christian Wulff, Tanja 
Ansbjerg, Alex Smidth 
Hansen og Michael 
Petersen sagde ja til at 
medvirke i de kom-
mende år. Dermed 
fortsætter den store 
bestyrelse på ni med-
lemmer samt supple-
anter, hvilket man 
ellers havde frygtet 
ikke var muligt. De 
cirka ti årlige arrange-
menter samt husets 
drift som udlejnings-
forretning sikres netop 
via de frivilliges ind-
sats.  
- Vi skal hvert år læg-

ge mange timer til 
vedligeholdelse af det 
store hus, som jo ikke 
just kan siges at være 
vedligeholdelsesfrit. 
Men vi synes det går 
helt pænt, når man 
tænker på at vi kan 
holde økonomien over 
nul-linjen, fortæller 
Steen Caspersen, sid-
dende formand.  
De større opgaver så-
som at skaffe penge til 
nyt tag forbliver dog 
uløste, men Vording-
borg kommunes kul-
turudvalg har netop 
indkaldt alle forsam-
lingshuse til møde i 
Viemose d. 11. april, 
hvor disse problema-
tikker eventuelt kan 
drøftes, da netop huse-
nes tagflader generelt 
trænger vældigt til 
fornyelse. 
Nu starter sæsonen for 
bagagerumsloppemar-

keder med det første 
tirsdag den 3. maj kl. 
17-20 på P-plads og 
plæne udenfor huset. 
Det er hermed tredje 
sæson, hvor det fast er 
første tirsdag i hver 
sommermåned maj til 
september, at folk by-
des velkommen som 
enten sælgere/
kræmmere eller købe-
re. Alle kan nyde godt 
af lidt service fra huset 
i form af kaffe, the og 
kage-salg til rimelige 
priser. Har man lyst til 
at deltage møder man 
blot op på dagen, der 
er ingen krav om til-
melding. Man kan dog 
ringe på tlf. 2985 
0944, hvis man har 
spørgsmål vedrørende 
arrangementer eller 
andet.  
 
 
Marianne Kristiansen 

Nyt blod i forsamlingshuset 

 
 
 
 
 
 

 
 

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  

Over 20.000 til Michaels familie 
Indsamlingen til 
efterskolelærer Mi-
chael Jørgensens 
familie rundede de 

20.000 kroner, sam-
tidigt med, at Micha-
el Jørgensen blev 
fundet søndag den 3. 

april. Det var næsten 
to måneder efter, at 
han, en kollega og 13 
efterskoleelever kæn-
tede i en dragebåd  på 
Præstø Fjord. 
Indsamlingen, som 
lokale erhvervsdri-
vende i Lundby har 
taget initiativ til, skal 
gå til Michaels efter-
ladte, som har stået i 

en meget svær situati-
on. 
Du kan fortsat støtte 
indsamlingen ved at 
indsætte et beløb, 
stort eller lille, på 
konto 0040 0723 182 
611 i Nordea. 

Efterskolelærer 
Michael Jørgensen, 

som nu er fundet 
omkommet. 
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Blangslev Blangslev 
Vi har åbent alle dage i PÅSKEN 8-19 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

1,5 ltr. Sodavand 
Faxe Kondi alm./light, Pepsi,  
Pepsi Max, Nikoline appelsin,  
Nikoline hyldeblomst eller  
Nikoline Citrus & lime       
 
 
 
 

                                                 Frit valg + pant 
                    Max. 12 flasker pr. kunde  
                    pr. dag, herefter er pri 
                    sen 21,95 + pant pr. fl. 

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. 
11. apr: Hamburgerryg med grønsager,  
            sovs og kartofler  
12. apr: ½ stegt kylling m. sovs og kartofler  
13. apr: Stegt flæsk med persillesovs 
14. apr: Svinekam stegt som vildt med sovs 
             og kartofler  
15. apr: Kalvesteg med tyttebær, sovs og 
            kartofler  
16. apr: Mørbrad a`la Creme med kartofler  
17. apr: Højrebsfilet med flødekartofler og 
             mixed salat  

  18. apr: Grillet Kyllingbryst med salat,  
            kartofler og sovs  
19. apr: Revelsben med rødkål, sovs og  
            kartofler  
20. apr: Krebinetter med stuvede ærter og 
             gulerødder  
21. apr: Mørbradbøf med bløde løg, sovs og 
            kartofler  
22. apr: Skinkeschnitzel med ærter, sovs og 
            kartofler  
23. apr: Entrecote med bagt kartoffel og 
            bearnaisesovs  
24. apr: Flæskesteg med rødkål, 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 11. april 2011 og frem til søndag den 17. 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,- 

10,-

59,95 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

Karat Kaffe 
400 gr. 
pr. pose 

Royal pilsner  
eller classic 
24 x 33 c.   Pr. kasse + pant 10,- 

Flydende Becel 
Original, m/oliven eller let 
500 ml.           Pr. flaske 
 
 
 
 

(gælder fra torsdag til søndag uge 15) 

Max 6 poser pr. kunde 
pr. dag, herefter er pri-
sen 26,95 pr. ps. 

