
4750  Avisen 
8. årgang nr. 111 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 6.-7. juni 2011 

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

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Det er brandærgerligt, at Asylcen-
teret på Avnø lukker 1. oktober.  
Det mener blandt andre formand 
for Lundby Lokalråd, Steen K. 
Nielsen, efter at Udlændingeser-
vice har besluttet at lukke asylcen-
teret efter kun et halvt års drift. 
Begrundelsen for lukningen er, at 

prognoser viser, at der kommer 
færre asylansøgere til Danmark for 
tiden.  
- Det er ærgerligt, fordi vi har fået 
et godt samarbejde med centeret, 
og lukningen betyder tab af ar-
bejdspladser i Lundby Lokalområ-
de, siger Steen K. Nielsen. Side 5 

Lille fjer 
blev til 
fem høns 
 
 
 
 

Sjællandske  den 27. maj 

- Jeg kan slet ikke genkende den beskrivelse, der er i dagbladet, med den vir-
kelige hændelse. Sådan siger leder af Asylcenter Avnø, Michael B. Hansen, 
efter at Center Avnø 27. maj kom på forsiden af Sjællandske.     Læs side 2  

Nye ambassadører 
for Gøngehøvdingen 
Foreningen Svend Gønge har fået 
tre nye ambassadører. En af dem er 
Næstveds nye borgmester Carsten 
Rasmussen.                    Læs side 6 

Mønsmalere på 
Køng Museum 
En enestående samling af malerier 
fra familien Rathjes malerisamling 
kan for tiden ses på Køng Muse-
um, Bygaden 27 i Køng.     Side 7 

 

Nu skal vi i gang 
med café og butik 
Socialministeriet har nu godkendt 
de budgetter, som Borgerforeningen 
har udarbejdet for café– og butiks-
projektet, som åbner i de ledige 
lokaler på Lundby Hovedgade 95 
efter sommerferien.  
Der er informationsmøde for alle, 
som kunne tænke sig at være frivil-
lig i projektet onsdag den 15. juni.            
                                    Læs side 10 

Kom til borgermøde  
om biogasanlægget 
Borgerne inviteres nu til møde om 
et biogasanlæg i Lundby-Køng. 
                                   Læs side 8-9 

Brandærgerligt 
at asylcenteret 
på Avnø lukker 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! I PARENTES PRIS MED MOMS. 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Øv-øv og atter øv! 
I en artikel i det lokale 
dagblad kunne man fre-
dag den 27. maj 2011 
læse om et stort slagsmål 
på asylcenteret på Avnø, 
hvorunder en  utilfreds 
beboer angiveligt skulle 
have skåret en anden per-
son med en knust taller-
ken, og at en kvindelig 
medarbejder have fået 
banket en dør op i hove-
det. 
- Det er helt korrekt, at vi 
har haft en episode på 
centeret, hvor to beboere 
var kommet op og toppes, 
siger Michael B. Hansen, 
der er daglig leder af asyl-
centeret.  
- Men jeg kan slet ikke 
genkende den beskrivelse, 
der er i dagbladet med 
den virkelige hændelse, 
fortsætter han.  
At flere mænd skulle væ-
re skadet er ikke korrekt. 
- Men det kan opfattes 
som et kæmpeslagsmål 
når 40–50 personer står 
og ser på. Er der så også 

tale om et kæmpeslags-
mål når Super Brian går i 
ringen og 3-4.000 ser på 
spørger han. 
Beboerne på centeret er 
efter episoden meget kede 
af det skete. De er alle 
sammen meget glade for 
at bo på centeret, hvor de 
føler sig i gode og trygge 
omgivelser.  
På det seneste er der ble-
vet stillet syv cykler til 
rådighed for beboerne, og 
det har medført, at nær-
området bliver udforsket 
endnu mere end tidligere. 
- Hvis vi bare havde  flere 
cykler, kunne endnu flere 
af vore beboere komme 
lidt mere omkring, siger 
Michael B. Hansen 
Det seneste initiativ, der 
er taget på asylcenteret 
med fodboldkamp mod de 
lokale klubber er en stor 
succes.  
Om asylcenterets beboere 
vinder eller taber spiller 
ikke den store rolle. Na-
turligvis vil de  

vinde, men det vigtigste 
er at møde andre danskere 
og at blive anerkendt, i 
dette tilfælde for at kunne 
spille fodbold. 
Det store hit på asylcente-
ret i øjeblikket er cykler 
og fodbold, men centeret 
råder desværre ikke over 
det fornødne udstyr.  
Så skulle du ligge inde 
med en cykel som fortsat 
er funktionsdygtig, eller 
et par fodboldstøvler, der 
godt kunne klare én sæ-
son mere, er personalet på 
Centeret i Avnø interesse-
ret i at modtage disse ting 
slutter Michael B. Han-
sen. Ring 3527 9150, hvis 
du kan hjælpe. 

