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

Syv Sogne 

Nye lokalråds-
formænd 
i Syv Sogne 
De to lokalråd i Syv Sogne, Bår-
se-Beldringe Lokalråd og Lundby 
Lokalråd, fik begge nye formænd 
i forbindelse med forårets gene-
ralforsamlinger.          Læs side 4 

Asylansøgerne på Avnø 
respekterer de lokale 
Omkring 50 naboer var mødt 
op til det første åbent-hus-
arrangement på Center Avnø, 
og de blev mødt med stor ven-
lighed, interesse, respekt og 
nysgerrighed af de nye beboe-
re på Avnø. 
Beboerne har allerede organi-
seret en stribe aktiviteter på 
centeret, som drives af Røde 
Kors. Både beboerne og Røde 
Kors er meget interesseret i at 
komme i kontakt med lokalbe-
folkningen, og de har f.eks.  
behov for bøger på engelsk til 
et bibliotek, de er ved at opret-
te.                          Læs side 2 

Asylansøgerne har selv organiseret mange akti-
viteter, herunder en frisørsalon. 

Røre i andedammen 
                                 Læs side 15 

Borgerne i Lundby Lokalområde 
skal give en hånd med, når otte 
flygtninge skal integreres i Lo-
kalområdet, efter at de har fået 
opholdstilladelse i Danmark. 
Vordingborg Kommune har mod-
taget 45 flygtninge, og otte af 
dem skal bo og leve i Lundby 
Lokalområde. 
Integrationsteamet i Vordingborg 
Kommune og Lundby Lokalråd 
mener, at de nye borgere skal 
have al mulig hjælp til at blive 
integreret i lokalsamfundet. 
- Vi håber, at rigtigt mange bor-
gere, foreninger og andre vil gøre 
en frivillig indsats for at gøre 
vores område til et godt sted, 
også for de nye borgere, som er 
flygtet fra krigens rædsler ude i 
verden, siger formand for Lundby 
Lokalråd, Steen K. Nielsen. 
Der er informationsmøde tirsdag 
den 17. maj kl. 19 i Medborger-
huset Lundby.     Se også side 13 

Borgerne skal give 
en hånd med 

Bliv frivillig  
i café og butik 
Udlejer af de to ledige butikslokaler 
på Lundby Hovedgade 95 har nu 
accepteret, at projekt Butik og café 
bygger bro overtager de to lejemål 
pr. 1. juli, og dermed er det sikkert, 
at Lundby får en ny butik og café til 
sommer. Butik og café skal drives 
af frivillige. Der er informations-
møde tirsdag den 26. april kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby. Alle er 
velkomne, også dem, der bare vil 
høre om projektet! 
                             Læs mere side 3 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! I PARENTES PRIS MED MOMS. 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Peter Christensen, Svinø, (bagest til højre) og asylansøgere på Center Avnø. For-
an Peter Christensen ses Dr. Ahmad Yousuf Yousufi, talsmand for beboerne. 

Asylansøgere med respekt 
De var venlige, de var 
høflige, de var velklædte, 
og de var nysgerrige! 
Fjendebilleder blev effek-
tivt nedbrudt, da Røde 
Kors tirsdag den 5. april 
holdt åbent hus på Asyl-
center Avnø for naboer til 
centeret. Og det viste sig, 
at de nye beboere i lokal-
området var lige så 
spændte på at møde den 
lokalbefolkning, som de 
endnu ikke er kommet i 
kontakt med, men som de 
hellere end gerne vil lære 
at kende. 
Under besøget sværmede 
de om gæsterne, spurgte 
om alt og svarede bered-

villigt og venligt på gæ-
sternes spørgsmål, lige-
som de med stolthed viste 
centeret frem. 
Beboerne har allerede 
taget ansvar for, at deres 
ophold på Avnø bliver 
godt. De har nedsat et 
beboerråd og har allerede 
organiseret en stribe akti-
viteter som netcafé, bil-
lardstue og frisørsalon, 
for at nævne nogle få. 
Ridepigerne og deres 
mødre var også mødt op 
til arrangementet, og 
mødrene fik luftet den 
frygt, de har for deres 
døtre, hvis de på deres 
rideture møder nogle af 

de mange mænd fra cen-
teret. 
Talsmand for beboerne, 
Dr. Ahmad Yousuf You-
sufi fra Afghanistan talte 
på alle beboernes vegne, 
da han havde hørt, hvad 
mødrene var bange for. 
- Vi har stor respekt for 
jer, og vi håber, at I re-
spekterer os som menne-
sker. Jeres børn er vores 
børn. Jeres døtre er vores 
døtre, sagde han i et følel-
sesladet indlæg, som ud-
løste klapsalver fra de 
mange tilhørere, både 
lokale og beboere. Der er 
igen åbent hus senere på 
foråret. 
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Svend 
Gjønges 
Gryde 

Tirsdag den 10. maj 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby 

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby inviterer på   

Svend Gjønges Gryde!  
Til dessert:  

Jordbær-
trifli 

Menu-pris:  
voksne: 65,- kr. 
børn:     35,- kr. 

