
4750  Avisen 
8. årgang nr. 110 

Avisen til alle i  

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker  23.-24. maj 2011 

 

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

Syv Sogne 

Kirkebladet for 
Køng og Svinø  
                         4 sider i midten 

Banken satser på 
Lundby-området 
Vordingborg Bank føler et stort 
ansvar for det lokalområde, lokal-
banken er en del af. Det siger 
filialleder i Vordingborg Bank i 
Lundby Klaus Larsen. 
                                   Læs side 6 

Danske soldater, adelsfolk og en 
enkelt dronning og konge fra 
Lundby var med til at kaste glans 
over Snapphanedagene i Sibbarp 
i Skåne den 12.-13. maj.  Side 16 

Snaphanedage 

Dagplejens dejlige dag 
D-dag, for Dagple-
jens dag. Det var i år 
den 11. maj, og vi 
var med i Køng, da 
dagplejen og børne-
haven sammen gjor-
de dagen til en ople-
velse for både små 
og store. Billedet er 
fra stadion i Køng, 
hvor der var godt 
med plads til udfol-
delser.        Side 13 

Fremrykket deadline for næste 4750Avisen 
På grund af Kristi Himmelfartsdag er deadline for stof til næste nummer af 
4750Avisen fremrykket til fredag den 27. maj kl. 10.00! 

Fodbold skabte kontakt 
Det var sport, når den er bedst, da 
Idrætsforeningen Svend Gønges 
førstehold torsdag den 12. maj 
mødte et hold fra Asylcenter Avnø 
til en venskabskamp på ISG’s baner 
i Køng. Kampen skabte nemlig 

kontakt mellem asylansøgerne og 
de lokale fodboldhelte. Efter kam-
pen tilbød ISG, at asylansøgerne 
kan få lov til at træne med dem i 
Køng. I øvrigt vandt Svend Gønge 
kampen 4-1.                        Side 7 

Kulsvierfestival og 
gøngemarkeder 
Pinsen kommer i år til at stå i 
Gøngehøvdingens tegn i Faxe 
Kommune.  
Erhvervs– og borgerforeningerne 
holder gøngemarkeder i både 
Faxe, Haslev og Faxe Ladeplads 
pinselørdag den 11. juni. Gønger-
ne fra Lundby optræder i samtlige 
byer.  
Og Chr. IV fra Gøngemarkedet i 
Lundby åbner årets Kulsvierfesti-
val i Eskilstrup ved Rønnede lør-
dag den 11. juni kl. 12.      Side 4 
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Tryk:  
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Oplag: 5.626 eks. 
4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker i 4750 Lundby  
samt 4760 Sværdborg Sogn,  

4720 Bårse og Beldringe Sogne, 
4700 Hammer Sogn og 4733  

Tappernøje og Brøderup.  
Dette blad omdeles  
23.-24. maj 2011 

 
Absolut sidste frist for indleve-

ring af stof og annoncer til næste 
nummer af 4750Avisen er  
FRE 27. maj 2011 kl. 10 

 
Næste nummer udkommer  

den 6.-7. juni 2011. 

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

1/1 side 1680 kr.  (2100) 1470 kr.  (1837,50) 1365 kr.  (1706,25) 1260 kr. (1575) 

1/2 side 1260 kr. (1575) 1050 kr. (1312,50) 945 kr.  (1181,25) 840 kr.  (1050) 

1/4 side 840 kr.  (1050) 735 kr.  (918,75) 630 kr.  (787.50) 525 kr.  (656,25) 

1/8 side 525 kr.  (656,25) 420 kr. (525) 370 kr.  (462,50) 315 kr.  (393,75) 

1/16 side 300 kr.  (375) 255 kr.  (318,75) 210 kr.  (262,50) 170 kr. (212,50) 

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

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! I PARENTES PRIS MED MOMS. 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Cirkus Succes 
Cirkus Baldoni burde skifte navn 
til Cirkus Succes, når de optræder 
i Syv Sogne. Igen i år havde de to 
borgerforeninger, Køng Borger-
forening og Borgerforeningen 
Lundby succes med at hyre det 
charmerende cirkus til to forestil-
linger. 
Så mange som 800 mennesker 
havde nogle dejlige timer med 
artister og klovne den 15. maj. 
Der var noget for alle, både de 
små og de store. 
Borgerforeningerne vil gerne tak-
ke for det store fremmøde. 
Vi glæder os allerede til næste år! 

 

Borgerforeningerne 

Herskab og tjenestefolk 
Bente er igen parat til 
at fortælle! 
 