Træt, men glad fodbold-
spiller fra Avnø. 
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 Håndmadder  
Frisk smørrebrød hver  
dag. Kom og vælg  
dine favoritter: 
Håndmadder pr. stk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

1,5 ltr. Sodavand 
Faxe Kondi alm./light, Pepsi, Pepsi Max, Nikoline 
appelsin, Nikoline hyldeblomst  
eller Nikoline citrus & lime 
Frit valg  + pant 
 
 
 
 
 

                                                  

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. 
6. juni: Rødspættefilet med kartofler og 
           persillesovs  
7. juni: Grillkølle med kold kartoffelsalat og salat  
8. juni: Stegt flæsk med persillesovs 
9. juni: Herregårdsbøf med Bagt kartoffel og 
           bearnaisesovs  
10. juni: Oksesteg med gelé, sovs og  
             kartofler   
11. juni: Mørbrad à la Creme med kartofler  
12. juni: Højrebsfilet med flødekartofler og 
             mixed salat  

  13. juni: Flæskesteg med rødkål, sovs og  
             kartofler   
14. juni: Skinkeschnitzel med ærter, sovs og 
             kartofler  
15. juni: Forloren hare med gelé, sovs og 
             kartofler  
16. juni: ½ stegt kylling med sovs og  
             kartofler  
17. juni: Revelsben med rødkål, sovs og 
             kartofler  
18. juni: Engelsk bøf med bløde løg, sovs og 
             kartofler  
19. juni: Mørbradbøf med bløde løg, sovs og 
             kartofler  
 
 
 
 

10,- 

12,95 
 

Flydende Becel 
Original 500 ml. pr. flaske 

Max fire flasker pr. kunde pr. dag, 
herefter er 
prisen 
18,95 pr. fla-
ske! 11,- 

8,95 

6,95 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

Sun Lolly frys-selv-is 
Pr. pakke 

 
 

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 

4,95 
 

Krydderboller 
12 stk. 
Pr. pakke 

 
 
 

 

7,95 

 

Max 6 pakker pr. kunde 
pr. dag, herefter er prisen 

19,95 pr. pakke 

Gælder tors-fre-lørd uge 23 

Max 6 fl pr. kunde pr. dag, 
herefter er prisen 21,95+ 

pant pr. fl.   

Knorr saucer eller  
lasagner pr. pakke 

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 6. juni til søndag den 12. juni 2011, hvis ikke andet er angivet.   
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev Blangs-

Åbent alle dage i pinsen kl. 8.00-19.00 
Vi fejrer vores 1 års fødselsdag med fantastiske tilbud 

Vi fylder      1 år! 

Gælder tors-fre-lørd i uge 23 

Gælder man-tirs-onsdag i uge 23 

Begrænset parti! 

Gælder tors-fre-lørd uge 23 
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Vellykket integrations-
aften i Medborgerhuset 
Lundby 
 
Den 17. maj samledes 30 
mennesker for at høre om 
og byde velkommen til vore 
nye medborgere, der er flyt-
tet ind i et midlertidigt hus i 
Lundby. 
Vi blev budt velkommen af 
Lundby Lokalråds formand 
Steen Nielsen og derefter 
fortalte tre sagsbehandlere 
fra Jobcentret  i Vording-
borg kommune, Rebecca, 
Saida og Rene om, hvordan 
de arbejder med flygtninge, 
der har fået asyl og skal bo i 
Vordingborg kommune i 
mindst tre år.  
De kæmper en brav kamp 
for at finde boliger og job, 
men allerførst og vigtigst er, 
at flygtningene kommer på 
sprogskole og lærer dansk. 
Der var mødt tre mænd af 
de nye beboere op fra Lund-
by, Abdul, Massoud og Iraj, 
der alle er kurdere, og de 
havde en ung kvinde med, 

der fungerede som tolk, 
Sorrat.  
Hun havde gået på sprog-
skole i fem måneder  og 
mestrede allerede det dan-
ske så godt, at hun turde 
stille sig op for hele forsam-
lingen og fortælle lidt om 
sig selv, og den taknemme-
lighed hun følte over den 
hjælp og det liv, hun havde 
fået i Danmark.  
Det var fantastisk godt gået 
og blev mødt med rungende 
klapsalver.  
Massoud rejste sig ligeledes 
og sagde ganske få ord, 
hvilket var imponerende, da 
han kun havde gået på 
sprogskole i to måneder.  
Mødet var udsprunget af et 
ønske om at give lokalbe-
folkningen oplysninger om 
det at være flygtning og 
deres behov for kontakt 
med os lokale, så de kan 
øve sig i dansk, have nogle 
at spørge til råds, støtte sig 
til og få hjælp af med breve, 
lektier og alt muligt andet, 
der er svært, når man kom-