Drikkevarer til meget  
rimelige priser! 

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

senest søndag den 8. maj  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Madklubben i Lundby 

Udlejer af ejendommen 
Lundby Hovedgade 95 har 
nu bekræftet, at projekt 
Butik og café bygger bro 
overtager lejemålene pr. 1. 
juli 2011. 
Dermed er det sikkert, at 
den folkedrevne café og 
butik bliver en realitet. 
Formand for Borgerforenin-
gen Lundby, Nils Glud, 
regner med, at butik og café 
kan åbne allerede til som-
mer. 
Projektet har allerede opnå-
et støtte på 750.000 kroner 
fra Socialministeriet, og i 
forrige uge var to repræsen-
tanter fra Servicestyrelsen 
på besøg i Lundby og drøf-
tede projektet med initiativ-
tagerne på et heldagsmøde. 
De to embedsmænd var 
meget begejstrede for pro-
jektet, som de kalder ene-

stående i Danmark.  
Deltagere i projektet er 
Borgerforeningen Lundby, 
ungdomsuddannelsen STU 
i Gl. Lundby, købmand Bo 

Weber, Asylcener Avnø og 
forhåbentlig mange frivilli-
ge borgere fra lokalområ-
det. Projektet forventes at 
få flere fondsmidler.   

Bliv frivillig i den nye café og butik 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17,  

fredag 13-19, lørdag 9-12 

På informationsmødet tirs-
dag aften kl. 19 i Medbor-
gerhuset Lundby kommer 
repræsentanter fra Café 
Rejseladen i Glumsø og 
fortæller om deres erfarin-
ger med en frivillig-café.  
Hvis du vil vide mere om, 
hvordan man bliver frivillig 

i den nye butik og café på 
Lundby Hovedgade 95, kan 
du henvende dig til for-
mand for Borgerforeningen 
Lundby, Nils Glud. 
Du kan kontakte ham pr. 
mail: mgng@anarki.dk eller 
telefonisk på 4011 9840. 

Erfaringer fra Glumsø 

De to lejemål på Lundby Hovedgade 95, som pr. 1. juli 
indrettes som café og butik, drevet af frivillige. 
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Ny formand for Bårse-
Beldringe Lokalråd 
Bårse-Beldringe Lokal-
råd afholdt torsdag, den 
24. marts ekstraordinær 
generalforsamling. 
Dagsordenen for afte-
nen var at få valgt en 
bestyrelse – hele den 
”gamle” bestyrelse var 
på valg. Til formands-
posten var der kun én 
kandidat og til de øvrige 
bestyrelsesposter stille-
de seks personer op. Så 
valget foregik nemt og 
smertefrit, da alle meld-
te sig frivilligt. Den nye 
bestyrelse ser således 
ud: 
Nina Møhler, Bårse, 
formand 

Erik Vagn Hansen, Bel-
dringe, næstformand 
Hans Albert Jensen, 
Beldringe, kasserer 
Katrine Blåberg Ander-
sen, Bårse, sekretær 
Jytte Rose Jakobsen, 
Bårse, webmaster 
Helle Hylleborg, Bel-
dringe 
Wessel Doldersum, 
Beldringe 
Se også Bårse-
Beldringe Lokalråds 
hjemmeside: 
www.baarse-beldringe-
lokalraad.dk 
Bårse-Beldringe Lokal-
råds første opgave var at 
gennemføre dialogmø-

det, hvilket skete tors-
dag, den 7. april. 
Til dialogmødet var der 
en god dialog mellem 
politikere og borgere. 
Samtidig fik Lokalrå-
dets bestyrelse nogle 
gode input til det fremti-
dige arbejde. Lokalrådet 
vil arbejde sammen med 
de to borgerforeninger 
og forsøge at være mere 
synlige end tidligere. 
Lokalrådet vil sørge for 
at holde hjemmesiden 
opdateret, så alle løben-
de kan følge med i, 
hvad der sker. 
 

Nina Møhler 

Nina Møhler, nyvalgt formand for Bår-
se-Beldringe Lokalråd, byder velkom-
men til dialogmødet i Bårse torsdag, 
den 7. april. 