Til alle jer, der i marts må-
ned gik forgæves, og til alle 
jer, der har lyst til at genhø-
re Bente Christiansen for-
tælle historier om sine for-
fædre, er der en ny chance. 
Tirsdag den 7. juni kl. 19.30 
vil man i bibliotekets møde-
lokale, Lundby Hovedgade 

100, kunne høre Bente Chri-
stiansen fortælle anekdoter 
om sit og sine forfædres liv, 
der var tæt knyttet til Lund-
bygård.  
Bente, hendes far, morfar og 
oldefar har alle været trofa-
ste og loyale medarbejdere 
på godset. Ved hjælp af 
billeder og med baggrund i 
en fortælleglad familie, for-
tæller Bente om oplevelser, 
der får latteren frem.  
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Blangslev Blangslev 

Åbent Kristi Himmelfartsdag 8.00-19.00 
Vi fejrer vores 1 års fødselsdag ved at holde: 

 

 

25,- 

                    Kom og vær med til                               
                   at fejre vores fød- 
                    selsdag med mas-
ser af gode tilbud i ugerne 22-23 

Hold øje med avisen! 

 

Hel nakkefilet eller 
nakkekoteletter 
m/u marinade pr. ½ kg  
 
 
 
 
Pulver eller flydende  
 
 
 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Højt belagt  
smørrebrød 
25,00 pr. stk  
FRIT VALG 
PR. STK. 
Du kan også 
bestille dine  
favoritter, så de  
er klar til afhentning,  
når du kommer 

Vi fylder      1 år! 

10,- 

4,95 
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,- 

6,95 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 
 
 
 

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. 
 
23. maj: Glaseret skinke med stuvet 
             sommerkål  
24. maj: Biksemad med bearnaisesovs, 
             spejlæg og rødbeder  
25. maj: Stegt flæsk med persillesovs  
26. maj: Frikadeller med rødkål, sovs  
             og kartofler  
27. maj: Skinkeschnitzel med ærter,  
             sovs og kartofler  

  28. maj: Entrecote med bagt kartoffel  
             og bearnaisesovs  
29. maj: Flæskesteg med rødkål, sovs  
             og kartofler  
30. maj: Hakkebøf med bløde løg, sovs 
             og kartofler  
31. maj: Rødvinsmarineret svinekam 
             med grøntsager  
 
 
 
 
 
 

Nye kartofler 
Italien, Spanien, Tyskland,  

Frankrig   
Kv.1   
 

19,95 

Pr. 1/2 kg. 

Vicks halsbolsjer 
Frit valg, pr. pose  
 
 
              Vildt billigt! 

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 23. maj 2011 og frem til søndag den 29. maj 2011 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Pr. kg. 39,90 

Pr. kg. 9,90 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 

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  

CAFÉ YRSA 
Yrsa vil have gang i sa-
gerne. Johnny Køng spil-
ler for hende den 2. juli. 
Ta’ naboens kone med! 

Køng-Svinø Menighedsråd  
indbyder til menighedsmøde 

Tirsdag den 31. maj kl. 19 til 20  
i konfirmandstuen Køng Præstegård. 

Dagsorden:  
Årets gang, regnskab og budget.  

Der serveres øl og vand.  
Derefter ordinært menighedsrådsmøde,  

der som altid er åbent for alle. 
Mvh. Elise Olsen, formand 

Kulsvierne holder festival i Rønnede 
I pinsen, nærmere bestemt lørdag 
den 11. og søndag den 12. juni kan 
du komme til den årlige kulsvierfe-
stival i Eskilstrup ved Rønnede. 
Det er Kulsvierlauget Eskilstrup, der 
står bag den årlige begivenhed, som 
plejer at trække rigtigt mange men-
nesker, der vil opleve, hvordan man 
i gamle dage fremstillede trækul. 
Men dertil er der mange andre spæn-
dende begivenheder på festivalen. 
Eskilstrup Kulsvierlaug afholder 
hvert år 2. week-end i juni måned 
den årlige festival på Møllegårdens 
Naturlejrplads, Eskilstrupvej 27, 
4683 Rønnede. 
I år falder festivallen sammen med 
pinsen, og der er som sædvanlig 
festival med mileafbrænding, kunst-

håndværk og underholdning lørdag 
og søndag. Mandag er kulsvierne 
også på pladsen og har tid til en snak 
om kul og tjære. 
Der er gratis parkering og adgang og 
det hele begynder lørdag den 11. 
juni kl. 12, hvor Chr. IV kommer og 
åbner festivallen. 
Læs mere på: www.kulsvier.dk 

 

Kulsvierne 

Sommertur til Lönsboda 
Fredag den 8. til mandag den 11. juli 2011 

Tre overnatninger, bus, hovedmåltider 

Pris: 2990,- kr. 
Fra programmet: 

Bilbanko, Möllehem, Svarta Bergen, 
Grillaften med skånske venner 

Naturhälsan i Glimåkra,  
heldagstur i Kristianstad m.m.m. 