Max 3 ks. pr. kunde pr. dag, 
herefter er prisen 99,95 + pant 
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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 

Sommersutter 
Så kan du godt bestille tid til  

at få sat sommersutterne 
(sommerdækkene)  på igen! 

Ring til Johannes i Køng  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

På Sværdborg Friskoles 
generalforsamling den 31. 
marts mødte et rekordstort 
antal forældre op. Således 
var over 60 procent af sko-
lens børn repræsenteret via 
forældrene. Redningen for 
friskolen, der ved årsskiftet 
havde økonomiske proble-

mer, har vist sig at være 
forældreinddragelse. Her 
har vist sig at være stor op-
bakning til både planen for 
forældrerengøring samt for 
forældrearbejde i en række 
udvalg såsom murer- , tøm-
rer- og arrangementsudvalg. 
Da man afholdt møde i ja-

nuar, for at debattere fremti-
den for Sværdborg friskole - 
var det springende punkt 
hvorvidt forældrekredsen 
ville stille kaution til ban-
ken. Her viste sig at være 
stor opbakning, idet hoved-
parten af forældrene valgte 
at kautionere. Den velbe-
søgte generalforsamling gav 
genvalg til formand Anja 
Valhøj og som næstformand 
valgtes Shaddie Macke-
prang ind. Herudover består 
bestyrelsen af Lene Lise, 
Pernille Jespersen, Jens 
Johansen, Sussi Hansen, 
Peter Hansen samt supple-
anterne Carsten Nielsen og 
Dennis Nielsen, alle er for-
ældre til børn på friskolen. 
”Foruden bestyrelsens lø-
bende opfølgning på foræl-

drearbejdet og skolens øko-
nomi, er man på skolen i 
fuld gang med at indføre 
Cooperative Learning, som 
er en læringsmetode der 
udvikler elevernes faglige 
styrker via forskellige opga-
ver i små grupper.” fortæller 
formand Anja Valhøj. 
 
Sværdborg Friskole blev 
startet i 2003 og ligger i 
Over Vindinge 8 km nord 
for Vordingborg. Friskolen 
har ca. 80 elever fordelt på 
0.-9.klasse. Få mere at vide 
på 
www.svaerdborgfriskole.dk 
eller ved henvendelse til 
skoleleder Mik Erbs på 
5534 1800.  

 
Marianne Kristiansen 

Skiltemaleren i Skaverup 
Maling af møbler og skilte 

Speciale: bladguld 
 

Pensioneret malermester 

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

Forældre reddede  
Sværdborg Friskole 
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Loppemarked, veteranbiler 
og en vingård. Det er nogle 
af de ting, Faksinge By by-
der på lørdag den 30. april 
og søndag den 1. maj kl. 10-
16. 
Faksinge By, som jo ligger 
mellem Bårse og Præstø, er 
med sin flotte natur og huse 
virkelig et besøg værd , og 
med forårsrengøringen 
overstået, har en flok af 
beboerne slået sig sammen 
om at holde et loppemarked 
midt i landsbyen, for på den 
måde at få ryddet op i gem-
merne. Én af arrangørerne,  
Niels, fortæller, at der sta-
dig er ledige pladser, også 
for udenbys, hvis nogen 
skulle have lyst til at stille 
en bod op. 
Én af beboerne, som i folke-
munde går under navnet 
Lighter-Bent, sælger ved 
denne lejlighed ud af sit 
store lager af lamper og 
lampedele. 
Men hvordan kommer vete-
ranbiler så ind i billedet? Jo, 
Eli fra Gishale, som er in-
volveret i en Vauxhall bil-
veteranklub, har arrangeret 
et biltræf i forbindelse med 
loppemarkedet, så uanset 
om du gør et fund i lopper-
ne eller ej, vil der være nok 
at se på, både for bilentusia-
ster, børn og barnlige sjæle. 
For haveinteresserede er der 
åben have med plantesalg 
på Beldringevej 6, ligesom 
en skovhave med 100 for-
skellige buske og træer vil 
være tilgængelig. 
Havelågen til den nyanlagte 
vingård i landsbyen vil bli-
ve slået op, så de stolte selv-
bestaltede vinbønder kan 
vise deres hobby frem. Det 
er desværre for tidligt til en 
dans med bare tæer i druer-

ne, men til gengæld vil det 
være muligt at købe øl og 
vand samt kaffe og kage. 
Ønsker du/I , at opstille en 
bod kan Niels kontaktes på 
tlf. 5599 6788. 

