
4750  Avisen 
8. årgang nr. 109 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 9.-10. maj 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Et tilløbsstykke bliver det formentlig, 
når man kan besøge børnene i deres 
undervisningsmiljø på Marjatta. 

Ny gang- og  
cykelsti over 
jernbanen  
i Lundby 
Når Banedanmark alligevel hiver 
jernbanebroen ned på Kaj Lykkes-
vej i Lundby i forbindelse med 
opgraderingen af jernbanen, bliver 
der anlagt en ny gang– og cykelsti 
over den nye bro.  
Kommunalbestyrelsen i Vording-
borg har på sit seneste møde be-
sluttet at sætte to millioner kroner 

af til etablering af en cykel-gangsti 
over den nye bro. 
Dermed er et af de store ønsker fra 
Borgerforeningen Lundby imøde-
kommet. Borgerforeningen har 
udarbejdet et omfattende hørings-
svar til  Banedanmark efter bor-
germøder og mange henvendelser 
fra borgerne.    Læs side 2, 4 og 7  

Nyt tilbud når 
baby er på vej 
Vordingborg Kommune tilbyder nu 
vordende forældre ekstra støtte. Bå-
de mor og far får tilbud om at blive 
klædt ekstra godt på til forældrerol-
len.                                Læs side 10 

Åbent hus på  
Marjatta i Tappernøje Marked  

på Køng  
Museum 
Køng Museum invi-
terer til stort marked 
med veteranbiler og 
meget andet spæn-
dende.   Side 6 og 9 

Husholdningsforening 
reddede livet   Læs side 13 

Det plejer at være et tilløbsstykke 
uden lige, når Marjatta ved Gl. Tap-
pernøje åbner dørene for offentlig-
heden.  Nu får du igen chancen for 
at se den fantastiske institution inde-
fra!                         Læs side 5 og 12 
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Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Ny gang- og cykelsti 
over broen i Lundby 

Når jernbanebroen på Kaj 
Lykkesvej i Lundby skal 
rives ned og erstattes af 
en højere bro, så bliver 
den samtidigt udstyret 
med en tiltrængt cykel– 
og gangsti. 
Kommunalbestyrelsen i 
Vordingborg vedtog på sit 
seneste møde at sætte to 

millioner kroner af til 
formålet. 
Banedanmark, som står 
for renoveringen af broen 
i forbindelse med opgra-
deringen af jernbanen, vil 
nemlig ikke betale for 
ekstra ting som cykel– og 
gangstier, men her har 
Vordingborg Kommune 

kendt sin besøgelsestid og 
besluttet at sætte penge 
af, så cykel– og gangsti 
endelig kommer. 
Det er næsten ti år siden, 
borgerne i Lundby førte 
gang stillede forslag om 
at supplere broen med en 
sti til cyklende og gående. 
Både skoleeleverne til 
Svend Gønge-skolen i 
Lundby og eleverne på 
Lundby Efterskole vil få 
stor glæde af den kom-
mende cykel– og gangsti. 
Kommunalbestyrelsen 
vedtog også at sætte pen-
ge af til andre vejprojek-
ter i Syv Sogne.  
Der blev sat fem millioner 
af til ”vejforlægning” i 
Klarskov. Nærmere be-
stemt på Ålekistevej. Dal-
kær/Hovvej nedlægges 
eller reduceres.  
Der blev også sat fem 
millioner af til en forlæn-
gelse af Neder Vindinge-
vej, ny vejføring på ca. 
500 meter, inkl. cykelsti. 
Og endelig blev der sat 
tre millioner af til en gang
– og cykelsti over broen 
på Sct. Clemensvej. 

Når jernbanebroen på Kaj Lykkesvej i Lundby skal 
udskiftes, kommer der en cykel– og gangsti over bro-
en, har kommunalbestyrelsen netop vedtaget. 
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Blangslev Blangslev 

Husk, vi har vores egen slagterafdeling  
Smørrebrød leveret fra nyligt kårede ”Danmarks næstbedste håndmad” Rugvænget Smørrebrød i Næstved 

 

 

24,- 

Håndmadder  
Frisk smørrebrød hver  
dag. Kom og vælg  
dine favoritter: 
Håndmadder pr. stk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

Primavera - rosé  
eller white 
 
 
 
 
 

                                                  

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. 
9. maj: Frankfurtere med varm kartoffelsalat 
10. maj: Nakkefilet med grønsager, sovs og 
             kartofler   
11. maj: Stegt flæsk med persillesovs 
12. maj: ½ stegt kylling med sovs og  
             kartofler  
13. maj: Mørbradbøf med bløde løg, sovs og 
             kartofler  
14. maj: Oksesteg med gelé, sovs og  
             kartofler  
15. maj: Revelsben med rødkål, sovs og  
             kartofler  

  16. maj: Grillet Tykstegsbøf med pebersovs 
            og pommes duchesses  
17. maj: Kokkens gryde med mørbrad og 
             cocktailpølser  
18. maj: Krebinetter med stuvede ærter og 
             gulerødder  
19. maj: Herregårdsbøf med bagt kartoffel 
             og bearnaisesovs  
20. maj: Mørbrad a`la Creme med kartofler  
21. maj: Kalvesteg med tyttebær, sovs og 
             kartofler  
22. maj: Engelsk bøf med bløde løg, sovs og 
             kartofler  
 
 
 
 

Højt belagt  
smørrebrød 
24,00 pr. stk  
FRIT VALG 
PR. STK. 
Du kan også 
bestille dine  
favoritter, så de  
er klar til afhent-
ning,  

Altid et besøg værd! 