mer fra et andet land. 
Idrætsforeningen Svend 
Gønge præsenterede deres 
program og havde brug for 
hjælpetrænere i håndbold til 
efteråret, hvilket var en god 
mulighed for at være med til 
noget.  
Det koster penge at være 
medlem, men de unge 
mænd får ikke ret mange 
penge, så de har ikke råd til 
kontingent. Det bliver der 
kigget på, om vi kan gøre 
noget ved. 
De mange, der var mødt op, 
fik mulighed for at stille 
spørgsmål og tilbyde deres 
hjælp, enten med en kop 
kaffe, hjælp til lektier, en 
invitation til et måltid mad, 
eller hvad man nu havde 
lyst til at lave sammen med 
dem.  
Nogle af de fremmødte ville 
selv gå hen og banke på 
døren i Lundby, andre syn-
tes det var bedst, hvis det 
gik gennem kommunen, så 
der blev udvekslet telefon-
numre og adresser, og vi 

håber, der kommer mange 
dejlige timer for de unge 
mænd sammen med os an-
dre. 
Dansk Røde Kors fra Asyl-
center Avnø var også til 
stede og roste den interesse, 
der blev vist vore nye dan-
skere.  
Der blev talt om cykler! Så 
hvis der er mange gamle 
cykler rundt omkring, som  
folk kan undvære, så vil 
både de unge mænd i Lund-
by og Asylcenter Avnø me-
get gerne overtage dem. 
Der blev aftalt en kulturel 
madaften, hvor madklubben 
i Lundby og nogle flygtnin-
ge vil mødes og lave for-
skellige retter fra de forskel-
lige lande, så vi alle sam-
men kan komme til at sma-
ge udenlandsk mad. 
Det bliver tirsdag den 4. 
oktober, men det kommer 
der mere om efter sommer-
ferien. Men sæt kryds i ka-
lenderen allerede nu. 
Det var en god aften med 
positiv stemning og stor 
nysgerrighed. 
Lokalrådet og Jobcenteret  
vil gerne sige tak til de 
mange fremmødte og den 
store velvilje, der blev givet 
udtryk for.  
Det er dejligt, at der er så 
mange som vil være med til 
at gøre indslusningen i Dan-
mark lidt nemmere og rare-
re for flygtningene i vores 
lokalområde.  

 
Birthe Jonasen,  

Lundby Lokalråd 

Lundby byder nye borgere velkommen 

På asylcenteret Avnø har beboerne selv arrangeret en masse aktiviteter, men også de vil 
meget gerne i kontakt med lokalbefolkningen. Her er der gang i billardbordet, mens der 
var åbent hus for lokalbefolkningen på Avnø.  

Vil du gerne bidrage til en 
succesfuld integration af 
vores nye medborgere, så 
kontakt: 
 
Saida Kadrovic:  
saka@vordingborg.dk 
Rebecca:  
rehe@vordingborg.dk 
Rene: reso@vordinborg.dk 
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Har du været spejder? 
Var I på spændende ture? 

Var det hårdere i gamle 
dage? Hvad har det betydet 

for dig at være spejder? 
Kom og fortæl de nye spej-
dere om det. 
KFUM-spejderne Lundby 
er nogle håndfulde børn på 
mellem 6 og 14 år, der bin-
der knob, hjælper hinanden, 
tager på tur, hjælper det 
omgivende samfund. 

De vil gerne høre historier 
fra din spejdertid i gamle 
dage (selv 1980'erne er 
gamle dage for dem). Bare 
kom og fortæl om det. Ring 
til grupperådsmedlem 
Steven på 51841548 (eller 
skriv til ss@vertikal.dk) og 
få en aftale.  

Lundbyspejderne vil tale  
med gamle spejdere 

Køng Museum havde 
den 16. maj besøg af 
Everdrup Foredrags-
forening. 
23 personer kom i 
egne biler på den årli-
ge udflugt som afslut-
ning på sæsonens fore-
dragsrække. Efter et 
foredrag i marts, hvor 

eventyret om Niels 
Rybergs fantastiske liv 
blev fortalt, ville alle 
gerne opleve, hvordan 
hørren blev beredt i 
gamle dage. Efter en 
forevisning af Spinde-
skolen og Hospitalet 
blev der arbejdet med 
hørren og alle blev sat 

på skolebænken med 
Katekismus og reg-
ning. Spanskrøret kom 
ikke i brug den dag. 
Med kaffe, lagkage og 
en sang sluttede afte-
nen. 
Det var en stor og glæ-
delig oplevelse for 
alle.  

Autoreparationer  
· 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 

Everdrup på besøg i Køng Herskab og tjenestefolk 
Tirsdag den 7. juni kl. 19.30 fortæller Ben-

te Christiansen på Lundby Bibliotek om 
Upstairs og Downstairs på Lundbygård.  