Tilmelding og yderligere oplysninger: 
sten@post7.tele.dk eller 6130 1004 
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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. 

Banken tror på udvikling i Lundby 

Det er omtrent et år siden, at 
Nordea valgte at lukke sin 
afdeling i Lundby. Dermed 
blev Vordingborg Bank det 
eneste pengeinstitut med 
lokal filial i Lundby Lokal-
område. 
4750Avisen har spurgt fili-
alleder Klaus Larsen, hvor-
dan det har påvirket den 
lokale bank, at man er ble-
vet ene hane i kurven. 
- Det har givet os nogle 
flere kunder, men ikke en 
dramatisk udvikling. Ten-
densen er for tiden, at færre 

bruger bankfilialerne rent 
fysisk og i højere grad be-
tjener sig af web-bank-
tjenester. 
- Betyder det, at der er ud-
sigt til, at Vordingborg 
Bank lukker sin filial i 
Lundby? 
- Absolut ikke! Vi er meget 
glade for at være i Lundby, 
og vi tror på den positive 
udvikling, der er i gang i 
Lundby. Vi har bemærket, 
at Lundby Apotek har fået 
enorm succes ved at udvide, 
vi har set, at Lundby Biblio-

tek har firedoblet besøgstal-
let ved at blive stort set 
døgnåbent, og vi er meget 
spændte på det café– og 
butiksprojekt, som Borger-
foreningen er i gang med. 
- Jamen, er det overhovedet 
noget, der interesserer jer? 
- Bestemt! Vordingborg 
Bank er en lokal bank, og vi 
har et klart samfundsansvar, 
også for lokalområdet. Det 
er skrevet ind i en politik 
for Vordingborg Banks 
virksomhed.  
Overfladisk set er der må-
ske ikke den store forskel på 
produkttilbud, serviceydel-
ser og priser bankerne imel-
lem, men ser vi på, hvad der 
leveres tilbage til lokalsam-
fundet i form af skattebeta-
ling, arbejdspladser, spon-
sorater og engagement, er 

der stor forskel. 
At tage ansvar for vores 
lokalsamfund, vores medar-
bejdere og det miljø, der 
omgiver os, er vigtigt og 
naturligt for Vordingborg 
Bank. 
En af vores ni leveregler er: 
Vi er en lokal bank, som 
støtter sunde projekter til 
gavn for vores egn. 
Vordingborg Bank i Lundby 
har i de senere år været med 
til at sponsere lysfesterne 
ved juletid i Lundby, og 
sidste år var banken sponsor 
for Rollespil Svend Gønge 
under Gøngemarkedet, og 
dertil støtter banken 
4750Avisen med fast an-
noncering. 
- Vi fem medarbejdere i 
Vordingborg Bank i Lundby 
er en del af lokalsamfundet, 
og det vil vi gerne opfattes 
som, siger Klaus Larsen. 
Filiallederen understreger, 
at der tre dage om ugen, 
mandag, onsdag og fredag 
fra morgen til eftermiddag 
sidder fem top-
professionelle rådgivere i 
bankens lokaler på Lundby 
Hovedgade 105, klar til at 
rådgive om ethvert finan-
sielt spørgsmål.  
- Kig ind og få en snak med 
os, siger Klaus Larsen. 

Filialleder Klaus Larsen, 
Vordingborg Bank, Lundby:  
- Vi har et lokalt ansvar! 
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29. maj kl. 10-14 

Lundby Hovedgade 93 - 4750 Lundby - Tlf. 5173 8899 

 

Så er der igen mulighed for 
at træffe andre erhvervsdri-
vende fra Syv Sogne. 
Næste virksomhedsbesøg i 
Syv Sogne Erhvervsforum 
finder sted onsdag den 15. 
juni 2011 kl. 7.30 - 9.00 
hos Irvold Data på Lundby 
Hovedgade 42, hvor den 
lokale IT-virksomhed byder 
på morgenkaffe og rund-
stykker for kun kr. 20.  
Læs mere om Irvold Data 
på www.irvold-data.dk. 
- 7S-Erhvervsforum byder 
velkommen, og alle delta-
gere præsenterer sig selv og 
deres virksomhed 
- Update fra arbejdsgrup-
per, lokal erhvervsstrategi 
- Networking over morgen-
kaffen.   
Husk tilmelding på mail: 
info@7s-erhvervsforum.dk  
snarest og giv endelig invi-
tationen videre til dine er-
hvervskontakter. 
Vi glæder os til at se en 
masse morgenfriske virk-
somheder. 
 