Hilsen og vel mødt! 
Loppeudvalget  
i Faksinge By 

Loppemarked, veteranbiler 
og vingård i Faksinge By 
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Netværk er vejen til uddan-
nelse, arbejde og forenings-
liv. Det mener Integrations-
teamet i Vordingborg kom-
mune. 
Hvert år kommer flere 
hundrede flygtninge til Dan-
mark. De er ofte flygtet 
alene, har mistet familie-
medlemmer eller er blevet 
adskilt fra deres familier 
undervejs. Fælles for dem 
er, at de ofte ikke har noget 
netværk. Ved ankomsten til 
Danmark bliver de først 
placeret på et asylcenter. 
Hvis de får opholdstilladel-
se bliver de bosat i en af 
landets kommuner. Her er 
de ofte alene eller i grupper 
med andre flygtninge og har 
svært ved at skabe sociale 
netværk i lokalområdet.  
Vordingborg kommune skal 
i 2011 modtage 45 flygtnin-
ge, dvs. dem der har fået 
opholdstilladelse. 

I Lundby har Vordingborg 
kommune et hus, hvor ny-
ankomne flygtninge ofte 
bliver midlertidigt boligpla-
ceret, mens de venter på at 
få deres egen lejlighed i 
Vordingborg kommune. Der 
kan bo ca. otte personer i 
huset. 
"Netværk og uddannelse er 
afgørende for disse menne-
sker", oplyser Saida Kadro-
vic, projektmedarbejder i 
integrationsteamet i Vor-
dingborg Kommune 

Projektmedarbejderne Re-
becca Helqvist og Saida 
Kadrovic mener, at vejen til 
en vellykket integration er 
aktiv deltagelse i det lokale 
samfund. Dette lykkes 
bedst, når nydanskere og 
lokalsamfundet indgår i et 
åbenhjertigt fællesskab på 
tværs af kultur, religion og 
sprog.  
”Det at blive en del af et 
fællesskab, som f.eks. for-
eningslivet, åbner mange 
døre for nydanskeren. Døre 
der kan være med til at 
hjælpe den enkelte videre til 
et aktivt uddannelses- eller 
arbejdsliv. Vi er derfor me-
get glade for samarbejdet 
med lokalebefolkningen i 
Lundby og omegn. Vi hå-
ber, at de vil åbne op for en 
positiv dialog og hjælpe os 
med at etablere kontakter til 
både foreninger og frivilli-
ge” siger Rebecca Helqvist.  

”Der er masser af succeshi-
storier rundt om i landet 
inden for dette område,” 
tilføjer de begge, ”så hvor-
for ikke bruge de gode erfa-
ringer og bidrage til en for-
bedret integration". 
Der er borgermøde den 17. 
maj, hvor integrationstea-
met åbner op for en dialog 
med lokalbefolkningen om, 
hvordan vi sammen kan 
sikre en god integration i 
området. Integrationsteamet 
vil fortælle om Projekt Net-
værk (projekt for nyankom-
ne flygtninge), hvordan 
arbejder frivillige og værts-
familier. 
 
 
For uddybende information, 
kontakt venligst: 
Projektkoordinator Rebecca 
Helqvist, Jobcenter Vor-
dingborg, tlf. 5536 2283, e-
mail rehe@vordingborg.dk 

Netværk skal sikre ordentlig  
integration af flygtninge i Lundby 

Borger-
møde  

i Lundby 
17. maj 

Sommertur  
til Lönsboda 

Andelslejlighed i Lönsboda 
Vil du være med til at købe en lækker andelslejlighed i 
Lönsboda sammen med andre interesserede. Vi regner 
med, at vi skal være ti familier for at realisere projektet.  
Ring 6130 1004 eller skriv til peter@lundbyweb.dk, 
hvis du vil vide mere.          Mvh. Winnie & Peter Sten 