Slut med asylcenter på Avnø 
Efter kun et halvt er det slut 
med Asylcenter på Avnø.  
Udlændingeservice har revi-
deret prognosen for, hvor 
mange asylansøgere der 
forventes at komme til Dan-
mark . Sammenholdt med 
en generelt hurtigere sagsaf-
klaring betyder det, at Ud-
lændingeservice har beslut-
tet at lukke bl.a. asylcentret 
på Avnø. 
Lukningen sker pr.  1. okto-
ber 2011 og kommer til at 
berøre ca. 20 ansatte. 

- Center Avnø  har etableret  
god kontakt med lokalområ-
det og haft stor glæde af de 
lokale borgeres interesse for  
asylcentret og beboerne der. 
Det vil vi gerne takke for,  
siger  asylchef Anne la Cour 
Vågen.  
For de beboerne, hvis sag 
ikke er afklaret inden den 1. 
oktober, vil der ske over-
flytning til andre centre.  
Avnø huser pt. ca. 130 enli-
ge mænd.   
I en kommentar til beslut-

ningen siger formand for 
Lundby Lokalråd, Steen K. 
Nielsen. 
- Det er ærgerligt, at alt det 
gode samarbejde, vi har haft 
med Asylcenter Avnø, ser 
ud til at måtte ophøre, men 
vi skal dog samarbejde tæt 
med asylcenteret sommeren 
over og udnytte den gode 
kontakt, vi nu har med hin-
anden.  
Nu har Udlændingeservice 
det jo med at åbne og lukke 
asylcentre, nærmest hen 

over natten, så der kan sta-
digvæk nå at ske meget 
inden 1. oktober.  
Vi skal fortsat finde cykler 
til asylcenteret, så asylansø-
gerne kan komme ud og se 
sig omkring. 
Lokalrådet skal nu ud og se 
på og komme med forslag 
til, hvad bygningerne kan 
bruges til, ikke mindst for at 
bevare arbejdspladserne, 
siger formand for Lundby 
Lokalråd Steen K. Nielsen 
til 4750Avisen. 
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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 

Hvornår har du 
sidst skiftet olie på din bil? 

Lad hellere os kigge på den! 
Ring og få en tid på  

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Nye ambassadører for Gøngehøvdingen 

Foreningen Svend Gønge 
har fået tre nye ambassadø-
rer.  
Næstveds nye borgmester 
Carsten Rasmussen har 
”med glæde” sagt ja til at 
være ambassadør for for-
eningen, ligesom hans for-
gænger Henning Jensen. 
Föreningen Snapphaneland i 
Skåne har skiftet formand, 
og nu er både den forhen-
værende formand, Marco 
van Brink, og  den nye for-

mand Hans Gardelid leven-
de reklamesøjler for gønger-
nes sag. 
Endelig har formand for 
Osby Hembygdsförening, 
Erik Ralsgård sagt ja til at 
være ambassadør for For-
eningen Svend Gønge. 
Ambassadørkorpset tæller 
nu følgende:  
 
Godsejer, Kammerherre og 
Hofjægermester, Bernt Jo-
han Collet, Lundbygård, 
Lundby 
Hofjægermester og Gods-
ejer, Peter Zobel, Bække-
skov Gods, Bækkeskov 

Godsejer, Peter Oxholm 
Tillisch, Rosenfeldt, Vor-
dingborg 
Godsejer, Gerner Wolff-
Sneedorff, Engelholm 
Godsejer, Peter Henrik Tes-
dorpf, Gjorslev Gods, 
Stevns 
 
Borgmester, Carsten Ras-
mussen, Næstved Kommu-
ne 
Borgmester, Knud Erik 
Hansen, Faxe Kommune 
Borgmester, Marie Stærke, 
Køge kommune 
Borgmester, Henrik Hol-
mer, Vordingborg Kommu-
ne 
Borgmester, Poul Arne Ni-
elsen, Stevns Kommune 
 
Tidl. borgmester, Henning 
Jensen, Næstved Kommune 
Tidl. borgmester, René Tue-
kær, Faxe Kommune 
Tidl. borgmester, Gina 
Øbakke, Stevns Kommune 
 

Tidl. borgmester, regions-
medlem, Peter Madsen, 
Rone Klint, Præstø 
 
Tidl. MF, socialrådgiver, 
forfatter og foredragsholder, 
Hanne Reintoft 
Tidl. generalløjtnant, forfat-
ter, foredragsholder, Kjeld 
Hillingsø 
Turistchef, Lars Nielsen, 
Køge Kommune 
Borgmester, Anders Petters-
son, Osby Kommun 
Viceborgmester, Erland 
Nilsson, Osby Kommun 
 
Kultur- och fritidschef, 
Tommy Johansson, Osby 
Kommun 
Formand for Föreningen 
Snapphaneland, Hans Gar-
delid, Osby 
Tidl. formand for Förenin-
gen Snapphaneland,  Marco 
van Brink, Osby 
Formand for Osby Hem-
bygdsförening, Erik Rals-
gård, Osby 