Poul Erik Rønje, formand,  
Syv Sogne Erhvervsforum   

Rundstykker  
& networking 

Asylansøgerne har  
en supermålmand 
Sameer Saeed hedder manden, 
der vogtede målet for asylansø-
gerne fra Avnø, da de mødte 
Svend Gønges førstehold i en 
venskabskamp torsdag den 12. 
maj i Køng. Og han kunne stå 
på mål! Der skulle et drømme-
hug fra Lars Mieritz helt oppe i 
målhjørnet til at passere ham. 
Forklaringen er, at Sameer Sa-
eed er landsholdsmålmand fra 

Syrien, og det var tydeligt, at 
han var i en klasse for sig. 
I anden halvleg skiftede han til 
markspillertøj og scorede Avnø
-beboernes enlige mål i anden 
halvleg. 
Kampen var meget lige og fair 
spillet, og det var manglende 
træning, der gjorde, at Avnø til 
sidst mistede pusten og tabte 4-
1 til de gæve gønger. 
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Spillestedet, som roligt kan betegnes 
som Sydsjællands smukkeste, danner 
igen i år rammen om Sydsjællands 
Kulturteaters sommeroplevelse. 
Temaet er Vordingborg Hushold-
ningsskole i årene fra 1934 til 1954 og 
hedder ”Der står mænd bag kvinder.” 
Bag stykkets idè og instruktion står 
dog en kvinde, Jonna Colding Henrik-
sen, som gennem et par år har studeret 
husholdningsskolens spændende hi-
storie. Et stort forarbejde er i hænder-
ne på 28 engagerede amatørteaterfolk 
ved at folde sig ud som som et unikt 
billede af en tid, de fleste af os ellers 
kun kender fra ”Matador”.  

Parallelt med selve husholdningssko-
lens udvikling skildres også folke-
mentaliteten i dens forskellige faser, 
fra depressionens fattigsmandsfornuft 
over håbet, der knyttedes til den tyske 
påvirkning, som så under krigen kam-
mede over, blev til bristede illusioner 
og bagefter til ren pragmatisme. 
I stykket følges en ung kvinde, som på 
grund af sit gåpåmod og nogle vor-
dingborgensiske logebrødres trang til 
iværksætteri, bliver ansat som forstan-
derinde med det formål at skabe en 
husholdningsskole, som skulle være et 
uddannelsessted for kvinder på højt 
niveau.  Det at holde hus, opdrage 

børn, sørge for hygiejne og sundhed 
blev endeligt set som et omdrejnings-
punkt i vores samfund.  Set med vore 
dages øjne var kvinden dengang langt 
bagud i forhold til ligestilling. Men 
set med 30`er øjne var husholdnings-
skolerne en kæmpestor opgradering af 
den almindelige kvindes uddannelse.  
Endelig blev der set med respekt på 
kvinders ansvarsfunde arbejde. 
Rollerne i ”Der står mænd bag kvin-
der” er stærkt inspireret af virkelige 
personager fra Vordingborg, f.eks. en 
fremsynet borgmester, en energisk 
digelagsformand, nazimedløbere, en 
enkelt jøde og nogle modige kvinder. 
Nogle af episoderne kunne have fore-
gået i andre provinsbyer; men hoved-
handlingen forgår i Vordingborg. 
Sydsjællands Kulturteater sætter en 
ære i at fremlægge et historisk doku-
ment på en underholdende måde.  
Som sædvanlig er der mulighed for at 
købe aftensmaden inden forestillin-
gen. Boderne åbner en time før forstil-
lingen, så kom endelig i god tid med 
tæpper og klapstole! 
Til sidst vil tillade os citere Susse 
Wold fra bogen ”Fremkaldt”, hvor 
hun citerer sin mor Marguerite Viby: 
”Det er nødvendigt at have glædesde-
poter i sit liv” og ”Det er vigtigt hele 
tiden at have noget at glæde sig til – 
eller over. Store eller små ting imel-
lem hinanden. At dyrke glæden er en 
alvorlig ting, den farver alt omkring 
os. Det er den, der gør, at det er sjovt 
at være til.” Vi håber, vi med vores 
stykke kan være med til at fylde pub-
likums glædesdepoter, og vi glæder os 
til at møde publikum i Balle. 
I øvrigt gik Susse Wold selv et halvt 
år på Vordingborg Husmoderskole, 
som den hed dengang, og i stykket 
genhøres ”Hot, hot”, som hendes mor 
udødeliggjorde i 1937 i ”Mille, Marie 
og mig”. 
Sydsjællands Kulturteater spiller ”Der 
står mænd bag kvinder” i Balle, Balle-
vej 16, 4735 Mern, og der spilles føl-
gende datoer: 9., 10., 17. og 18. juni 
kl. 18 og 19. juni kl. 16. Markedsplad-
sen åbner de angivne tidspunkter, og 
selve stykket begynder henholdsvis 
kl. 19 og kl. 17. 
 