Søren Vissing Nielsen på pension efter fire år som formand 
Det er en af pionererne i det 
lokalpolitiske arbejde i Syv 
Sogne, der er gået på pensi-
on efter den ekstra-ordinære 
generalforsamling i Bårse-
Beldringe Lokalråd. Søren 
Vissing Nielsen, der bor i 

Hastrup i Beldringe Sogn 
følte, at der skulle friske 
kræfter til at løfte opgaven i 
de to sognes lokalråd, og 
han er meget tilfreds med, 
at der nu er kommet en for-
mand  og to bestyrelses-

medlemmer på banen fra 
Bårse. 
Søren Vissing Nielsen vil 
dog fortsat være at træffe i 
lokalpolitisk arbejde, idet 
han er medlem af sekretari-
atet i Landsbyforum.  

Lundby Lokalråd fik også ny formand 
Også Lundby Lokalråd har 
fået ny formand. Det skete 
dog på den ordinære gene-
ralforsamling den 6. april, 
hvor formand gennem lo-
kalrådets første fire år, Peter 
Sten Hansen, Lundby, ikke 
stillede op til en ny valgpe-
riode på grund af tidspres. 
Efter generalforsamlingen 

konstituerede den nye be-
styrelse sig med Steen K. 
Nielsen, Lundby, som for-
mand. 
Ny næstformand blev Jens 
Larsen, Køng, og til kasse-
rer genvalgtes Orla Ander-
sen, Svinø, mens Birthe 
Jonasen, Køng, blev nyvalgt 
som sekretær.  

Bestyrelsen består i øvrigt 
af Steen Caspersen og 
Klaus Larsen fra Sværd-
borg, Peter Christensen, 
Svinø og nyvalgte Nils 
Glud, Lundby. 
Også Jørgen E. Pedersen, 
Udby, valgte at stoppe med 

generalforsamlingen, efter 
at han har gjort et kæmpe 
arbejde for at organisere det 
lokale arbejde i Udby Sogn. 
Desværre var det ikke mu-
ligt at vælge repræsentanter 
fra Udby Sogn på general-
forsamlingen. Sognets to 
pladser står vakante, indtil 
det lykkes at finde repræ-
sentanter, der er villige til at 
give en hånd med i det lo-
kalpolitiske arbejde. 
Skulle der være interessere-
de i Udby, er de meget vel-
komne til at henvende sig til 
lokalrådsformand Steen 
Nielsen på tlf. 5576 7217 
eller på mailadressen 
ibsvej43@nielsen. mail.dk.  

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 

Steen K. Nielsen, ny for-
mand for Lundby Lokalråd. 

FO
TO

: JYTTE R
O

SE 
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Tanglopperne 
vender tilbage Pinselørdag  

den 11. juni fra kl. 18 til kl. 01 
i Svend Gønge-hallen i Lundby 

Billetter kan købes hos Spar Køng, Merko Lundby, Spar 
Sallerup, Fiskepigen Præstø eller 

på tlf. 5576 9461 
Pris 250 kr. pr stk. inkl. stor buffet! 

Hyggeklubben Strømmen 
www.hyggeklubben-strømmen.dk 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

 Åbningstider: 
man-fredag: 
             9.30-17 
lørdag: 9.30-12 

4750Avisen 
lever af  
annoncer. 
Uden an-
noncer ud-
kommer vi 
ikke! 
Ring og få 
et godt til-
bud på  tlf. 
6130 1004. 

Kursus for  
kræftramte 
Kræftforeningen De Aktive 
afholder kursus i kræft og 
livskvalitet den 7. og 8. maj 
i Næstved. 
Nuværende og tidligere 
kræftpatienter inviteres til 
at deltage i et kursus, som 
vil fokusere på livskvalitet 
og forebyggelse af tilbage-
fald af sygdommen. 
Der vil blandt andet blive 
undervist i kost og kræft, 
motion og kræft, kræft og 
komplementær/alternativ 
behandling og introduktion 
til angstdæmpende teknik-
ker og stresshåndtering.  
Kurset henvender sig til 
både nuværende og tidlige-
re kræftpatienter. Deltager-
ne er velkomne til at tage en 
pårørende med. Tilmelding 
og yderligere oplysninger 
kan fås ved henvendelse til 
De Aktive på 5596 0072 
dagligt mellem 9-10.30 
eller post@deaktive.dk.  