Hans Gardelid 

Erik Ralsgård 
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Efter det særdeles vellykke-
de og velbesøgte sommer-
marked på Køng Museum 
den 21.-22. maj, kan man 
fortsat opleve familien Rat-
hjes malerisamling på mu-
seet på Bygaden i Køng. 
Ca. 20 billeder er samlet af 
familien Rathje gennem to 
generationer. Anne Margre-
the og Wilhelm Rathje, drev 
sommerpensionat ved siden 
af landbruget på Stengården 
ved Busene i årene 1898-
1940. På pensionatet kom 
mange kunstnere, som blev 
betaget af lyset, vandet og 
klinten. Blandt malerne var 
Charlottenborgmaleren O. 
Ripcke-Edsbjerg (1879-
1946), der udover somrene 

på Møn, også var på studie-
ture til Rusland 1912; Itali-
en 1921-22, 1926 samt Ty-
rol 1923. 
O. Ripcke-Edsberg udstille-
de først sammen med grup-
pen De Tretten, men efter 
en kort naturalistisk periode 
arbejdede han i en egen 
naturromantisk retning. Sine 
yndlingsmotiver fandt han i 
den dybe granskov, hvis 
mystiske ensomhed han har 
malet talrige gange. Under 
indflydelse af japansk male-
ri begyndte han at eksperi-
mentere med en mere deko-
rativ stil. Han forenklede 
motivet, arbejdede med 
silhuetagtige lys- og skyg-
gevirkninger og anvendte 

stærke, undertiden lidt sød-
ladne farver. Han foretrak 
den ensomme natur, men 
udtrykte dog også en blidere 
og mere lyrisk natur-
opfattelse, blandt andet i en 
række italienske landskaber 
samt landskaber fra Møn. 
Ripcke-Edsberg har desu-
den udført enkelte figurbil-
leder og motiver fra køben-
havnske parker. 
De to andre er Mønsmaler-
ne er M. Fischer og C.F. 
Toft. Der vises billeder af 
de tre kunstnere på udstil-
lingen. 
Ægteparret Rathjes søn, 
Karl Richard Rathje, fort-
satte sammen med sin hu-
stru Margrethe med at sam-

le på Mønsmalerier. De 
drev sommerhotellet 
Hunosøgaard ved Klinte-
skoven i Magleby, i årene 
1934-1946. 
 
Udstillingen kan ses på 
Køng Museum, Bygaden 
27, 4750 Lundby. 
Åbningstider: 
Fredag og søndag kl. 12-16 
Lørdag kl. 13-16 

Mønsmalere på Køng Museums sommerudstilling 

To af de udstillede malerier 
på Køng Museum. 

Over Vindinge  
Forsamlingshus  
Tinghøjvej 8, 4760 Vordingborg   

Udlejer til alle formål  
Fest, jubilæum, begravelse, reception  

i rummelige lokaler.  
Gode P-forhold og udenomsarealer.  

Booking: 2985 0944 
www.svaerdborgsogn.dk/forsamlingshus    

Husk, vi holder bagagerumssalg  
den 1. tirsdag i alle sommermånederne 

Kom og gør et kup eller vær kræmmer! 
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Nu går vi i gang med café og butik 
Socialministeriet har nu 
endeligt godkendt projekt 
og budget for en café og 
butik, drevet af frivillige i to 
ledige butikslokaler i Lund-
by. De to lokaler på Lundby 
Hovedgade 95, som sidst 
husede kiosk og apotek. 
Dermed kan første års bevil-
ling på 375.000 kroner ud-
betales. 
Projektet overtager lejemå-
lene pr. 1. juli og så vil der 
ellers blive bygget om og 
indrettet, så café og butik 
kan åbnes hurtigst muligt. 
Borgerforeningen Lundby 
har godkendt organisationen 
omkring projektet. Der er 

nedsat en projektbestyrelse 
på syv personer, en projekt-
ledelse på tre personer og 
udpeget en projektadmini-
strator. 
Projektbestyrelsen består af 
Niels Glud og Konny Baagø 
fra Borgerforeningen Lund-
by, Karin Lærke, Ungdoms-
uddanelsen STU i Gl. Lund-
by, Erik Westh, Center  
Avnø, købmand Bo Weber 
og projektadministrator. 
Endnu mangler der at blive 
udpeget et bestyrelsesmed-
lem for de frivillige. 
Projektledelsen består af 
Nils Glud, Karin Lærke og 
projektadministrator. 