Yderligere info: www.kulturteater.dk 

Der står mænd bag kvinder! 
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Hvert år holder dagplejerne 
i Danmark D-dag.   
D-dagen er en årlig tilbage-
vendende og landsdækken-
de dag for dagplejen, hvor 
der festes. 
I dagplejen i Køng holdt vi 
dagen sammen med den 

lokale børnehave Æbleha-
ven på sportspladsen. Da-
gens tema var leg og bevæ-
gelse. Vi begyndte med 
fællessang og havde lavet 
forskellige legebaner, hvor 
vi kunne vælte dåser, spille 
fodbold, gå på line og hop-

pe i ringe, løbe zigzag, 
kravle i telt og tunnel samt 
lege med faldskærm og 
sæbebobler. Vejret var rig-
tig flot og børnene hyggede 
sig sammen med de voksne. 
Børnehaven blev og spiste 
frokost sammen med os. 

Om eftermiddagen holdt vi 
galleriudstilling af børnenes 
malerier for forældrene. Her 
blev der budt på hyggesnak, 
kaffe, vand, boller og frugt.  
Der kom rigtig mange for-
ældre, og dagen var su-
pergo'. Tusind tak for det!   

Dagplejens Dejlige Dag 

 

Ledig plads fra 1. juli 2011  
Gyngehesten tilbyder en rolig og stabil 
hverdag uden gæstebørn og gæsteforældre. 
Oplev hvor nemt det kan være....  
Medbring bare dit barn, tøj og sko, resten 
sørger Gyngehesten for. 
Gyngehesten er selvfølgelig godkendt af 
Vordingborg kommune, røgfri og hører un-
der den kommunale tilskuds- og tilsynsord-
ning. 
Ring til Henriette på 2554 9721 og hør mere 
eller besøg: Gyngehesten1.dk  
Den private pasningsordning Gyngehesten, 
Banevej 2, 4750 Lundby 

Kom og se 
hvor sjovt  
vi har det  
i Gynge-
hesten!  
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Det er om fjorten dage et år 
siden, at Kenneth Nielsen 
og Lars Andersen overtog 
SuperSpar i Blangslev. 
På det år er der sket ting og 

sager i butikken, som har 
udviklet sig til at blive me-
get populær i lokalområdet.  
Kenneth, som står for den 
daglige drift, og Lars har 

taget mange initiativer på 
mange felter, så SuperSpar i 
Blangslev på mange måder 
er blevet det, man tidligere 
kaldte en blandet landhan-
del, blot en moderne af 
slagsen. 
- Det har været en spænden-
de rejse, hvor vores mål var 
at blive områdets lokale 
købmand. Og vi synes, det 
så småt er ved at lykkes. Vi 
kan mærke, at kunderne er 
ved at vende tilbage. Og de 
kunder, vi har, roser os me-
get. Ikke mindst for kunde-
betjeningen, vores persona-
les udstråling, som efter min 
mening er en grundsten, 
hvis man vil have succes, 
ikke mindst i et lokalområ-
de som vores. 
- Priserne skal vel også 
være i orden? 
- Jo, men der har vi jo vores 
store gul-pris-sortiment, 
som følger priserne i dis-
count-sektoren. Og så kan 
kunderne selv vælge. Og 
når det gælder frugt og 
grønt, så skiftede vi i januar 
leverandør, så vi også her 
kan være med prismæssigt. 
Men købmændene har også 
taget utraditionelle metoder 
i brug for at få gang i butik-

ken. F.eks. Sælger de smør-
rebrød og dagens ret fra 
Rugvængets Smørrebrød i 
Næstved. De har lavet spon-
soraftaler med foreninger i 
lokalområdet, som får pro-
center af benzinsalget. 
Og så har de åbnet en meget 
populær slagterafdeling 
med den meget vellidte 
slagter Halina Bang som 
leder. 
- Det er folk begyndt at læg-
ge mærke til, og roserne til 
Halina er mange, siger Ken-
neth Nielsen. 
Det vakte også opsigt i de 
lokale børneinstitutioner, da 
SuperSpar til fastelavn lave-
de et arrangement ved bu-
tikken.  
- Vi var meget overraskede 
over, hvor mange, der kom, 
så det laver vi igen til næste 
år, ligesom der henover 
efteråret vil blive lavet ar-
rangementer for voksne. 
At drive en købmandshan-
del på landet i dag kræver 
fantasi og gå-på-mod, men 
det har også masser af i 
Blangslev. 
Fødselsdagen bliver i øvrigt 
fejret med en masse gode 
tilbud til kunderne.  

En moderne blandet landhandel  
Lars Andersen og Kenneth Nielsen, indehaverne af SuperSpar i Blangslev, der nu fylder 1 år. 