Der er for tiden ved at blive 
arrangeret en firedages som-
mertur til Lundbys ven-
skabsby Lönsboda i Skåne. 
Det er tanken, at turen skal 
finde sted fra fredag den 8. 
juli til mandag den 11. juli 
2011. 
Vi regner med at køre i bus 
derop og overnatte på vand-
rerhjemmet i Lönsboda. 
Afrejse er planlagt til fredag 
kl. 12 fra Lundby og hjem-
komst mandag aften. 
Det foreløbige program for 
turen indbefatter deltagelse i  
bilbingo i Lönsboda fredag 

aften, besøg på Möllehem 
lørdag og grillfest med vore 
skånske venner ved Hjär-
tasjön lørdag aften. 
Søndag er der planer om en 
udflugt til Ann Jönsson i 
Gamlarp ved Glimåkra 
(helse– og naturcenter i Gøn-
geskoven), og mandag vil vi 
se nærmere på Kristianstad. 
Hvis du er interesseret i tu-
ren, bedes du - helt uforplig-
tende - tilkendegive din inte-
resse ved at maile til  
peter@lundbyweb.dk eller 
ringe 6130 1004. Uden inte-
resse bliver turen aflyst. 
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Cirkus Baldoni  
er igen på pladsen ved Køng Museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgerforeningerne i Køng og Lundby indbyder alle til  
Cirkus Baldonis fantastiske forestilling. 

I år har vi også masser af pladser, idet der er hele to forestillinger. 

Søndag den 15. maj kl.13.00 og 16.30  
i Køng.  

Billetprisen er fantastisk lav, nemlig 60,00 kr.! 
Billetter kan købes hos SPAR Køng, SPAR Sallerup 

 Merko Lundby og Lundby Apotek,  
samt hos formændene for de to borgerforeninger, Nils Glud, tlf. 4011 

9840 og Poul Erik Rønje, tlf. 5126 1023. 
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Ruth Hansen fra Præstø var en 
dag på jagt efter madopskrif-
ter, og så fandt hun en gammel 
opskrift på Svend Gjønges 
Gryde, og den synes hun, vi 
skulle have. 
 
Svend Gjønges Gryde til 4 
personer: 
1/2 kg. stribet flæsk 
1 løg 
2-3 æbler 
125 g. champignons 
1-2 tomater 
250 g grønne bønner 
6-8 abrikoser 
1/2 appelsin 

salt  
karry 
1 dl. vand 
Flæsket skæres i terninger og 
brunes. Løgene skæres ud og 
svitses med. Dampes et kvar-
ter, hvorefter de øvrige dele 
tilsættes. Koges yderligere i et 
kvarter, smages til. 
Serveres med løse ris og rå-
kostsalat. 
Vi giver opskriften videre som 
inspiration til madklubberne i 
Medborgerhuset Lundby og i 
Svinø Forsamlingshus samt 
alle de små hjem i 4750Avi-
sens udgivelsesområde.. 

Svend Gjønges Gryde 

Kia Harvej fra Udby var 
den 19. marts til stilarts-
stævne i karate i Nykø-
bing F. Stilarten hedder 
Okinawa Goju Ryo-
karate.  
Stævnet holdes én gang 
om året, og Kia deltog i 
disciplinen Kata, hvor 
der i hendes klasse var 
tilmeldt 21 kæmpere. 
Der kæmpes imod an-
dre fra samme eller an-
dre afdelinger af samme 
stilart. De inddeles i 
forskellige klasser, hvor 
der er fem forskellige 
grader i hver. Kia vandt 
de første tre kampe, men 
tabte den fjerde hvor 
modstanderen var rigtigt 
dygtig, men hermed var 
bronzemedaljen vundet. 
Kia er 12 år og har gået 
til karate i lidt over et år, 
og hun har allerede del-
taget i tre stævner, og 
det er blevet til to bron-
zemedaljer, foreløbigt. 
Kia går til dagligt til 
karate tre-fire gange om 
ugen i Vordingborg Ka-

rate Klub, som har træ-
ningslokaler på Kirke-
torvet.  Kig gerne på 
vores hjemmeside 
www.vordingborg-
karateklub.dk. Der kan 
man også se, at vores 
klub havde en sølvme-
daljevinder i Kata og en 
guldmedaljevinder i 
Kumite. 

Kia vandt bronze 

Kia fra Udby med sin 
flotte bronzemedalje. 