Projektadministrator blev 
Peter Sten Hansen. 
Projektet har modtaget af-
slag på ansøgningen til In-
denrigsministeriets landdi-
striktspulje. Det er ikke 
overraskende, da Lundby-
området i de senere år har 
haft mere end svært ved at 
få penge fra denne pulje. 
Afslaget får ingen konse-
kvenser for gennemførelsen 
af café– og butiksprojektet, 
da vi har budgetteret efter, 
at vi kun får penge fra So-
cialministeriet. Vi har taget 
højde for, at vi kunne få et 
afslag. Ydermere har vi nu 
tænkt os at søge flere midler 

til projektet i LAG-
Vordingborg, og her har 
man ikke de aversioner mod 
vores postnummer, som 
man har i Indenrigsministe-
riet, siger projektadministra-
tor Peter Sten Hansen. 
Hvis du kunne tænke dig at 
høre mere om projektet - og 
måske overvejer at blive 
frivillig - så er der chance 
for at blive informeret, når 
projektet holder informati-
onsmøde onsdag den 15. 
juni kl. 19.00 i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. 
Alle er velkomne! 

Informationsmøde 
om café– og butiksprojektet i Lundby  

Onsdag den 15. juni kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

Kom og hør om projektet og om muligheder-
ne for at blive frivillig i café og/eller butik! 
Alle er velkomne, og der vil blive rig lejlig-

hed til at få besvaret og drøftet alle de spørgs-
mål, der måtte være til projektet. 

Med venlig hilsen 
Projektledelsen 

Bronzemedalje til lokale 
fægtere. Tre dygtige junior-
fægtere sikrede Fægteklub-
ben Trekanten i Vording-
borg en flot bronzemedalje 
ved det første junior-DM for 
hold, som blev afholdt i 
Kalundborghallerne lørdag 
den 28. maj. 

På billedet ses Simon Ristinge, Næstelsø og Mads Aagaard, 
Mogenstrup, efter at de har fået bronzemedaljerne hængt om 
halsen. På det lokale hold var ud over de to også Philip 
Brønnicke, Mern. De tre drenge har kun fægtet i to-fire må-
neder, men kunne altså alligevel hive medaljer hjem.  
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4750Avisen udkommer næste gang: 
Nr. 112: 20.-21. juni 

Deadline:  
Mandag den 13. juni kl. 10! 

Tests fra almindelige bilers 
klimaanlæg viser, at indhol-
det af bakterier kan være 
skræmmende stort. Faktisk 
er 25 procent af de biler, 
som kører med klimaanlæg 
direkte sundhedsskadelige. 
Amb/Meko partner i Lund-
by anbefaler, at man renser/
servicerer sit klima- eller 
airconditionanlæg en-to 
gange årligt. Inden vinteren 
og igen til foråret. 
Skimmelsvamp er sund-
hedsskadelig og kan ramme 
nervesystemet. Det kan re-
sultere i træthed og svækket 
korttidshukommelsen og 

den nedsætter indlæringen 
med op mod 20 procent. En 
længere periode med på-
virkning af skimmelsvamp 
kan derfor resultere i det, 
man populært kalder ”maler
-hjerne". 
Hvem vil byde det til sin 
bedre halvdel / børn eller 
sig selv. 
Nye undersøgelser viser at 
80 procent af alle nyere 
biler er i dag monteret med 
airconditionanlæg. I vinter-
tiden hvor airconditionan-
lægget næsten altid slukket, 
samles der kondensvand i 
anlægget. Kondensvandet 

varmes op og ned, og ud-
vikler derved svampe, bak-
terier, vira og dårlige lugte. 
Anlægget kan blive utæt og 
tabe trykket/aircondition-
væsken, hvilket betyder, at 
dit airconditionanlæg ikke 
virker. 
Årsagen er, at pumpen en-
ten ikke vil tænde pga. for 
lidt væske eller endnu vær-
re, så kan airconditionpum-
pen brænde sammen. En ny 
pumpe koster monteret ca. 
kr. 8.000-16.000 kroner. 
Service på dit aircondition-
anlæg er lige så vigtig som 
at få lavet olieskift på bilen.  

Hvem gider at have et air-
conditionanlæg der ikke 
virker, når bilen er 32 gra-
der varm indeni?  
Og kan du undvære mini-
mum kr. 8.000,- til reparati-
on af dit airconditionsy-
stem, fordi det ikke er ble-
vet vedligeholdt?  
– Nej vel. 
Amb/Meko i Lundby har i 
juni måned fokus på efter-
syn af airconditionanlæg, så 
alle er klar til forhåbentlig 
mange sommerdage. 
 

Anders Jacobsen 
Amb/Meko, Lundby 

Har du skimmelsvamp i bilen? 

Sværdborg Friskole 
har ledige pladser! 

Vi holder Åbent Hus  

tirsdag d. 22. juni kl. 17-19  
Rummelig skole med plads til den enkelte 

i trygge rammer.  
Ring 5534 1800  

til skoleleder Mik Erbs  
eller kom ud og kig!  

Stormøde  

Gøngemarked 2011 i Lundby 
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
Kom og hør om planerne for  

årets gøngemarked 20.-21. aug. i Lundby!  
Alle er velkomne til at melde sig til en aktivitet! 