 
Endnu en gang danner den skønne have  

rammen om årets midsommerfest,  
hvor alle er velkomne. 

Der er spisning (grillkød/pølser, kartofler,  
salat og brød) kl. 18.30, hvis man har lyst.  
Bålet tændes kl. 20.30 og årets båltaler er  

borgmester Henrik Holmer. 
Madbilletter kan købes hos købmanden  

i Køng indtil den 21/6. 
0-2 år gratis, 2-12 år 30 kr. og 13-100 år 60 kr. 

Drikkevarer kan købes i haven til maden. 
Vel mødt til en dejlig midsommeraften  

i Spindeskolens Have torsdag den 23. juni. 

Køng Borgerforening 
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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 

Stadig vinterdæk? 
Er du en af dem, der endnu 

ikke har fået skiftet  
fra vinter– til sommerdæk? 

Se nu at få det gjort! 
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 

 

Køng Borgerforening, 
“Kafe Køng” Foto og film-
gruppen søger deltagere til 
en gruppe, der skal arbejde 
med forskellige former for 
digital fotografering og 
måske lave en film om 
Køng Sogn.  
Et andet emne er digitalise-
ring af gamle smalfilm og 
lysbilleder. 
Vi har et lokale på førstesa-
len af Køng Museum, som 
vi deler med sygruppen og 
en kommende fortællegrup-
pe og tegne- og malegrup-
pen. 
Vi er foreløbig tre medlem-
mer af fotogruppen, men vil 
gerne have nogle flere, ger-
ne yngre med forstand på 
digital fotobehandling. 
Der er indkøbt digitalt foto-
udstyr og computere til for-
målet. Det er et led i områ-
defornyelsen i Køng. 
Alt er på frivillig basis, og 
vi kan følge de øvrige akti-
viteter i områdefornyelsen, 

der er godt i gang, både 
husflidsskolen og i forsam-
lingshuset med ombygning 
og modernisering. 
Tovholder og tilmelding til 
Frantz Hansen, Køng Bor-
gerforening på telf. 5570 
0775 eller 2274 0775, e-
mail: skovbakke-
gaar36@hotmail.com 
Tovholder og tilmelding til 
tegne-/malegruppen, Køng 
Borgerforening, Per Al-
strøm telf.5576 9037 e-
mail: perlissi@mail.dk 
Tovholder og tilmelding til 
fortællegruppen, Køng Bor-
gerforening, Else Lützhøft 
telf.5099 0526 e-mail: pel-
se@mail.dk 
  
Vi håber at mange har lyst 
at deltage i arbejdet i foto-
gruppen og de andre grup-
per. 

Venlig hilsen  
på vegne af  

Køng Borforening  
Frantz Hansen 

Kafé Køng søger folk 
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Seks af de dygtige renæs-
sance-dansere fra Lundby 
var med på snapphane-
markedet i Sibbarp. Fra 
venstre Susanne, Margit, 
Birgit, Birgit, Hanne og 
John. 
Du kan opleve alle 12 re-
næssancedansere på Gøn-
gemarkedet i Lundby lør-
dag-søndag den 20.-21. 
august i år. 

Til snapphanemarked i Sibbarp 

Herover: Formand for 
Föreningen Snapphane-
land, Hans Gardelid sam-
men med Kulsoen, Birgit 
Rasmussen fra Foreningen 
Svend Gønge.  
Til højre: Æggekage med 
flæsk var populært i Skåne. 
Nederst: Brødrene Benja-
min og Nicolai Lorich gav 
en drabelig opvisning i 
fægtekamp. 

Foreningen Svend Gønges 
søsterorganisation i Skåne, 
Föreningen Snapphanelan-
det arrangerede sammen 
med Hembygdsföreningen i 
Osby fredag-lørdag den 13.
-14. maj snapphanemarked 
ved Sibbarp Skanse uden 
for Osby. 
Fredag var sjetteklasserne 
fra områdets skoler indbudt 
til en historisk dag, hvor 
børnene blev præsenteret 
for deres danske historie, 
og helt kontant blev elever-
ne ekserceret af de to dan-
ske drabanter Benjamin og 
Nicolai Lorich, til stor mo-
ro for alle. 

Lørdag var der marked for 
lokalbefolkningen, og det 
blev noget af et tilløbsstyk-
ke i det gode vejr. 
Der var kanonsalutter fra 
Sydsjællandske Muskete-
rer, fægtekamp af draban-
terne fra Danmark, og dan-
seopvisning af renæssance-
danserne fra Lundby. 
Kulinarisk manglede der 
heller ikke noget. Ægge-
kage med flæsk, opfattes i 
Skåne som en ret fra dan-
skertiden, gjorde stor lyk-
ke. Vi danske skulle dog 
vænne os til, at æggekagen 
blev drysset med sukker 
inden serveringen. 
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Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 

Næste nummer af 4750Avisen udkommer 6.-7. 
juni. Deadline FREDAG DEN 27. 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. 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.  