10,- 

10,- 
 

DISCOUNT 
Vi kalder det GUL PRIS 

Det er nemt at finde en billig dagligvare  
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,- 

100,-

10,- 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

Flensted 
kartofler 

SPAR Grøntsager 
Søde ærter m/gulerødder, blomkål,  

broccoli eller  
fine ærter 
750-1000 g 

Frit valg 25,- 
Rynkeby juice 
Æble, appelsin,  
morgenmild  
appelsin m/twist  
af banan  
eller appelsin m/twist af passion  
 

450-750 g 
pr. pose 

24,- 

Gælder fra  
torsdag til  
søndag uge 19 

5 flasker! 

Tyndt- eller 
bølgeskørne 
pommes frites, 
pommes gigant, 
kroketter, rösti, 
skiver, både m/
skræl eller m/
barbeque 

3 x 1 liter 

Spar op til 12,95! 

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 9. maj 2011 og frem til søndag den 15. maj 2011 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 
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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  

 
 
 
 
 
 

 
 

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  

I begyndelsen af maj blev Lundby 
nye grønne område,  Lundby Ha-
ve, klargjort med blandt andet pla-
nering af området samt græsså-
ning.  
Der vil derfor være en periode, 
hvor Borgerforeningen Lundby vil 
fraråde alle at benytte området, så 
græsset kan få ro til at sætte sig i 
jorden, så vi fremover kan få et 
dejligt område. 
Perioden løber fra maj til og med 

juli måned 2011 
Der vil til efteråret blive plantet 
træer, og de følgende år bliver 
området udviklet i stil med borger-
nes ønsker fra borgermødet tilbage 
i 2010. 
Vi håber I alle vil følge vores op-
fordring vedr. Lundby Have. 
 

Venlig hilsen  
Borgerforeningen Lundby 

Pas godt på Lundbys  
nye grønne område 

Ingen gylletransporter  
gennem Lundby 
På generalforsamlingen i Borger-
foreningen Lundby den 14. marts i 
år oplyste landmand Flemming 
Andreasen, at BaneDanmark i pla-
nerne for renovering af Sydbanen 
havde sløjfet en jernbanetunnel i 
Lundby Torp. Hvis denne tunnel 
blev nedlagt, ville det betyde en 
omfattende kørsel med landbrugs-
køretøjer gennem det centrale 

Lundby. 
Det viser sig nu, at der var fejl i det 
materiale, som Banedanmark hav-
de sendt ud til offentligheden. Jern-
banetunnelen i Lundby Torp skal 
ikke nedlægges, så borgerne i 
Lundby slipper altså for gylle– og 
andre landbrugstransporter gennem 
den centrale del af Lundby. 
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Interessen for at være med 
som frivillig i den kommen-
de café og butik i Lundby er 
stor. 
Det viste det informations-
møde, som Borgerforenin-
gen Lundby afholdt tirsdag 
den 26. april i Medborger-
huset Lundby. 
Formand for Borgerforenin-
gen Lundby, Nils Glud, 

redegjorde for planerne om 
at indrette en café og butik, 
drevet af frivillige i de ledi-
ge butikslokaler på Lundby 
Hovedgade 95 i Lundby. 
Herefter fortalte forstander 
for ungdomsuddannelsen 
STU i Gl. Lundby Karin 
Lærke om uddannnelses-
institutionens baggrund for 
at gå med i projektet og 

endelig berettede Erik 
Westh fra Asylcenter Avnø, 
hvorfor Røde Kors har inte-
resse i projektet. 
Borgerforeningen Lundby 
har indtil nu modtaget 
750.000 kroner i offentlig 
støtte til projektet.  
Det er Socialministeriet, 
som har bevilget pengene, 
som de forventer sig meget 

af. 
Borgerforeningen Lundby 
har indgået aftale med udle-
jeren af lokalerne på Lund-
by Hovedgade 95 om, at 
projektet overtager lejemå-
lene pr. 1. juli 2011. 
Kunne du tænke dig at blive 
frivillig i projektet, så hen-
vend dig til NilsGlud på tlf. 
4011 9840. 