Børneholdet og de voks-
ne har igennem vinteren 
arbejdet med flid og stor 
interesse med at frem-
stille de ting, de aller-
mest ønsker sig. 
Mange har prøvet dreje-
bænkene for første gang 
og er blevet grebet af 
den forvandling, der 
sker med træet. Tænk at 
det kan blive til et arm-
bånd eller en skål. 

Der er vinduer, døre, 
himmelseng samt reno-
veret gamle ting. Pileflet 
og Intarsia. 
Kom og se de fine resul-
tater i Køng Husflids-
skole Køng Højbro 15 
fra kl. 13-16, skærtors-
dag den 21. april. 
  

Mange venlige hilsener  
for Husflidsskolen  

Winie Jaaouane  

Husflidsskolen viser  
vinterens værker 

Ekstraordinær generalforsamling 
Medborgerhuset Lundby 
ApS afholder ekstraordi-
nær generalforsamling 
mandag den 18. april kl. 
19.00. På dagsordenen 

er ændring af revision 
og en vedtægtsændring, 
som gør det muligt at 
annoncere generalfor-
samlinger i lokalavisen. 

Team Fjord HK's herre serie 2 hold er for andet år i træk rykket 
op. Så fra næste sæson af vil vi spille i serie 1. For første gang i 
klubbens historie. Stort til lykke med det flotte resultat! 

Stormøde om Gøngemarked 2011 i Lundby 
De fire foreninger bag det årli-
ge Gøngemarked i Lundby 
holder stormøde for alle, der 

ønsker at deltage, mandag den 
11. april kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4. 



4750Avisen, nr. 107, 11.-12. april 2011 

 

11 



4750Avisen, nr. 107, 11.-12. april 2011 

 

12 

Vores udstillingsudvalg har 
planlagt en god udstilling i 
anledning af Påsken. Udstil-
lingen består af nogle meget 
fine messehageler fra en 
række kirker. Hovedattrakti-
onen er en messehagel, hvis 
kunstneriske motiv på mes-
sehagelens for- og bagside 
tager udgangspunkt i land-
skabsmalerier, malet af 
kunstneren Maja Lisa En-
gelhardt. Kristina Funder 
Buch har på fornem vis 
omsat disse landskabsmale-
rier til broderi, og vi er gla-
de for at kunne vise en af de 
smukke messehageler, nem-
lig den grønne messehagel, 
som bruges til Trinitatis.  
Fra Fjenneslev Kirke udstil-
les en meget smuk hvid 
messehagel med indvævet 
guldtråd udført af væveren 
John Becker. John Becker 
var en legendarisk væver og 
tekniker indenfor håndvæv-

ning, og fra hans værksted 
leveredes både duge og 
håndvævede stoffer til kir-
ketekstiler, ligesom teksti-
lerne blev anvendt til indret-
ning af adskillige danske 
ambassader i udlandet.  
Udstillingen omfatter endvi-
dere messehageler fra Årby 
Kirke, Køng Kirke og Udby 

Kirke med Grundtvigs mes-
sehagel og alba. Desuden 
smukke genstande fra Vor-
dingborg kirke og Kastrup 
Kirke. 
Udstillingen, der kun er 
oppe i Påsken, åbner Skær-
torsdag den 21. april og 
vises frem til og med søn-
dag den 1. maj. Der er åbent 
hele Påsken 12-16. Påske-
lørdag 13-16. Fra Påske vil 
der være åbent på Køng 
Museum fredage, lørdage 
og søn- og helligdage, men 

der åbnes gerne ved bestilte 
arrangementer på andre 
dage. 
 

Påskevandring  
Det er god meditation at 
vandre, og da den danske 
klosterrute går forbi Køng, 
har Støtteforeningen for 
Køng Museum planlagt en 
vandring fra Næstved til 
Køng Museum 2. Påskedag 
som en introduktion til ru-
ten. Klosterruten blev oprin-
deligt anvendt i middelalde-
ren af pilgrimsvandrere, der 
vandrede til de hellige ste-
der over hele Europa og 
brugte klostrene som over-
natningssteder. Start fra 
Munkebakken i Næstved kl. 
09.30 og stop med mulighed 
for køb af frokost på Køng 
Museum efter ca. 20 km. 
Alle detaljer for vandringen 
er endnu ikke på plads, men 
man kan få flere oplysnin-
ger hos Johnny Madsen på 
telefon 4040 4084 eller føl-
ge med på hjemmesiden 
www.koengmuseum.dk. 
Tilmelding kan også ske til 
hanne@tommerup.com. 