Markedskomitéen 
Ved Steen Nielsen, formand, tlf. 5576 7217 

Endnu en gang danner den 
skønne have, Spindeskolens 
Have i Køng, rammen om 
årets midsommerfest i 
Køng, hvor alle er velkom-
ne. 
Det foregår torsdag den 23. 
juni, sankthansaften, hvor 
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. juni. 
Prisen er til at overkomme. 
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 mid-
sommeraften i Spindesko-
lens Have, siger Birthe Jo-
nasen fra Køng Borgerfor-
ening. 

Sankthansfest i Køng 

Borgmester Henrik Holmer 
holder båltalen til sankt-
hansfesten i Spindeskolens 
Have i Køng. 
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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 

Oplev Kuppmakarnas  
nye spil ”Ild i Bjerget” 
På sommerturen til Lönsboda bliver 
der mulighed for at opleve den hi-
storiske teatertrup Kuppmakarnas 
nye skuespil. Friluftsskuespillet 
hedder Eld i Berget (Ild i bjerget) 
og det har premiere i juli, og til fo-
restillingen lørdag den 9. juli i 
Lönsboda har vi reserveret billetter 
til deltagerne i sommerturen til 
Lönsboda.  
Stykket handler om en væsentlig 
historisk periode i Gøngelandet. 
Nemlig perioden for godt 100 år 
siden, hvor man begyndte at udvin-
de de sorte diamanter i undergrun-
den, diabasen.  
Stykket beskriver det hårde liv ved 
brydningen af diabasen. Alvoren 
blandes med humor og dialogen 
ledsages af musik og sang. 
Eld i berget bygger på et manu-

skript af Artur Strid. Artur Strid 
fødtes i 1937 og voksede op i 
Hökön, en lille by vest for Lönsbo-
da, nær grænsen til Småland. Hans 
far arbejdede i stenhuggeriet, så det 
meste bygger på virkelige oplevel-
ser. 
Dette er altså endnu en god grund 
til at tage med på turen, som finder 
sted i dagene 8.-11. juli. 
Og der bliver mange fine oplevelser 
på turen. Bilbingo, besøg i det vir-
kelige historiske stenbrud Svarta 
Bergen, Naturhälsan og Kristian-
stad. 
Turen koster ca. 2900 kroner for 
fire dage, incl. bustur, overnatning 
og hovedmåltider. 
Yderligere oplysninger og tilmel-
ding sten@post7.tele.dk  eller ring 
eller sms til 6130 1004. 

Vandreture i juni 
Vandreholdet fortsætter 
med herlige gåture i juni. 
Og det er tirsdag aften med 
start kl. 19. Nye deltagere er 
meget velkomne, og vi ind-
retter tempoet, så alle kan 
være med. Vi nyder somme-
ren, fuglesangen, det hygge-
lige samvær og den energi, 
vi får af motionen. 
Vandreplanen i juni: 
7. juni: Start fra Knudsho-
ved P-plads, husk p-penge, 
ad Knudskovvej. 
14. juni: Start fra Lundby 
Kirke, Lundby Hovedgade 
149. 
21. juni: Start fra Køng Mu-
seum, Køng Bygade 27 

28. juni: Start fra Lundby-
parken, Lundbyvej, vest for 
Lundby. 
Herefter holder vi sommer-
ferie og begynder at gå igen 
den 9. august. 
Vel mødt! 
Hanne Kofoed Jensen, 
20758420 
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732.  
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Det sker i juni 2011Det sker i juni 2011 

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. 

NYHED 

Denne lille pige 
vil gerne lige sige 
60 år er gået 
utroligt det er nået 
Et liv så langt 
med tju og bang 
så læs nu her engang 
Kom til fest 
fra øst og vest 
der hvor hun bor 
Lørdag den 25. juni 2011 
fra kl. 13 
Lundby Hovedgade 96 D 
 

                                                                                                                                                          Grete 

Sankthansaften  i Over Vin-
dinge afholdes som et sam-
arbejde mellem beboerfor-
ening, forsamlingshus og 
bylaug. Sidstnævnte er tra-
ditionen tro ansvarlig for 
bål og heks, og klokken 21 
plejer mange mennesker fra 
området at stimle sammen 
på P-pladsen ved forsam-
lingshuset i Over Vindinge.  
- Vi prøver i år at lokke folk 
til fællesspisning klokken 
atten her i huset. Man kan 
selv medbringe kød, så vil 
vi stille grille op og kreere 

nogen salater, så vi forhå-
bentlig kan få en hyggelig 
middag inden det store bål 
skal tændes, fortæller næst-
formand i forsamlingshu-
sets, John Søndergård.  
- Man er velkommen til at 
tilmelde sig fællesspisnin-
gen på tlf. 2985 0944, men 
det er også i orden at dukke 
op uden varsel, der er plads 
til alle. Også de der hellere 
selv vil medbringe mad 
hjemmefra, såsom smørre-
brød. Drikkevarer sælges til 
sædvanligt rimelig pris. 