Stor interesse for butik og café 

Venter I barn? 
Fra slutningen af maj får alle kommende forældrepar 
mulighed for gratis at deltage i et nyt og spændende kur-
susforløb, nemlig ”En god start – sammen”. 
”En god start – sammen” er et tilbud til både mor og far, 
hvor I mødes 11 gange frem til barnet er ca. 2 ½ år. Både 
sundhedsplejersker, jordemødre og andre sundhedsfag-
folk deltager og inspirerer til, at I får den bedst mulige 
start som ny familie. 
Kurset består af små oplæg og diskussion af forskellige 
temaer, og der bliver også mulighed for udveksling af 
gode tips og erfaringer. Alt foregår under afslappede for-
hold og i en hyggelig stemning. Temaerne er blandt an-
det: 
Barnets udvikling 
Gråd 
Mad 
Søvn 
Tilknytning mellem barnet og jer som forældre 
Samliv og overskud i hverdagen 
Hver mødegang varer ca. 2,5 timer. 
HVEM KAN DELTAGE? 
For at I får det bedste ud af forløbet, skal alle deltagere 
have ca. samme termin. Derfor I skal have 6-8 uger til 
termin ved kursusstart for at deltage. Kurserne i 2011 er: 
Hold 1: Opstart: 19/5  
Hold 2: Opstart: 24/5 
Hold 3: Opstart: 23/8  
Hold 4: Opstart: 27/9  
Hold 5: Opstart: 10/11 
INTERESSERET I AT DELTAGE? 
Vil du/I tilmelde jer eller høre mere, er I meget velkomne 
til at kontakte projektleder Trine Møller, tlf. 5121 8746 / 
trim@vordingborg.dk. I kan også kontakte jeres jorde-
moder eller sundhedsplejerske for at høre mere om til-
buddet. Læs mere om ”En god start – sammen” på 
www.gss.vordingborg.dk. 

Erfaringer fra Glumsø 
På informationsmødet om 
café og butik i Lundby for-
talte to repræsentanter fra 
Café Rejseladen i Glumsø 
om deres erfaringer med at 
drive en café med frivillig 
arbejdskraft. 
Ghita Grønne og Elisabeth 
Tramm fortalte, at caféen 
nu har eksisteret i fire år, og 
det går strygende. Interes-
sen for at være frivillig er 
meget stor. Der er jævnligt 
venteliste til at få lov til at 

give en hånd med i caféen. 
- Det er folk i alle aldre, 
som gerne vil være med. Vi 
har indtryk af, at f.eks. unge 
mødre opfatter det som en 
kærkommen lejlighed til at 
komme væk fra de hjemlige 
pligter nogle timer om 
ugen, sagde de med store 
smil på læberne. 
Vil du være med i Lundby, 
så mail til Nils Glud på  
mgng@anarki.dk. 
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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 

Mød os på  

Livsstilsmessen  
på Gavnø 20.-22. maj 

Kom og hent  

gratis billetter  
i vores forretning 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Støtteforeningen for Køng 
Museum har igen i år arran-
geret et marked for hele 
familien i museumshaven i 
Køng.  Det bliver søndag 
den 22. maj, og der vil være 
mange aktiviteter hele da-
gen igennem, ligesom der 
vil være gratis adgang til det 
hele. 
Det populære veteranbil-
stævne, som tiltrækker over 
100 veteranbiler og stumpe-
holdere med alverdens re-
servedele til de fine veteran-
biler, bliver igen i år samlet 

i Køng. Traditionen tro 
kommer der mange tilskue-
re for at beundre de smukke 
biler.  
Fra hele Sjælland kommer 
udstillere af kunsthåndværk. 
Der bliver salgsboder med 
blandt andet smykker, glas, 
silketryk, patchwork, engel-
ske tapeter, tasker, æsker, 
garn og diverse arbejdende 
værksteder. Inde i museet 
vil tekstilkunstneren Mai-
Britt Bille, som er forfatter 
til adskillige håndarbejdsbø-
ger, forestå en broderi-

workshop. 
Også i år vil der være særlig 
underholdning for børnene i 
form af forskellige lege og 
konkurrencer. Disse vil bli-
ve afviklet hen over hele 
eftermiddagen. Blandt andet 
vil der igen i år blive af-
holdt mesterskab i side-
spring.  
Kom og se, hvad det er! 
Kl. 11 og kl. 13.30 vil der 
være omvisninger til de 
Rybergske Huse ved muse-
umsinspektør Berit Chri-
stensen, der vil fortælle om 

Køng Fabrik og historien 
bag denne. 
Mad og drikkevarer kan 
købes hele dagen. Omkring 
frokosttid vil guitaristen 
Shonys dejlige musik give 
ekstra god stemning ved 
indtagelsen af frokosten 
omkring madteltet.  
Alt i alt tegner det til at bli-
ve en hyggelig dag for hele 
familien søndag den 22. maj 
i Køng. 

Familiemarked  
med veteranbiler  
på Køng Museum 

Her ses en af de flotte vete-
ranbiler, du kan opleve på 
Køng Museum den 22. maj. 
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Borgerforeningen Lundby informerer 
Borgerforeningen Lundby 
har på vegne af byens bor-
gere sendt nedenstående 
høringssvar til Banedan-
marks planer om opgrade-
ring af jernbanen i forbin-
delse med Femernforbindel-
sen. 
- På Borgerforeningens veg-
ne takker jeg for de mange 
konstruktive tilbagemeldin-
ger jeg modtaget. Jeg ved, 
at Vordingborg Kommune 
vil tale Lundbys sag i de 
kommende forhandlinger 
med Banedanmark. Der går 
nu noget tid, før der sker 
noget nyt, men når der sker 
væsentlige ting vil jeg gen-
nem 4750Avisen lade jer få 
det at vide, siger bestyrel-
sesmedlem i Borgerforenin-
gen Lundby Steen Neilsen. 
Hørringssvaret til Banedan-
mark lyder: 
Borgerforingen i Lundby 
har gennemarbejdet de ma-
terialer, der har været til-
gængelig på Banedanmarks 
hjemmeside, deltaget i bor-
germøde, talt med berørte 
borgere i Lundby samt væ-
ret i dialog med Vording-
borg Kommune. 
Borgerforeningen har ikke 
taget stilling til den over-
ordnede trafikpolitik, men 
taget udgangspunkt i lokale 
forhold.  
Her har det glædet os, at 
køretiden primært fra/til 
København reduceres for 
persontog. Derimod er det  
med bekymring modtaget, 
at godstrafikken genoptages 
og bliver så markant som 
den beskrives, ikke mindst 
med transport af farligt gods 