Marianne Tersgov 
4733 Tappernøje 

Lundby Tennisklub 
Standerhejsning og åbent hus 

Lørdag den 7. maj kl. 10-12 
Tennisbanerne ligger bag Svend Gønge Hallen 

Børne- og ungdomstræning tirsdag fra 16-17.30,  
første gang den 10. maj. 

Klubaften for de voksne tirsdag fra kl. 18-20,  
første gang den 10. maj.  

P.b.v. 
Mads Larsen, formand 

Fredag-lørdag den 13. og 
14. maj holder Snapphane-
föreningen i Osby snapha-
nedage for andet år i træk. 
Snaphanedagene afholdes 
for at sætte fokus på histori-
en i 1600-tallets gønge-
bygd. 
Fredag den 13. maj er sko-
lernes 6-klasser i Osby invi-

teret til at få en historisk 
oplevelse ved Sibbarp-
skansen, hvor de får fortalt 
historien gennem leg, for-
tællinger og smagsoplevel-
ser. Foreningen Svend Gøn-
ge og Chr. V’s Drabanter 
samt Skånske Caroliner 
deltager med tidstypiske 
dragter så det visuelle også 

bliver vist for eleverne. 
Lørdag den 14. maj er der 
åbent for kommunens øvri-
ge borgere, som kan opleve 
historien i nogle fantastiske 
rammer. Der vil også være 
leg, historiefortællinger 
samt smagsprøver på dati-
dens mad. Lørdag vil Hans 
Kongelige Højhed Chr.4 og 
hans dronning komme og 
sætte glans over festlighe-
derne. 
Hvis man har mulighed for 
at deltage i tidstypisk dragt, 
kan man rette henvendelse 
til undertegnede. 
Da Snaphaneforeningen i 
Skåne er en forening uden 
midler, må man være ind-
stillet på selv at betale for 
kørsel og overnatning. 
Fredag den 13. maj er det 
fra kl. 9–13 og lørdag den 
14. maj fra kl. 10–17. 

 
Foreningen Svend Gønge 

Villy Lorich 
Mail: spangbo@msn.com 

Snaphanedage i Sibbarp 

Bagagerums-salg 
tirsdag den 3. maj 

kl. 17-20 på P-pladsen  
ved Over Vindinge Forsamlingshus 

Kom og gør et kup eller stil op som kræmmer.  
Spørgsmål: Ring 2985 0944.  

Konerne varter mændene op. En scene fra 1600-tallets 
Danmark, fra før verden gik af lave! Ved bordet sidder 
Nicolai Lorich og Villy Lorich. Rikke og Susanne sørger 
for, at deres mænd ikke tørster. 

Husk borgermødet om butik og café i Lundby 
onsdag den 26. april kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
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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 

Kom maj, du søde 
Påsken er forbi, nu ser vi 

frem til den dejlige søde mil-
de maj. Men glem ikke din 

bils velbefindende! 
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 

Kræftens Bekæmpelse 
havde landsindsamling søn-
dag den 3. april. 
Seks indsamlere dækkede 
Sværdborg sogn  og udover 
en oplevelse af vejrets om-
skiftelighed fik de 6.719 kr i 
indsamlingsbøsserne.  
Selvom sidste års rekord på 
over 8.000 kroner ikke blev 

slået, er det alligevel  et flot 
resultat, da mange familier 
havde valgt at bruge 
søndagen uden for parcellen 
og derfor ikke blev truffet 
hjemme, da indsamlerne 
kom. 
Tak til såvel bidragsydere 
som indsamlere.  

Lonny  Slobodziuk 

Flot kræft-indsamling  
i Sværdborg Sogn 
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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,- 

   

Lambi toiletpapir  
el. køkkenruller 
Pr. pakke - 3/6 ruller 
 
 
 
 
 
Pulver eller flydende  
 
 

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,- 

25,- 
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,- 

74,95 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 
 
 
 

10,- 

5,95 

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. 
 
26. apr: Frikadeller med rødkål, sovs  
             og kartofler  
27. apr: Stegt flæsk med persillesovs  
28. apr: Biksemad med bearnaisesovs, 
             spejlæg og rødbeder  
29. apr: Engelsk bøf med bløde løg,  
             sovs og kartofler  
30. apr: Engelsk bøf med bløde løg,  
             sovs og kartofler  

  Wasa knækbrød 
Sport, rågi eller delikatesse 
 
 
 
 
 
 
 

Kitekat menubokse 
 

270-
275 g 
pr. pk. 

Normalpris: 14,95! 