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Bårse husholdningsforening 
fik ved generalforsamlingen 
28. april ny formand og 
skiftede ud i bestyrelsen. 
Bestyrelsen ser nu sådan ud: 
Formand Henriette Kirk. 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Berit Larsen, Susanne Ol-
sen, Lene Kirk og Annelise 

Jensen. Bestyrelsesmedlem 
Annelise Olsen ønskede 
ikke genvalg. Nye er to sup-
pleanter, Inge Jørgensen og 
Lene Hansen, fra henholds-
vis Lundby og Bårse. Vi 
glæder os til en ny sæson i 
foreningen. 
    Henriette Kirk, formand 

Ny formand i Bårse 
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Det sker i maj-juni  
Ma 23 4750Avisen omdeles 
Ti 24 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
19.00: Vandretur med start ved 
Ugledige grusgrav, ad Ugledi-
gevej i 90-graderssvinget vest 
for planteskolen. 
On 25 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 26  
Fr 27 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen 
Ma 30  
Ti 31 18.30: Bankospil i Tap-
pernøje Forsamlingshus 
19.00: Vandretur fra Netto i 
Mogenstrup ad Præstø Lande-
vej 
19-20: Menighedsmøde i kon-
firmandstuen i Køng Præste-
gård. 

JUNI 
On 1 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 2 20.00: Nyd solnedgangen 
fra toppen af Køng Kirke.  
Ma 6 4750Avisen omdeles 
Ti 7 4750Avisen omdeles 
17-20: Bagagerumsloppemar-

ked v. Over Vindinge forsam-
lingshus 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus.   
19.00: Vandretur fra Knudsho-
ved P-plads. Husk P-penge) ad 
Knudsskovvej. 
19.30: Generalforsamling i 
Over Vindinge bylaug i forsam-
lingshuset 
19.30: Bente Christiansen hol-
der foredraget ”Herskab og 
Tjenestefolk” i mødelokalet på 
Lundby Bibliotek, Lundby 
Hovedgade 100, 4750 Lundby. 
Alle er velkomne. Arr.: Lundby 
Sognearkiv. 
On 8 9.30: Bårse Hushold-
ningsforening besøger Køge 
Miniby og Bjørn Nørgaards 
skitsesamling. Tilmelding se-
nest 31. maj. 
18.30-19.30: Zumba i Medbor-
gerhuset Lundby 
Lø 11 12-17 Kulsvierfestival i 
Eskilstrup v. Rønnede. 
10-16: Gøngemarked i Faxe, 
Haslev og Faxe Ladeplads. 
Sø 12 10-17 Kulsvierfestival i 
Eskilstrup 
Ma 13 10: Deadl.4750Avisen 

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 

Nyd solnedgangen  
fra kirketårnet 

Se solen gå ned over det sydsjællandske landskab, 
mens du nyder et glas vin på toppen af Køng Kirkes 

tårn. Forinden har du deltaget i en spændende  
musikgudstjeneste, fyldt med vore smukkeste  

aftensalmer. 
Køng Kirke – Kristi Himmelfartsdag 

torsdag d. 2. juni kl. 20.00 

Sommerturen til Lönsboda 
finder sted i dagene fra 
fredag den 8. juli til og med 
mandag den 11. juli. 
Vi har nu supplerende op-
lysninger om turen, som 
gør det mulig for dig at 
tilmelde dig. Eneste forbe-
hold er, at der skal være et 
minimums-antal for at tu-
ren kan gennemføres.  
Turen kommer til at foregå 
med bus, og prisen for bus, 
overnatning (tre nætter) 
samt morgenmad, frokost 
og aftensmad bliver 2900,- 
kroner pr. person. 
Overnatning foregår i 2-
sengs og 4-sengs værelser 
på Vandrerhjemmet i Löns-
boda (incl. linned og mor-
genmad) samt på Hjärtasjö-
torpet ved Hjärtasjön. 
Foreløbigt program: 
Fredag den 8. juli: 
Kl. 12.00: afgang fra Med-
borgerhuset, Banevej 4, 

4750 Lundby. 
Kl. 17-17.30: Indkvartering 
Kl. 18: Middag i Lönsboda. 
19.00: Bilbingo i Lönsboda 
Lørdag den 9. juli: 
Bl.a. besøg på Möllehem 
og Svarta Bergen  
Aften: grillfest med lokale 
ved Hjärtasjön 
Søndag den 10. juli: 
Bl.a. besøg hos Ann Jöns-
son, Gamlarp ved Glimå-
kra, Naturhälsa och natur-
medicin samt gøngehisto-
rie. 
Mandag den 11. juli: 
Heldagstur til Kristianstad. 
Ca. 20.00: Hjemkomst. 
Tilmelding: 
sten@post7.tele.dk eller tlf. 
6130 1004. 
Det skal understreges, at 
prisen kan blive justeret, 
hvis vi får mange tilmeldte. 
Fortæl, om du vil bo på 
vandrerhjem eller ved Hjär-
tasjön.  