midt igennem bymæssig 
bebyggelse. 
Det er selvfølgeligt kede-
ligt, at ejendomme skal ek-
sproprieres og nedrives, 
men under de givne om-
stændigheder er det sikkert 
den bedste løsning. 
Høringssvaret tager ud-
gangspunkt i grundløsning 
2, idet den anses for den 
mest sandsynlige løsning. 
Dertil har vi følgende be-
mærkninger: 
 
Støjskærme 
Der er planlagt opsætning af 
støjskærme igennem det 
bebyggede område i Lund-
by. Desværre er der ikke 
projekteret med støjskærm i 
den sydvestlige del af Lund-
by, hvilket ikke er tilfreds-
stillende, da der i det områ-
de også bor mange, der vil 
blive generet af støj fra 
jernbanen. 
Det er ikke oplyst, hvilket 
materiale støjskærmene 
udføres i. Er det en massiv 
konstruktion, vil det dele 
byen i to dele, ikke kun som 
nu med en fysisk deling 
pga. jernbanen, men også 
den synsmæssige opdeling, 
idet det udsyn, der er i gen-
nem byen langs hovedgaden 
vil blive brudt. 
Anbefaling: Støjskærmen 
på begge sider af Lundby 
Hovedgade bliver en gen-
nemsigtig/transparent kon-
struktion.. Der etableres et 
støjværn på den østlige side 
af jernbanesporene i Lund-
by. Det kunne være en støj-
vold, der bygges af over-
skudsjord. 

Vejbroen 
Vejbroen mellem Kaj Lyk-
kesvej og Lundbyvej, der 
krydser jernbanen, skal hæ-
ves. Den skal ifølge beskri-
velsen gøres bredere, hvil-
ket er glædeligt, men i pro-
jektet er ikke medtaget gang
- og cykelsti. Det er meget 
beklageligt, da det er en 
skolevej til den kommunale 
skole og benyttes meget af 
eleverne på Lundby Efter-
skole. 
Der skal gøres opmærksom 
på, at broen anvendes af 
skolebusser og rutebiler. 
En lukning af broen over en 
længere periode, angivet 
som 8–10 måneder, vil gi-
ver forretningslivet i Lund-
by et stort omsætningstab, 
ca. 30 procent, viser erfarin-
gen fra 1985, hvor broen 
også var lukket, da den 
skulle hæves ved elektrifi-
ceringen af Sydbanen. Hen-
visning til broerne i Sværd-
borg eller Ring er utilfreds-
stillende løsninger. 
Anbefaling: Broen konstru-
eres med cykel og gangsti 
samt anlægsperioden redu-
ceres væsentligt eller der 
opstilles en midlertidig vej-
bro. 
 
Godstrafik 
Der vil blive en voldsom 
godstrafik igennem Lundby, 
hvilket er bekymrende pga. 
støjpåvirkningen. Desuden 
er der frygt for miljøpåvirk-
ning/ulykke. 
Anbefaling: Der bør arbej-
des på, at den del af gods-
trafikken ikke benyttes af 
Sydbanen, ved f.eks. at fast-

holde noget af godstrafik-
ken over Fyn eller etable-
ring at en ny jernbanelinje 
langs Sydmotorvejen. 
 
Ventesal 
Lundby har længe savnet en 
ventesal ved stationen. Ved 
eksproprieringen af stati-
onsbygningen, er der nu en 
unik chance for at beholde 
noget af bygningen til en 
savnet ventesal med toilet!
Anbefaling: Stationsbyg-
ning består af tre sammen-
byggede bygninger, og her 
ønsker vi, at en af de min-
dre bygninger bliver ståen-
de som ventesal med toilet. 
Aflevering af arealer, hvor 
bygninger nedrives: 
De bygninger, der ekspro-
prieres, ligger i midten af 
Lundby. De skal forventelig 
nedrives. Det forventes at 
arealerne forbliver i offent-
ligt eje. 
Anbefaling: Efter nedriv-
ning planeres arealerne, 
som derefter udlægges til 
grønne områder. 
Midlertidig ekspropriation. 
I henhold til de tilgængelige 
materialer, skal der foreta-
ges nogle midlertidige ek-
spropriationer i forbindelse 
med byggeriet. Nogle af 
disse områder virker meget 
uhensigtsmæssig valgt. 
Anbefaling: Der igangsæt-
tes en dialog med Borger-
foreningen Lundby, Vor-
dingborg Kommune og Ba-
nedanmark om en fornuftigt 
og miljørigtig løsning. 
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Konfirmander i Køng og Svinø 
Konfirmander til Svinø Kir-
ke søndag d.15. maj 2011 kl. 
10,30: 
 