14,95 

Pr. boks 

Heat beads grill- 
briketter  
        
         10 kg. pr. sæk 

Tylstrup småkager 
Vanillekranse,  
havreknas  
eller kokos 
Pr. æske 

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 26. april 2011 og frem til søndag den 1. maj 2011 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 
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Tak for at debatten om løs-
gående hunde er blevet ta-
get op her i 4750Avisen. 
Det er ikke kun i selve 
Lundby, men også i Gl. 
Lundby, vi har problemet. 

For ca. to år siden startede 
hele miséren med, at jeg gik 
med min hund på Baunevej 
i snor. Der kom to hunde 
farende imod os, og den ene 
gik til angreb på min hund. 

Min hund fik heldigvis ikke 
synlige skader, men psyki-
ske har den fået. 
Jeg har flere gange hen-
vendt mig til ejeren, men 
det er der ikke kommet no-

get ud af, for de hunde går 
stadig løse.  
I weekenden tør jeg slet 
ikke gå på Baunevej, for da 
er der overhovedet ikke 
opsyn med hundene. 
Mine hunde er også blevet 
overfaldet af en anden hund 
på Baunevej.  
Jeg nåede heldigvis, at slå 
den med min stok, så jeg fik 
skræmt den væk. 
Dens ejer har til gengæld 
taget konsekvensen og lavet 
hundegård, så det ikke kan 
gentage sig. 
Fint !! 
Så har vi to løsgående hun-
de på Lundby Hovedgade i 
Gl. Lundby, som kommer 
farende imod os, når vi går 
tur.  
De gør ikke noget, men det 
er skræmmende, for både 
mig og mine hunde. Og 
desuden er det forbudt! 
Jeg håber, ligesom Lisbeth 
har skrevet i et tidligere 
nummer af avisen, at folk er 
deres ansvar bevidst og hol-
der deres hunde på deres 
egen matrikel. 
Jeg er blevet rigtig bange 
for at gå med mine hunde, 
og hundene er også meget 
nervøse. 
  

Venlig hilsen 
Merete Ingemansen 

Lundby Hovedgade 142 
Gl. Lundby 

 

D
en perfekte gaveide til konfirm

anden 
Lundby Frisøren 

V. Helle Johansen 
Lundby Hovedgade 118 - 4750 Lundby 

Tlf.: 5576 7732  

Husk at bestille tid til den næste klipning!!! 
 

Vi sætter også hår til bryllupper og andre festlige 
lejligheder også uden for normale åbningstider  

Hunde er også løse i Gl. Lundby 

Rundstykker 
& netværk 
Næste virksomhedsbesøg i 
Syv Sognes Erhvervsforum 
afholdes den  4. maj kl. 
7.30-9.00 på Næstvedvej 
24, mellem Bårse og Fak-
singe, hvor Søster & Johnny 
fra Terapi Huset Kærlighe-
den, byder på morgenkaffe 
og rundstykker for kun 20 
kr. Læs om Terapi Huset på 
www.kaerligheden-
terapihus.dk. 



11 

 

4750Avisen, nr. 108, 26.-27. april 2011 

Svend Gjønges Gryde på menuen 
Madklubben i Lund-
by var ikke længe 
om at følge opfor-
dringen fra 4750A-
visens seneste num-
mer og har sat 
Svend Gjønges gry-
de på menuen til 
fællesspisningen 
tirsdag den 10. maj i 
Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. 
Til dessert serveres 
noget så lækkert 

som jordbær-trifli! 
Spisningen begyn-
der som sædvanligt 
kl. 18, og der er 

tilmelding senest 
søndag den 8. maj 
til 5133 3771 eller  
winbi@forum.dk.  

Prisen er denne 
gang 65,- kr. for 
voksne og 35 kr. for 
børn. 
Efter denne festlige 
og historiske  menu 
er der mulighed for 
at overvære nogle af 
landets bedste folke-
dansere.  
Mens de viser deres 
kunnen, vil der blive 
serveret kaffe og 
småkager. 
Alle er velkomne! 

Konfirmander 
Lundby Kirke 
Søndag den 1. maj kl. 10.30 
Mikkel Borgholt 
Christina Bergmann Nielsen 
Ida Marie Larsen 
Andreas Petersen 
Trine Sønderby Larsen 
Solveig Gørgens Nielsen 
Mia Danielsen 
Joakim Emil Stougaard-
Nexø  
Dennis Maass 
 
Sværdborg Kirke 
Søndag den 8. maj kl. 10.30 
Frida Smit Barbier          
Michelle Holm Jensen 
Cecilie Søholm Larsen 
Elisabeth Hastrup 
Peter Kean Koue Hansen 
Alexander Klinting Bech 
Glenn Birkedal 
Simon Eide Petersen 
Sofie Overgaard Nielsen 

Mange søgte 
job på apoteket 
Der har været stor interesse 
for stillingen som chauffør 
på Lundby Apotek. Jeg har 
lyst til at takke for alle de 
henvendelser, der har været. 
Stillingen er nu besat, og 
alle ansøgere har fået be-
sked.           
                    Mange hilsener 
Else-Marie, Lundby Apotek 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Næste nummer af 4750Avisen udkommer  
den 9.-10. maj. Deadline mandag den 2. maj  kl. 10. 