Køng Museum åbner igen til Påske 

Aktivitetssøndage  
på Køng Museum 
Den 2. søndag i hver måned 
fra maj til oktober vil Støt-
teforeningen som noget nyt 
lave særlige aktivitetssønda-
ge. På disse søndage vil der 
være flere aktiviteter, idet 
Støtteforeningen gerne vil 
udbrede kendskabet til 
Køng Fabrik, De Rybergske 
Huse, hørren samt bearbejd-
ningen heraf. 
Aktivitetssøndagene er den 
8. maj, 12. juni, 10. juli, 14. 
august og 11. september, og 
du vil kunne opleve følgen-
de på disse søndage:  
Rundvisning til De Ry-
bergske Huse, dvs. Gl. 
Øbjerggaard, Spindeskolen, 
Hospitalet og Køng Kirke 

Forskellige aktiviteter med 
hørren over hele sommeren 
fra såning til høst og bear-
bejdning.  Vi kalder det sjov 
sommer med hørren, og 
vores populære Rullende 
Hørværksted, som rejser 
over hele landet, vil være 
hjemme på Køng Museum. 
Det vil rigtigt være noget 
for børnene. 
Der kan købes kaffe, te, 
sodavand og kager, som kan 
nydes enten indendørs eller 
udendørs. Tag gerne mad-
pakken med. 
Husk at der er stort Familie-
marked med Veteranbiler, 
Design & Natur og lege-
marked den 22. maj 2011. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

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

To lokale åbner  
ny trælast i Ørslev 

Peter Højstrup og Hans Henrik Olsen i deres nye trælast i Ørslev. 

Peter Højstrup og 
Hans Henrik Olsen fra 
Lundby holdt 1. april 
åbent hus for at fejre, 
at de har åbnet et nyt 
byggemarked, Træla-
sten Ørslev, på Ugle-
digevej 91 i Ørslev. 

Peter Højstrup har 
været i branchen i 
mere end 20 år og 
havde indtil for et år 
siden XL-Byg på Kø-
benhavnsvej, som han 
overtog i 2004.  
Nu satser han og Hans 

Henrik Olsen på en 
mindre virksomhed, 
som primært skal ser-
vicere lokalområdet 
med alt til hus og have 
og carport. De fører alt 
i byggematerialer fra 
stort til småt! 

Åbningstider som genbrugspladsen 
Trælasten Ørslev har åb-
ningstider præcis som den 
nye Genbrugsstation i Ørs-
lev. Og det er ikke tilfæl-
digt, fortæller Peter Høj-
strup og Hans Henrik Ol-

sen.  
- Vi har åbent alle hverdage 
fra 6.30 til 17 og lørdag-
søndag fra 8-15. Ligesom 
genbrugspladsen, hvis kun-
der vi appellerer til. 

Peter Højstrup foran hans og Hans Henrik Olsens nye 
trælast på Ugledigevej 91 i Ørslev. 

Café Yrsa giver ikke op 
Selv om ejendom-
men måske rives ned 
ved opgradering af 
jernbanen, giver Café 
Yrsa ikke op. Ejer af 
caféen, Palle Seve-
rinsen, formulerer 
det således:  
”Ingen ved, hvordan 
tidshorisont forhol-
der sig angående 

ekspropriation af 
Lundby Station. Café 
YRSA bliver genop-
ført nær nuværende 
beliggenhed, så der 
vil også fremover 
være en ”vandings-
plads” (oase) mellem 
Næstved og Vording-
borg. Man lukker jo 
ikke en guldåre”. 
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Det sker i aprilDet sker i april 
Ma 11 4750Avisen omdeles 
19.00: Stormøde om Gønge-
marked 2011 i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. 
Ti 12 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby, thaimad 
ved Sara Larsen. Alt udsolgt! 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 13 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 14 
Fr  15 10.00: OBS! Fremryk-
ket deadline på 4750Avisen 
grundet påsken 
Lø 16 Vandretur - Start Lund-
byparken (mosetur), Lundbyvej 
øst for jernbanebroen 
Sø 17 10.30: Børnekoret optræ-
der i Sværdborg Kirke. 
Ma 18 19.00: Ekstraordinær 
generalforsamling i Medbor-
gerhuset ApS. Holdes i Med-
borgerhuset. Dagsorden: god-
kendelse af vedtægtsændringer. 
Ti 19 14.00: Vandretur: Start 
ved Petersværft på P-
pladsen for enden af                                        
Petersværftsvej med tilkør-
sel ad Stensbyvej. 