Mia Ekholm Andersen 
Svinøvej 138 
 
Janne Pugerup Christensen 
Næstvedvej 391 
 
Johan Frederik Groth 
Dybsø Fjordbanke 16 
 
Christian Lucas Goldschmidt 
Lundby Hovedgade 87 
 
Konfirmander til Køng Kir-
ke Bededag, fredag d. 20. 
maj 2011 kl. 10,30: 
Sabina Jørgensen 
Svinøvej 136 
 
Natascha Skjoldborg Jørgen-
sen 

Bygaden 36 
 
Maja Meisler Skov-
Andersen 
Togårdsvej 9 
 
Line Kristine Nielsen 
Svinøvej 131 B 
 
Lise Jensen 
Næstvedvej 428 
 
Anton Isak Larsen 
Fjordvænget 10 
 
Lucas Emil Thun Klausen 
Lundby Hovedgade 102 
 
Jeppe Stavnskær Nielsen 
Bankevejen 111 
 
Nicolai Alexandar Mazz 
Sparreager 
Togårdsvej 12 

Læs nyhederne på www.syvsogne.dk 

Sværdborg Sogns lokale 
nationale helligdag, Fars 
dag, den 5. juni, står for 
døren og i den højtidelige 
anledning begiver medlem-
merne af Sværdborg Sogns 
Selvbestaltede Suveræne 
Sogneråd sig, på ovenanfør-
te dato, ud på sin årlige, 
men ikke helt ufarlige, tra-
ditionsrige rundtur i sognet, 
for at hilse på så mange af 
sognets beboere, som mu-
ligt. Ved kødannelser vil 
hele køen modtage hilsen 
fra hvert enkelt sogneråds-
medlem. 
Vi har, efter bedste DSB 
stil, udarbejdet en køreplan, 
som forventes overholdt 

efter samme principper som 
DSB anvender. 
Kommer du for sent til to-
get, kommer du ikke med, 
kommer toget for sent til 
dig, må du vente og vi be-
klager naturligvis. 
Afgang fra forsamlingshu-
set i Overvindinge:  
kl. 13.00 
Overvindinge gadekær: 
kl. 13.10 
Snertinge gadekær:  
kl. 13.30 
Neble:  kl. 13.50 
Svinninge: kl. 14.10 
Sværdborg: kl. 14.30 
Kastelev: kl. 15.10 
Skaverup gadekær: 
kl. 15.40 

Skaverup strand: kl. 16.00 
Remkolde: kl. 17.30 
Forsamlingshuset i Over-
vindinge: kl. 18.00 
 
Overholdelse af tiderne i 
ovenstående køreplan er 
afhængig af de hjælpeforan-
staltninger sognerådets 
medlemmer bliver kastet ud 
i undervejs til jeres destina-
tioner. 
I ventetiden kan der foreta-
ges afsyngning af nedenstå-
ende tekst, frit oversat fra 
Drachmanns og Lange-
Müllers midsommervise: 
 
Vi elsker vort sogn, 
men dets indbygger´ mer´, 

når vi mødes med dem un-
der festlige former. 
På den årlige tur 
bringes vi vidt omkring 
og vi kommer, hvad enten 
det sner eller stormer. 
Vi hylder hver landsby, 
dens mænd og dens kvinder, 
med skønsang, hvis skønhed 
desværre forsvinder. 
:/:Mød nu op alle mand, 
kvindfolk gør li´sådan 
når I ser os bli´r sorgerne 
vendt til gladeste minder:/:  
 

 
 

På glædeligt gensyn! 
Otto Thomsen 
Presseatteché 

Vigtig meddelelse til borgerne i Sværdborg Sogn 
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Vordingborg Kommune har 
ansøgt og fået ekstraordinæ-
re midler af Sundhedsstyrel-
sen til at give kommende 
forældre et særligt tilbud. 
Nu får både mor og far nem-
lig en ekstra mulighed for at 
blive klædt godt på til foræl-
drerollen. 
Som nogle af de første i 
landet, får alle vordende 
forældrepar i Vordingborg 
Kommune nu mulighed for 
gratis at deltage i kurset ”En 
god start – sammen”.  
Projektleder Trine Møller 
fortæller: 
- ”En god start – sammen” 
er et rigtigt godt tilbud til 
kommende forældre, hvor 
de sammen med andre kom-

mende forældre over 11 
inspirerende og hyggelige 
mødegange kommer om-
kring temaer som barnets 
udvikling, sundhed, søvn, 
gråd, mad, tilknytningsfor-
hold, samliv og overskud i 
hverdagen. Kurset tager 
altså fat på emner, som alle 
nye forældre er optagede og 
berørte af. Samtidigt giver 
”En god start – sammen” 
også mulighed for at få og 
dele tips og erfaringer på 
tværs af forældre og sund-
hedspersonale. 
Forløbet begynder seks til 
otte uger før fødslen, og 
man mødes i alt 11 gange 
frem til barnet er ca. 2 ½ år. 
Dermed er ”En god start – 