4750@lundbyweb.dk 

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.  

Balto søger nyt hjem 
Glad, aktiv og lærenem hund søger nyt hjem på lan-
det. Balto er ca. 6 måneder gammel og er en blan-

ding af collie, schæfer og labrador.  
Vores lejlighed er for lille til sådan en aktiv hund, 

og derfor er vi nødt til at skille os af med ham. 
Ring til Lasse på tlf. 3151 8132, hvis du vil høre 
mere om Balto og måske tilbyde ham et nyt hjem 

Ring 3151 8132 

Nordea i Præstø sponsorerer 
tirsdag den 10. maj kl. 18.30 
det grønne pengespil til ban-
ko i Tappernøje Forsam-
lingshus.  
Her kan man vinde hele 
1000 kroner på hele pladen! 
Derudover har Nordea valgt 
at sponsorere gevinster til 1 
og 2 rækker, samt sidege-
vinster til vindernes nabo-
spillere. 
Nordea har også valgt at 
sponsorere kaffe på kontrol-

kuponerne og vin til støtte-
kortene. 
Alt dette sker i Tappernøje 
Forsamlingshus den 10. 
maj. 
Og så en lille rettelse fra 
sidste omtale af vores 
ølsmagning den 5. maj. Det 
koster 150,- kroner pr. per-
son og ikke 100 kr. 

 
 Med venlig hilsen  

Katja og Mikael  
Tappernøje Forsamlingshus 

Vind 1000,- kr. på 
pladen fuld til banko 
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Integration af otte flygtninge i Lundby Lokalområde 

Giv en hånd med! 
Vordingborg Kommune har modtaget 45 flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. Otte af dem 
skal bo og leve i Lundby Lokalområde. Vi søger derfor familier og enkeltpersoner, som kunne tænke sig at 

medvirke til at give en hånd med, så de nye borgere kan skabe sig et godt liv i et godt lokalområde. 
Integrationen kan f.eks. foregå ved deltagelse i sport eller andet foreningsarbejde, og måske er der familier, 

der vil åbne deres hjem f.eks. en gang om ugen ved at byde en person inden for til middag, tage en snak 
eller hjælpe med at læse breve og andre ting, som kan være svære, når man bor i et land med et andet sprog. 

 

Integrationsteamet i Vordingborg Kommune og Lundby Lokalråd inviterer derfor til  

Informationsmøde 
tirsdag den 17. maj kl. 19.00  

i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
Vi inviterer enkeltpersoner, familier, foreninger, menighedsråd og andre, der har lyst til at give en hånd 

med, så vi i fællesskab kan få skabt trygge rammer for disse nye borgere.  
 

I må meget gerne oplyse, om I deltager i mødet. Send en mail til lokalrådsformand Steen Nielsen, 
ibsvej43@nielsen.mail.dk eller ring 5576 7217. 

 

Med venlig hilsen 
Integrationsteamet i Vordingborg Kommune og Lundby Lokalråd 

 
NB: Flygtningene, som dette omhandler, har ikke noget at gøre med asylansøgerne på Center Avnø! 

Foreningen Svend Gønges 
Venner har efter den ekstraor-
dinære generalforsamling kon-
stitueret sig som følger i besty-
relsen: 
Formand: Thomas Madsen  
tlf. 5356 0309 
Næstformand: Tina Andersen 
Kasserer: Gitte Nørgaard  
tlf. 5126 0342 
Sekretær: Klara Louise Nisi 
Bestyrelsesmedlem: Bianca 
van der Weiden 
Suppleanter: Jack Jakobsen og 
Palle Steffen. 
I den nærmeste fremtid sælger 
vi medlemskort à 30 kr. i nær-
området. Pengene går ubeskå-
ret til foreningen. 
 