Sommerturen til Lönsboda 
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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  

Udflugt til Køge Miniby og  
Bjørn Nørgaards skitsesamling 
Den 8. juni kl. 9.30 fra Bår-
se forsamlingshus tager Bår-
se Husholdningsforening på 
tur, og vi håber at kunne 
friste både medlemmer og 
ikke-medlemmer til at tage 
med.  
Destinationen er Køge! Vi 
skal besøge Køge Miniby, et 
sted der er værd at besøge 
hvis man er historisk inte-
resseret, eller synes, at det er 
fantastisk at se hvad frivilli-
ge entusiastiske pensionister 
har frembragt for at kunne 
vise hvad Køge var engang i 
perfekt gengivelse. Selve 
Minibyen, hvor alt er hjem-
melavet, består i dag af lidt 
over 300 huse, gader, en 
havn og både, men når mini-
byen står færdigbygget vil 
den indeholde omkring 640 
bygninger. Børn og børne-
børn vil helt sikkert synes, at 
en tur gennem de små  ga-
der, i en by bygget i størrel-
sesforholdet 1:10, vil være 
fornøjeligt. Selv om chancen 
for at fare vild kun ligger i 
størrelsen 1:10, har vi selv-
følgelig sørget for en guide, 
der viser os rundt og fortæl-
ler om byen.  
Herefter kører vi videre til 
Køge skitsesamling, som 
indeholder Bjørn Nørgaards 
skitser. 
Vi vil bl.a. komme til at få et 
indblik i tilblivelsen af 
Dronningens gobeliner. 
Lækre sandwichs og kaffe 
med kage vil blive serveret. 
Drikkevarer kan købes for et 
rimeligt beløb.  
Vi er tilbage i Bårse kl. ca. 
17.00.  
Pris: 375 kr. for medlemmer 
og 425 kr. for ikke medlem-
mer. Medlemskab sælges for 
125 kr. på turen.  
Tilmelding senest 31/5 til:  
Henriette Kirk 4218 2807, 
Susanne 4082 2457. Anneli-
se 5598 0146 eller Lene 
2567 5420. 
 

              Henriette Kirk, formand 

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 

4750Avisen udkommer: 
Nr. 111: mandag-tirsdag 6.-7. juni   
- deadline: fredag 27. maj kl. 10 

Nr. 112: mandag-tirsdag 20.-21. juni - 
deadline: TIRSdag 10. juni kl. 10 
Nr. 113: mandag-tirsdag 4.-5. juli  
- deadline: mandag 27. juni kl. 10 

Nr. 114: mandag-tirsdag 18.-19. juli  
- deadline: mandag 11. juli kl. 10 

4750Avisen holder 
sommerferie  

Nr. 115: mandag-tirsdag 15.-16. august  
- deadline: mandag 8. aug. kl. 10 

 
Send din annonce eller artikel til 

4750@lundbyweb.dk  

Henriette Kirk, den nye formand  
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Tilbuddene gælder fra mandag den 23. maj 2011 til søndag den 5. juni 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Lundby 

Efterløns- 
valgflæsk 
Rynkeby saft 1/1 liter  10,00 
 
Jaka kødkonserves 2 dåser     25,00 
 
Marabou chokolade 19,95 
 
Knorr dressing-mix (1x3) pk.  10,00 
  
Panerede fiskepinde (500 g. 10 stk.)  
                                                     5,00 
 
3-stjernet pålæg 110-135 g      10,00 
 
Daloon 720 g ruller          20,00 
 
2 kg hvedemel        7,50 
 
1 1/2 liter æble/appelsin– 
juice                                          8,90 
 
Pizza-/tærtedej pr. pakke      10,00 
 

Karat instant i glas         16,90 
 
Lambi 3-4 pak 2 pakker           30,00 
 
Guldost pr. kg.         40,00 
  
Flæskeben pr. kg.                  10,90 
 
Stegeflæsk  i skiver   24,90 
 
"Wibroe-øl” 6 dåser 0,33 cl.  
+ pant                                      19,90 

Købmand Bo Weber 

Vi ønsker alle vore kun-
der en god valgkamp! 

 

Vores tilbud holder 
både før og efter 

valget! 