sammen” ikke en tidsrøver, 
siger Trine Møller, og fort-
sætter: 
- Forløbet afholdes af et 
tværgående team, bestående 
af sundhedsplejersker, jor-
demødre, motorikeksperter 
og andre fagfolk. Emnerne 
er tilpasset graviditetens 
stadier og senere barnets 
alder, fastslår Trine Møller. 
For at forældrene får mest 
muligt ud af forløbet, er det 
vigtigt, at mødrenes termi-
ner ligger tæt. Derfor skal 
man have ca. seks til otte 
uger til termin ved holdstart. 
Holdene begynder med ca. 
en til to måneders mellem-
rum, og dermed vil de fleste 
kunne benytte sig af tilbud-

det. Der vil dog også være 
forældrepar med en skæv 
termin, og dem vil vi forsø-
ge at tilbyde evt. ledige 
pladser. 
Forløbet lægger op til, at 
både fædre og mødre delta-
ger på lige fod. Samtidigt er 
der fagfolk tilstede ved hver 
mødegang. Dermed skal 
tilbuddet ikke ses som en 
erstatning for en mødregrup-
pe, men derimod som et 
supplement.  
- Vi glæder os utroligt me-
get til at komme i gang, og 
vi håber, at vi har plads til 
alle de forældrepar, der er 
interesserede, slutter Trine 
Møller. 

Nyt tilbud til vordende forældre 

Fra venstre Sundhedsplejerske Anette Wangy og projektleder Trine Møller, som er to af de personer, som kommende 
forældre kan møde på ”En god start sammen”. 
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Lørdag, den 14. maj fra 
klokken 11-17 slår Marjatta 
dørene op og inviterer nabo-
er, venner og alle andre 
interesserede indenfor til en 
dag med mange spændende 
oplevelser. 
Marjatta er et skole- og be-
handlingshjem for udvik-
lingshæmmede børn og 
unge. Marjatta blev grund-
lagt i 1953, og er nu en del 
af Marjattafællesskabet, 
som ud over skole- og be-
handlingshjemmet på 
Strandvejen også består af 
flere voksencentre samt 
forskellige værksteder. 
Lørdag, den 14. maj vil der 
være rig mulighed for at få 
et indblik i den hverdag, 
som danner rammen for de 
74 børn og unge, som er 
tilknyttet skole- og behand-
lingshjemmet. 
På Marjatta arbejdes der ud 
fra Rudolf Steiners pædago-
giske principper, som bl.a. 
bygger på at udvikle og 
nære de kreative evner, som 
vi alle er i besiddelse af. 
Der lægges derfor stor vægt 
på de kunstneriske og krea-
tive fag, samt en strukture-
ret og forudsigelig hverdag, 
som giver tryghed og plads 

for udvikling hos den enkel-
te elev.  
Som gæst kan man bl.a. 
besøge skolehuset. Her vil 
der være udstilling af ele-
vernes skolearbejde, og der 
vil også være mulighed for 
at købe diverse bøger, far-
ver, postkort m.m.  
Skoleeleverne vil ligeledes 
optræde, og alle vil kunne 
få et lille kig ind i den ver-
den børnene og de unge 
møder, når de går i skole. 
Der vil f.eks. være glimt fra 
musikundervisningen samt 
fra de mange forskellige 
motoriske øvelser, børnene 
arbejder med. De mindste 
elever vil optræde med 
sanglege og små vers, og 
alle børnene ser frem til at 
komme på scenen og vise, 
hvad de har lært. Vil man 
have et indblik i de kreative 
fag, kan man besøge både 
håndarbejds-, væve- samt 
sløjdlokalerne.  
Marjattas marionetteater vil 
i løbet af dagen opføre 
eventyrspil for de mindre 
børn, en oplevelse som altid 
plejer at trække fulde huse. 
Marjattas ældste elever, 
som forlader skolen, har 
mulighed for at fortsætte på 

ungdomsuddannelsen, også 
kaldet STU (Særlig Tilrette-
lagt Uddannelse). Eleverne 
vil bl.a. vise deres træ-, glas
-, IT- samt sy- og filteværk-
sted frem. For dem, som vil 
opleve røg i næsen og sved 
på panden, anbefales et be-
søg i smedjen. Her vil sme-
den trække i blæsebælgen 
til hammerens rytmiske slag 
på ambolten.  
Skulle man blive sulten og 
tørstig i løbet af dagen, vil 
der være cafe med alver-
dens lækkerier, og holder 
vejret, bliver der også mu-
lighed for at købe lækkert 
mad fra grillen. De ældste 
elever vil sørge for lidt til 
den ”søde tand”, da de sæl-
ger både vafler, økologiske 
lækkerier samt pizza. 
Skal al den gode mad fordø-
jes, anbefales en tur i den 
smukke bøgeskov, eller 
man kan vælge at lade sig 
transportere i hestevogn. 
Her kan man passende kig-
ge forbi det lille skovhus, 
hvor der vil være forskellige 
friluftsaktiviteter, og man 
kan også besøge Bredesha-
ve, som huser Marjattas 
Pædagogiske Seminarium. 
Her vil de beboere, som 

arbejder i Café og Service-
fag byde på kaffe samt an-
det godt, og er man inter-
esseret kan man få informa-
tion om pædagoguddannel-
sen, gå tur i parken og slå et 
smut forbi shelterpladsen. 
Er man på Bredeshave vil 
man ikke kunne undgå at se 
det store og flotte byggeri, 
som er i fuld gang. Bygnin-
gen skal fremover huse 
Marjattas kulturliv og skabe 
rammen for arrangementer 
til gavn for både Marjatta, 
men forhåbentlig også for 
mange andre. 
På ”Åbent Hus”-dagen vil 
Marjattas værksteder i Sne-
sere holde åbent for interes-
serede. Her kan man se bå-
de metal-, træ-, glas- og 
keramikværkstederne, og 
der vil ligeledes være mu-
lighed for at gøre en god 
handel i den lille gavebutik.  
For yderligere information 
om Marjatta 
www.marjatta.dk.  
 