Med venlig hilsen 
Tina Andersen 

Svend Gønges Venner 

Ny bestyrelse  
i Svend Gønges  
Venner har  
fordelt posterne 

Lundby Tennis 
Klub begynder 
årets sæson med 
standerhejsning og 
åbent hus lørdag 
den 7. maj fra kl. 
10-12.  
- Vi vil gerne invi-
tere interesserede, 
både børn og voks-
ne,  til at komme og 
få en snak om, 
hvordan man kom-
mer i gang med 
denne fantastiske 
sport. Der er selv-
følgelig også mu-
lighed for at prøve 
at spille. Vi har 
ketsjere og bolde, 
så du skal ikke ha-
ve noget med, siger 
klubbens nye for-
mand, Mads Lar-
sen. 
Tennisbanerne lig-
ger bag Svend 

Gønge-hallen. 
Du kan læse mere 
om tennisklubben 
på hjemmesiden 
www.lundbytennis 
klub.dk. 
Børne- og ung-
domstræning er 
igen i år om tirsda-
gen fra kl. 16-
17.30, første gang 
den 10. maj. 
Klubaften for de 
voksne er tirsdag 
fra 18-20, første 
gang den 10. maj. 
Der er netop af-
holdt generalfor-
samling. hvor Gitte 
Enggaard stoppede 
som formand efter 
6 år.  Bestyrelsen 
består nu af: 
Formand: Mads 
Bjerggaard Larsen, 
tlf. 2783 8784, 
email: bjerggaard@ 

gmail.com 
Kasserer: Bjarne 
Hansen, tlf. 4057 
1979, email: 143@ 
hansen.mail.dk 
Mette Hansen, tlf. 
2764 6028, email: 

mette__88@ 
hotmail.com 
Mogens Olsen, tlf. 
2584 4703, email: 
mogens.olsen8@ 
gmail.com. 
           Mads Larsen 

 
 
 
 
 
 

 
 

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  

Åbent hus i Lundby Tennis Klub 
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Det sker i april-maj  
Ti 26 4750Avisen omdeles 
19.00: Borgermøde om folke-
drevet café og butik i Lundby. I 
Medborgerhuset Lundby. 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 27 4750Avisen omdeles 
18.30-19.30: Zumba i Medbor-
gerhuset Lundby 
19.00: Bestyrelsesmøde i Bor-
gerforeningen Lundby på Lund-
by Bibliotek, Lundby Hovedga-
de 100. Alle borgere i sognet er 
velkomne! 
To 28 19.00: Generalforsam-
ling i Bårse Husholdningsfor-
ening, Bårse Samlingshus. 
Fr 29 12-16: Udstillingen mes-
sehageler er åben på Køng 
Museum. 
Lø 30 Vandretur: Start Ørslev 
Kirke, Ørslevvej 134, Ørslev. 
10-16: Loppemarked og meget 
mere i Faksinge By. 
13-16: Udstillingen messehage-
ler er åben på Køng Museum. 
Sø 1. maj: 10-16: Loppemar-
ked mm. i Faksinge By. 
10.30: Konfirmation Lundby 
12-16: Udstillingen messehage-
ler er åben på Køng Museum. 

Ti 3 18.30: Bankospil i Tap-
pernøje Forsamlingshus 
19.00: Vandretur fra Køng 
Forsamlingshus 
On 4 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 5 Ølsmagning i Tappernøje 
Forsamlingshus. 150 kr. pr. 
person. 
Lø 7 10.00: Standerhejsning i 
Lundby Tennisklub. 
16.30: Børne– og  ungdomstræ-
ning i Lundby Tennisklub 
18.00: Klubaften i Lundby 
Tennisklub 
Sø 8 10.30: Konfirmation i  
Sværdborg Kirke 
Ti 10 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Me-
nu: Svend Gjønges Gryde og 
jordbær-trifli. 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus. Vi spiller om 
10.000 kr. på en enkelt plade.  
19.00: Vandretur fra Malllings 
Kløft, Stensby 
On 11 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
13 9-13: Snaphanedag i Sibbarp 
ved Osby, Skåne 
Lø 14 10-14: Snaphanedag  

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 

Vandreholdet fortsætter i 
maj-juni med at gå tirsdag 
aften med start kl. 19.00 
Nye deltagere er meget 
velkomne; vi indretter tem-
poet, så alle kan være med. 
Vi nyder forsommeren, 
fuglesangen, det hyggelige 
samvær og den energi vi 
får af motionen. 
Vandreplan: 
3. maj: Start Køng Forsam-
lingshus, Øbjerggårdsallé 1 
i Køng 
10. maj: Start Mallings 
Kløft, ved 90-gradersvinget 
på Stensbyvej vest for 
Stensby 
17. maj: Start Petersværft -
Langø ad Petersværftsvej 
24. maj: Start Ugledige 
Grusgrav, ad Ugledigevej i 
90-graderssvinget vest for 

planteskolen 
31. maj: Start Netto i Mo-
genstrup ad Præstø Lande-
vej 
7. juni: Start Knudshoved 
P- Plads (husk P-penge) ad 
Knudskovvej 
14. juni: Start Lundby Kir-
ke, Lundby Hovedgade 149 
B. 
21. juni: Start Køng Muse-
um, Køng Bygade 
28. juni: Start Lundbypar-
ken, Lundbyvej. 
Herefter holder vi sommer-
ferie, men begynder at van-
dre igen 9. august.  
 

Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420 

Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen 

tlf. 2227 7732 

Friske vandreture i maj og juni 

Skærtorsdag den 21. april 
åbnedes en smuk udstilling 
af messehageler fra en ræk-
ke kirker på Sjælland på 
Køng Museum.  
Vi har af Hylleholt Kirke 
lånt en meget smuk messe-
hagel, hvis kunstneriske 
motiv tager udgangspunkt i 
landskabsmalerier malet af  
Maja Lisa Engelhardt. Kri-
stina Funder Buch har på 
fornem vis omsat disse 
landskabsmalerier til bro-
deri. Fra Fjenneslev Kirke 
udstilles en meget smuk 
hvid messehagel med  
indvævet guldtråd udført af 
væveren John Becker. John 
Becker var en legendarisk 
væver og tekniker indenfor 
håndvævning. 
Desuden udstilles messeha-
geler fra Aarby Kirke, 

Køng Kirke og Udby  
Kirke med Grundtvigs 
messehagel og alba. Desu-
den smukke genstande  
fra Vordingborg Kirke og 
Kastrup Kirke. 
Vi håber, I vil have lyst til 
at se udstillingen. Udstillin-
gen er kun oppe til og med 
søndag den 1. maj.  
Vores åbningstider er:  
Fredag 29. april 12-16, 
lørdag 30. april 13-16 og 
søndag 1. maj 12-16. 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen 

Køng Museum 

Fernisering på Museet 
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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 

www.syvsogne.dk 

Da medlemmer af Over Vin-
dinge Bylaugs bestyrelse en 
skøn aprildag satte andehu-
sene ud, fandt man ud af, at 
ænderne havde været tidligt 
ude. På plateauet, hvor et 
juletræ havde tronet siden 
december måned, fandt man 
hen imod en snes andeæg, 
dog uden en rugende ande-
mor ovenpå.. Heldigvis tråd-
te en rugekyndig person de 
forladte æg til undsætning, 
idet forhenværende fjerkræ-
avler Ejler Pedersen bragte 
æggene med hjem til sin 
rugemaskine. Og hermed er 
andedammen i Over Vindin-
ge forhåbentligt sikret mod 
andedøden.  
Hele vinteren har der ikke 
været ænder at skue, hvilket 
har haft sammenhæng med 
den megen is og kulde, der i 
år har tvunget vildænder 
mod andre vildmarker. Dog 
skal man ikke vide sig for 
sikker som ælling, da der 
hvert år plejer at dukke en 
snu fiskehejre op for at tyn-
de ud blandt de nyudrugede 
ællinger. Vi krydser fingre 
for, at gadekærret vil fort-
sætte som andefrodigt ånde-
hul.  
Husk også, at der i sommer-
halvåret er tradition for at 
bænke sig ved kæret tirsdage 
aftener med kaffe og hygge-
lig snak, hvis vejret arter sig 
dertil!  

Hilsen  
Over Vindinge Bylaugs 

lokal-rap-porter  

Røre i andedammen 
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Tilbuddene gælder fra tirsdag den 26. april 2011 til søndag den 8. maj 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 
Vi har ikke samlerabatmærker! 
Men vi har rabat,  
som man samlet mærker! 
Ama flydende stegemargarine         7,49  
  
Nye kartofler 1/2 kg           2,97 
  
Steff pølser 450g      20,00 
  
"Carls`s " Ale    1/2 l + pant      5,95  
  
5 l Back in Box rødvin   99,95 
  
3 x 1 1/2 l Frem sodavand + pant  20,00  
  
Iceberg salat            6,95 
  
Krumme agurker                  2,90  
  
1 kg kunst-gødning  19,90 
  
Lambi 2 pakker 3/6 stk          30,00 
  

"Is-tid"! 
 
6 stk. isbåde           29,90 
 
6 stk. isvafler  14,90 
 
6 stk. Snurretop        14,90 
 
1/1 l is 3 slags    14,90 
 

Husk mors dag! 
Søndag den 8. maj 
 
250 g luxuschokolade i æske 49,90 
 

Købmand Bo Weber 