18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 20 Ingen zumba! 
To 21 Skærtorsdag  
12-16: Udstilling af messeha-
geler åbner på Køng Museum. 
13-16: Køng Husflidsskole 
udstiller vinterens værker. 
19.00: Musikandagt med blok-
fløjter i Lundby Kirke. 
Fr 22 Langfredag 
Lø 23  
Sø 24 Påskedag 
Ingen vandretur! 
Ma 25 2. påskedag 
Ti 26 4750Avisen omdeles 
19.00: Borgermøde om folke-
drevet café og butik i Lundby. I 
Medborgerhuset Lundby. 
On 27 4750Avisen omdeles 
18.30-19.30: Zumba i Medbor-
gerhuset Lundby 
To 28 19.00: Generalforsam-
ling i Bårse Husholdningsfor-
ening, Bårse Samlingshus. 
Fr 29 
Lø 30 Vandretur: Start Ørslev 
Kirke, Ørslevvej 134, Ørslev. 
10-16: Loppemarked og meget 
mere i Faksinge By. 
Sø 1. maj: 10-16: Loppemar-
ked mm. i Faksinge By. 

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.  

Ældre Sagens tre lokalafde-
linger i Vordingborg kom-
mune har konstitueret sig 
med et koordinationsud-
valg, der varetager afdelin-
gernes interesser i forbin-
delse med den udadvendte 
kontakt til offentlige myn-
digheder, med vægt på det 
ældrepolitiske engagement. 
Udvalget, der skal fungere 
indtil næste årsmøde i marts 
2012, fik følgende sammen-
sætning ved det konstitue-
rede møde.: 
Formand Jørgen Nymark, 
Vordingborg. 
Næstformand Hans B, 
Knudsen, Præstø 

Sekretær Anni Jensen, Ny-
raad 
Kasserer Anne Laubert 
Nielsen, Præstø 
Ældrepolitisk koordinator 
John Nielsen og webmaster, 
Vordingborg 
Sundhedspolitisk koordina-
tor Ole Petersen, Stege 
Koordinator for social-
humanitære aktiviteter An-
ne Petersen, Vordingborg 
Desuden består koordinati-
onsudvalget af formand for 
lokalafdelingen i Stege Kir-
sten Andersen, Stege, samt 
medlem af seniorrådet An-
nelise Petersen, Præstø. 

Ældresagen har fordelt posterne 

Bårse Husholdningsfor-
ening har generalforsamling 
torsdag den 28. april kl. 19 i 
Bårse Samlingshus, hvor 
der skal findes en ny for-
mand efter Annelise Jen-
sen.  
- Jeg håber, at der findes én, 
der har lyst at tage over, da 
foreningen ellers må lukke, 
og det vil være lidt ærger-

ligt, siger den afgående 
formand. 
Så kom ud af busken og 
mød op på generalforsam-
lingen eller kontakt Anneli-
se Jensen (formand ) på tlf. 
5598 0146. Tilmelding til 
generalforsamlingens trak-
tement  senest den 26. april 
på tlf. 5596 5351, 5598 
0146 eller 4082 2457. 

Husholdningsforeningen 
skal have ny formand 

ZUMBA 
Onsdage i Medborgerhuset Lundby  

kl. 18.30-19.30 fra 13. april.  
Dog ikke 20. april! 

Vi kan nå 10 gange inden sommerferien. Der er begræn-
set antal pladser, så mød op første gang onsdag den 13. 

april og meld dig til, eller tag en prøvetime (50 kr.) 
Instruktør: Marie Jylov  

Sigurd Barrett kommer til 
Sværdborg Kirke den 21. 
maj 2011 kl. 15.00 for at 
synge og fortælle Bibelhi-

storier med sin ven Snap-
per. 
Køb billetter á 50 kr. hos 
Lillian Saaek 5576 7140. 

Sigurd Barrett kommer til Sværdborg 
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4750Avisen  
udkommer  
næste gang: 

Nr. 108: 26. –27. april 

OBS! 
Fremrykket deadline:  

NU PÅ FREDAG! 
FREDAG den 15. april  

kl. 10! 