Fakta: 
Åbent hus på Marjatta 
Lørdag den 14. maj 
Kl. 11-17 
Strandvejen 15 
4733 Tappernøje 

Marjatta byder indenfor til åbent hus 
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TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS 

BANKOSPIL  

hver tirsdag kl. 18.30 for medlemmer 
             68 spil hver gang 

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

4750Avisen  
udkommer  
næste gang: 
Nr. 110: 23.-24. maj 

Deadline: 
Mandag den 16. maj  

kl. 10! 

Vi er to rolige og ekstremt vel-
opdragne små gravhunde, som 
søger et par "reservebedstefor-
ældre" med lukket have,  
som vil passe os mod betaling  
en gang imellem, når vi ikke  
kan komme med i byen. 
Hvis I er glade for hunde og har 
lyst til at have os på besøg, så 
ring venligst til 
Elisabeth Flemming 
Mobil 2086 1499 

Ældre ægtepar søges 

Bårse Husholdningsfor-
ening overlevede gene-
ralforsamlingen den 28. 
april og fik valgt ny for-
mand. Det blev Henriette 
Kirk, som overtog hver-
vet efter den mangeårige 
formand Annelise Jen-
sen, som ikke ønskede at 
fortsætte. 
Beretning og regnskab 
blev godkendt. og så var 
det tid  at der skulle væl-
ges et nyt medlem af 
bestyrelsen i stedet for 
Annelise Olsen, som ikke 
ønskede genvalg.  
Den, der kom ind, skulle 
tage formandsposten.  
Og det blev Henriette 

Kirk, der påtog sig opga-
ven, og dermed var det 
sikret, at Bårse Hushold-
ningsforening kunne 
fortsætte sit virke.  
Berit Larsen og Susanne 
Olsen modtog genvalg. 
Lene Kirk ogAnnelise 
Jensen var ikke på valg. 
Der kom to nye supple-
anter i foreningen, nem-
lig Inge Jørgen-
sen.Lundby og Lene 
Hansen, Bårse. Der var 
genvalg til revisorerne  
Lisbeth Hansen og Ulla 
Christoffersen. 
Karen Olsen takkede den 
afgående formand Anne-
lise Jensen for godt ar-

bejde. 
Bestyrelsen konstituerer 
sig på et snart foreståen-
de møde. Efter general-
forsamlingen kunne man 
nyde et flot pølse-/
ostebord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der var mange roser til 
den afgående formand 

Annelise Jensen. 

Husholdningsforening fik ny formand 

Billig sommerferie 
Kunne du tænke dig at holde en billig sommerferie i 
Lundbys venskabsby Lönsboda i Gøngelandet i det 
nordøstlige Skåne. 4750Avisen formidler kontakt til 

borgere i Lönsboda, som kunne tænke sig at bytte hus 
med dig en eller flere uger i den kommende sommer. 
Send en e-mail til 4750@lundbyweb.dk og fortæl om 
dit hus og dine ferieønsker. Send gerne fotos med af 

huset, både udefra og indefra. 
4750Avisen 



4750Avisen, nr. 109, 9.-10. maj 2011 

 

14 

Det sker i majDet sker i maj 
Ma 9 4750Avisen omdeles 
Ti 10 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus. Vi spiller om 
10.000 kr. på en enkelt plade.  
19.00: Vandretur fra Mallings 
Kløft, Stensby 
On 11 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 12 
Fr 13 9-13: Snaphanedage i 
Sibbarp ved Osby, Skåne 
Lø 14 10-14: Snaphanedag i 
Sibbarp ved Osby, Skåne 
11-17: Åbent hus på Marjatta, 
Strandvejen 15, ved Præstø 
Fjord. 
Sø 15 10.30: Konfirmation i 
Svinø Kirke 
13.00: Cirkus Baldoni i Køng 
16.30: Cirkus Baldoni i Køng 
Ma 16 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 110 
Ti 17 18.30: Bankospil i Tap-
pernøje Forsamlingshus. 
19.00: Vandretur fra Peter-
sværft, Langø ad Peters-
værftsvej 
19.00: Informationsmøde om 
integration af flygtninge i 
Lundby Lokalområde. Afhol-

des i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby. 
On 18 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby. 
Fr 20 St. Bededag 
Lø 21 15.00: Sigurd Barrett 
kommer til Sværdborg Kirke  
10.30: Konfirmation i Køng 
Kirke 
10.30: Bibler uddeles til sog-
nets fem-årige i Lundby Kirke. 
Sø 22 9.00: Familiemarked 
åbner på Køng Museum. 
Ma 23 4750Avisen omdeles 
Ti 24 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
19.00: Vandretur med start 
Ugledige Grusgrav, ad Ugledi-
gevej i 90-graderssvinget vest 
for planteskolen. 
On 25 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 26 
Lø 28 
Sø 29 
Ma 30 Deadline for stof til 
4750Avisen nr. 111 

NYT 
legeværelse 
på 39 kvm 
Super‐ 
garderobe 

       Velkommen 
 Tanja og Ryans Private 
Bondegårds Børnepasning       

      Mariehønen 

 

 

 

 

 
 

Vi har en ledig plads 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.  