Man kan desuden få lejlig-
hed til at prøve den nye 
petanquebane af, som er 
etableret for Syv Sogne- 
midler, forvaltet af Sværd-
borg Sogns Beboerforening. 
Banen er placeret lige ved 
siden af forsamlingshusets 
have, så der vil blive lavet 
en adgangsvej gennem 
hækken i nærmeste fremtid.  
Vel mødt til midsommerfest 
ved P-pladsen ved Over 
Vindinge Forsamlingshus  
den 23. juni kl. 18. 

Hilsen Bestyrelserne 

Sankthansaften i Sværdborg 

Ma 6 4750Avisen omdeles 
Ti 7 4750Avisen omdeles  
17-20: Bagagerums-
loppemarked ved Forsamlings-
huset i Over Vindinge 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus.  
19.00: Stormøde om Gønge-
marked 2011 i Medborgerhuset 
Lundby. 
19.00: Vandretur fra Knudsho-
ved P-plads. Husk P-penge. 
19.30: Generalforsamling i 
Over Vindinge Bylaug, i For-
samlingshuset 
19.30: Herskab og Tjeneste-

folk. Bente Christiansen fortæl-
ler om sin og sine forfædres tid 
på Lundbygård. 
On 8 18.30-19.30: Zumba i 
Medborgerhuset Lundby 
To 9 19.00: Foreningen Svend 
Gønge holder bestyrelsesmøde 
i Medborgerhuset Lundby 
Lø 11 12-17: Kulsvierfestival i 
Eskilstrup ved Rønnede 
10-16: Gøngemarked i Haslev, 
Faxe og Faxe Ladeplads 
Sø 12 10-17: Kulsvierfestival i 
Eskilstrup ved Rønnede 
Ma 13 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 112 

Ti 14 18.30: Bankospil i Tap-
pernøje Forsamlingshus. 
19.00: Vandretur fra Lundby 
Kirke. 
19-21.15: Borgermøde om 
biogasprojektet i Efterskolens 
hal, Efterskolevej 8, Lundby. 
On 15  7.30-9.00: Rundstykker 
og networking hos Irvold Data, 
Lundby Hovedgade 42, Lund-
by. Kaffe og rundstykker 20 kr.  
18.30-19.30: Zumba i Medbor-
gerhuset Lundby 
19.00: Informationsmøde om 
café-butiksprojektet i Lundby, 
afholdes i Medborgerhuset 

Lundby. Alle er velkomne! 
Sø 19 8.00: Morgenmad og 
kirkevandring fra Lundby  
Kirke til Sværdborg Kirke. 
Ma 20 4750Avisen omdeles 
Ti 21 4750Avisen omdeles 
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
19.00: Vandretur fra Køng 
Museum, Bygaden 27, Køng 
On 22 17-19: Åbent hus på 
Sværdborg Friskole. 
19.00: Borgerforeningen Lund-
by holder bestyrelsesmøde på 
Lundby Bibliotek. Alle borgere 
i sognet er velkomne! 



4750Avisen, nr. 111, 6.-7. juni 2011 

 

15 

Fællestransport:   
Ring til Kirsten Hansen:  tlf. 5598 1264  

mellem Lundby Kirke og 
Sværdborg Kirke 19. juni 
- vi begynder med  
morgenmad kl. 8! 
 

For dem, der har lyst, be-
gynder vi med at spise mor-
genmad sammen, og så 
går vi over i Lundby Kirke 
og holder en kort morgen-
andagt, inden vi vandrer til 
Sværdborg Kirke, hvor An-
na Birgit Thyssen står klar 
og holder højmesse for os. 

Til lykke med konfirmationen! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 6. juni 2011 til søndag den 19. juni 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

Coca Cola 10 x 0,33 cl. + pant              40,00  
 
Nye danske kartofler 1/1 kg.   2,95 
 
Buko smelteost  250 gram                   12,95 
 
1/1 fersk kylling  1300 gram  39,95 
  
Sild i spand       250-400 gram             14,90 
 
3/1 Bag-In-Box rødvin            69,95 
 
Milkshake pr. bæger                              5,90 
  
1/1 liter koldskål                   10,00 
 
5 stk. danske tomater                           6,95 
  
K-salat remo/mayo   400 gram    10,00 
  
Bæhncke ketchup/sennep  pr. fl.       14,90 
  
Pottemuld 20 liter                        12,90 
  

DISCOUNT: 

Kamillete pr. pakke          4,90 
  
1 kg. sukker     6,90 
  
2 kg. mel                    7,90 
  
Blok nudler  250 gram           3,90 
  
Bearnaise sauce  76 gram                   6,90 
  
SUPER frosne flutes pr. pose  10,90 
  
GIGANT køkkenrulle 1=6 ruller         18,90 

Købmand Bo Weber 

Konkurrence:  
Lav et slogan for Merko! 
Aflevér dit forslag i butik-
ken. Det bedste får  
en god flaske rødvin! 

Nye danske kartofler 
1/1 kg. 2,95 