Én af de store begivenheder 
for spejderne i Lundby, er 
vores årlige ”sælge-
lodsedler-overnatning” 
I år skulle de store også 
være med. De skulle over-
natte i shelter ved eftersko-
len, mens ulvene skulle 
sove i spejderhytten. Efter 
at ulvene havde leget lidt, 
og spist, var det meningen 
at vi skulle have været nede 
og ”besøge” juniorerne som 
stod klar med snobrød og 
skumfiduser over bål. Men 
stemningen var ikke rigtigt 
til det, så i stedet blev vi 
tilbage og spiste kage og 
hyggede i soveposerne. Det 
blev lidt sent inden de sid-
ste faldt i søvn, men alle 
endte dog med at få mindst 
et par timers søvn, inden de 
første vågnede igen! 
Der er nu noget hyggeligt 
ved at vågne op i hytten 
sammen med sine spejder-
kammerater, ligge og gasse 
i poserne, inden de voksne 
begynder at kommandere 
rundt med børnene. Det er 
jo dem, der skal lave det 
meste, for det er jo det, det 
går ud på, når man er spej-
der: at kunne klare sig selv! 
Vi kunne dog ikke ligge så 
længe, for vi havde invite-

ret juniorerne på morgen-
mad. Da vi havde pakket 
alle vores ting sammen og 
spist, var det tid til at gå. 
Kl. 09.20 skulle vi med 
toget til Vordingborg, hvor 
vi havde fire hold klar til at 
sælge lodsedler. Der var et 
par stykker, der havde prø-
vet det før, så de kunne 
fortælle de nye, hvordan de 
bedste salgstricks var. Vist 
nok noget med at blinke 
med øjnene og stå og se 
meget sød og frysende ud! 
Det var nu ikke svært, for 
det er koldt at stå foran 
Netto, Kvickly og Rema 
1000 i tre timer i starten af 
marts måned. Men alle var 

gode, og da kl. var 13.15, 
vendte vi de kolde næser 
hjemad. Vi havde fået solgt 
ca. 300 lodsedler, hvilket 
var lidt mindre end vi ple-
jer, men alligevel et godt 
resultat. 
Da vi kom tilbage til hytten, 
havde et par af de søde for-
ældre lavet varm kakao og 
suppe klar til os. Til sidst 
var der bare en smule op-
rydning for de voksne, og 
så var der ellers nogle børn, 
der skulle hjem i bad. Træt-
te, men forhåbentligt en 
god og sjov oplevelse rige-
re. 
 

KFUM-spejderne i Lundby 

De fleste af spejderne fik da et par timers søvn, da de var på spejder-overnatning.  

Lundby-spejderne var  
på lodseddel-overnatning 

Nu tilbyder Kærligheden 
Terapi Huset i Bårse et som-
merkursus i thai chi. 
Kurset er ifølge Kærlighe-
den Terapi Huset meget 
unikt. 
Det er et sommerkursus med 
8 undervisningssessioner ( à 
1½ time) i de kommende 
dejlige sommeraftener i den 
skønne natur v. Kærligheden 
Terapi Huset i Bårse.  
Underviser er Lars Klug  
Tai Chi er en gammel kine-
sisk kampform, der er kendt 
for at styrke dig, både i krop, 
sind og ånd.  
Nogle kalder det meditation 
i bevægelse! 
Kurset begynder onsdag, 
den 18. maj 2011 kl. 19.30. 
Info og tilmelding senest 
den 2. maj 2011 via 
www.kaerligheden-
terapihus.dk under kurser og 
foredrag. 

Thai Chi-  
sommerkursus  
i Bårse 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 11. april 2011 til søndag den 24. april 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Din lokale købmand Merko Tappernøje & Lundby 

Ali Kaffe 400 g.                   17,95  
Køb inden den stiger! 
  

Nye kartofler pr. 1/2 kg.        3,95  
 
Royal Greenland rejer 150 g 19,95 
  

Sild i spand 250-400 gr.       14,95 
  

K-salater, fire varianter        10,00 
  

Dressing eller saucer til grill 
2 flasker                            35,00 
  

Kims chips 2 poser              29,95 
  

Royal Greenland fiskefileter 
300 gr.                               10,00 
 

Cocio chokolademælk 2 fl.    20,00 
  

Amarone Corte Saccone  
75 cl.                                 99,95 

 Toffifee 125 gr.                   10,95 
  

 2 x 3-pak familiebudding      35,00 
  

Kagecreme (Dr. Oetker)  
3-pak                                 12,90 
  

Isvafler eller 3 stk. Big (Magnum)      
                                         15,90 
  

11 kg. gas                         159,90 
  

15 stk. æg m/l                    19,90 
  

Husk! Bland selv-slagterseddel gæl-
der alle uger! 
 
Vi holder åbent  
til 18 i alle 
påskedagene!  

 

GOD PÅSKE! 

GOD 
PÅSKE! 