Sommertur til Lönsboda 
Vil du med på en firedages sommertur  

til Lundbys venskabsby Lönsboda i Skåne fra  
 

fredag den 8. juli  
til mandag den 11. juli 2011 

 

Vi regner med at køre i bus og overnatte på vandrerhjem-
met i Lönsboda eller ved Hjärtasjön. 

Afrejse fredag kl. 12 fra Lundby  
og hjemkomst mandag aften. 

Foreløbigt program:  
Bilbingo i Lönsboda,  
besøg på Möllehem,  

grillfest med skånske venner ved Hjärtasjön,  
udflugt til Ann Jönsson ved Glimåkra (helse– og natur-

center i Gøngeskoven),  
bytur i Kristianstad. 

Foreløbig tilmelding:  
mail til peter@lundbyweb.dk eller ring 6130 1004.  

Sigurd Barrett kommer 
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. 
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Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101  

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

Morsø S10-40 
Introduktionspris: 9.995,- kr. 
Spar 2.000,- kr. 

NY-

Husk møde  
om integration  
af flygtninge 
Husk, at det er på tirsdag 
den 17. maj kl. 19.00, der er 
møde om integration af otte 
flygtninge, der bor i Lund-
by Lokalområde. 
Mødet holdes i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 
Lundby, og her kan man få 
mere at vide om, på hvilken 
måde man som borger kan 
bidrage til at gøre livet for 
de nye borgere i lokalområ-
det til en succes. Repræsen-
tanter fra integrations-
teamet i Vordingborg Kom-
mune vil deltage i mødet, 
ligesom repræsentanter fra 
Lundby Lokalråd og Bor-
gerforeningen Lundby. 

Du kan nå det endnu:  

Tag med til snaphanedag i Skåne 
Lørdag den 14. maj kl. 10-14 
er der snaphanedag i Sibbarp 
ved Osby i Skåne. Det er For-
eningen Svend Gønges skån-
ske søsterforening Förenin-
gen Snapphanelandet, som 
afholder en dag, hvor snapha-
nerne folder sig ud i al deres 
pragt og vælde. 
En delegation fra Foreningen 
Svend Gønge tager til Skåne 
og kaster glans over begiven-
hederne med deres flotte 
dragter, som kendes fra de 
årlige gøngemarkeder. 
Der er kørsel i private biler, 
og kunne du tænke dig at 
komme med, så har du endnu 
mulighed for at melde dig, og 
så vil vi prøve at arrangere 
fælleskørsel. 
Hvis du ønsker at tage til 
Skåne allerede fredag efter-
middag, er det muligt at 
booke overnatning på Van-
drerhjemmet i Lönsboda. 
Er du interesseret, så send en 
mail til Peter Sten Hansen, 
sten@post7.tele.dk eller ring 
6130 1004. 

Typisk snaphanefamilie fra 1600-tallet. Fader og søn vartes op af familiens kvinder. 

Husk at købe billetter til Cirkus Baldoni 
Husk, at det er søndag den 15. maj, at du 
kan komme i Cirkus Baldoni for kun 60 
kroner pr. næse. 
Det er de to borgerforeninger i Køng og 
Lundby, der har fortsat deres gode samar-

bejde og igen i år skaffet Cirkus Baldoni 
til området med hele to forestillinger. Kl. 
13.00 og 16.30.  
Køb din billet hos de lokale handlende 
eller hos borgerforeningernes formænd. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 9. maj 2011 til søndag den 22. maj 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Din lokale købmand Merko Tappernøje & Lundby 

Knorr lasagne-lasagnette  
pr. pakke                            19,95 
 
Sort Guld 6 x 33 cl + pant    29,95  
 
Bio Tex pr. pakke                 18,95 
 
Flydende Omo                     29,95 
 
Paradiso asparges 2 dåser    15,00 
 
Kitekat – Whiskas menuboxe 39,90 
  
1 spand sørøver-marmelade  
jordbær-solbær                   10,00 
  
Daloon forårsruller 10 stk. 
800g                                  17,95 
  
"Tulip" stegte frikadeller  
900 g                                 29,95 

Faustino rødvin 3/1 l  
Back in Box                          69,95 
  
Frisk blomkål - Iceberg            6,95 
  
Frigodan flødekartofler 
pr. 900 g                              19,90   
  
Kanon æblemost 0,25             8,90  
  
Hvidløgsflûtes/baguettes        11,90 
  
Discountpålæg (med god smag) 
(Kaptajn Klo’s favoritter) 
skinke  
skinke i strimler  
skinke i tern  
bacon i tern  
bacon i skiver 
 
pr. pakke      7,90 

Splitte mine 
bramsejl! 

Så kan det  
ikke blive  
billigere! 


