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

Syv Sogne 

Program klar til Gøngemarked 2011 
De fire foreninger bag det årlige Gøn-
gemarked i Lundby er klar med pro-
grammet for årets begivenhed på Syd-
sjælland. Det historiske 1600-
talsmarked i Lundby-Parken lørdag-
søndag den 20.-21. august kl. 10-17, 
bliver det største siden det første mar-
ked i 2008.  
Det bemærkes, at arrangørerne i år har 

lavet et non-stop-program på scenen, så 
der hele tiden sker nye ting, som man 
kan vælge at følge. Dertil er der histori-
ske boder og begivenheder som aldrig 
før. 
Og så udkommer den ventede fotobog 
”Sydsjælland i Gøngehøvdingens fod-
spor” på markedet. 
         Læs mere på side 2, 7, 11 og 14 

Opbakning 
til biogas 
Projektgruppen bag planerne om et 
biogasanlæg i Lundby og Køng har fået 
borgernes opbakning til at køre videre 

med projektet. Det var resultatet af bor-
germødet tirsdag den 14. juni på Lund-
by Efterskole.                   Læs side 4  

Frivilligbutik og 
café åbner 15. juli 

1. juli overtager projekt frivillig-
café og –butik de to ledige bu-
tikslokaler på Lundby Hovedga-
de 95 og sigter mod åbning fre-
dag den 15. juli. 

Hvis alt går vel, åbner den nye 
café og butik på Lundby Hoved-
gade 95 i Lundby fredag den 15. 
juli. Projektet Frivilligcafé og –
butik overtager de ledige lejemål 
1. juli, og så går indretningen 
ellers i gang.             Læs side 10 

En ualmindelig 
sogneudflugt 
I Køng og Svinø kirkesogne har 
de gennemført en ikke helt al-
mindelig sogneudflugt. Det var 
nemlig en pilgrimsvandring til 
Santiago de Compostela i Spani-
en.                         Læs side 8-9 

Skoleelever nød  
forårets råvarer 
                                 Læs side 12 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! I PARENTES PRIS MED MOMS. 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Når en annonce giver pote 
I 4750Avisen forleden havde 
Elisabeth Flemming denne lille 
annonce, hvor hun søger et ældre 
ægtepar til at passe sine hunde en 
gang imellem. 
Og annoncen i 4750Avisen gav 
pote, om man så må sige.  
 

Kære Peter. Jeg vil bare fortælle 
dig, at den flotte annonce gav 
pote, og at vi nu har fundet en 
super bedstemor, som vil passe 
godt på vores 2 søde hunde. 
Mange venlige hilsner Elisabeth 

Og hundepasseren får 
næppe det store besvær 
med at beskæftige de to 
hunde, for som man ser 
på billedet, som Elisa-
beth Flemming har 
sendt, så læser de histo-
rier for hinanden! 
Send din annonce til 
4750@lundbyweb.dk. 

Gøngemarked bruger nyt medie 
Gøngemarked 2011 i 
Lundby tager de nyeste 
medier i brug for at 
gøre opmærksom på 
sin eksistens.  
Seneste skud på stam-
men er de såkaldte QR-
koder, som du kan se 
som illustration til den-
ne artikel. Det er en 
såkaldt to-dimensional 
stregkode, som  

japanerne har opfun-
det. Fotograferer man 
koden med sin smart-
phone eller mobiltele-
fon, får man informati-
oner om - í dette tilfæl-
de - Gøngemarked 
2011 ind på sin telefon. 
QR-koden indsættes 
f.eks. i annoncer og på 
plakater, så man der-
ved får sit budskab ud. 
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

Smørrebrød leveret fra nyligt kårede ”Danmarks næstbedste håndmad” Rugvænget Smørrebrød i Næstved 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

Carlsberg pilsner 
30 x 33 cl. pr. kasse + 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. 
 
20. juni: Hakkebøf med bløde løg, sovs og 
             kartofler  
21. juni: Frankfurtere med varm kartoffelsalat  
22. juni: Stegt flæsk med persillesovs 
23. juni: Biksemad med bearnaisesovs,  
             spejlæg og rødbeder  
24. juni: Herregårdsbøf med bagt kartoffel 
             og bearnaisesovs    
25. juni: Flæskesteg med rødkål, sovs og  
             kartofler   
26. juni: Kalvesteg med tyttebær, sovs og  
             kartofler  

  27. juni: Skinkeschnitzel med ærter, sovs og 
             kartofler  
28. juni: Frikadeller med rødkål, sovs og 
             kartofler  
29. juni: Glaseret skinke med stuvet  
             sommerkål  
30. juni: Grillet kyllingebryst med salat,  
             kartofler og sovs  
 
 
 
 

Højt belagt  
smørrebrød 
25,00 pr. stk  
FRIT VALG 
PR. STK. 

Du kan også 
bestille dine  
favoritter, så de  
er klar til afhent-
ning,  

Altid et besøg værd! 

10,- 

79,95 

 

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,- 

25,- 

100,- 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

Jensens Spareribs 
                     
 10,- 

 

1 liter is 

Vanille, nougat, tricolore 
                   
 
                    Frit valg  

25,- 

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 20. juni til søndag den 26. juni 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

2 bk. jordbær 
Danmark/Tyskland, kv.1 

Max 3 ks. pr.  
kunde pr. dag.  

Herefter er prisen 
129,95+ pant pr. 

3 pakker 
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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 

CAFÉ YRSA 
Lørdag den 2. juli 
Levende musik og tag-selv-bord 
kl. 18.00.  Ta’ naboens kone med! 
Bugtaler Jørn Petrius optræder på 
slap line. 

Åbent Hus arrangement  
på Sværdborg Friskole  

finder sted tirsdag den 21. juni kl. 17-19  
og IKKE som skrevet tirsdag d. 22. juni.  

Vel mødt! 

Opbakning til biogasprojektet  
Projektgruppen, der arbej-
der for at etablere et biogas-
anlæg, der kan forsyne 
Lundby, Køng og Kostræde 
Banker med miljøvenlig 
biogas i stedet for olie og 
naturgas, fik opbakning til 
at arbejde videre med pla-
nerne på det borgermøde, 
som blev afholdt tirsdag den 
14. juni på Lundby Efter-
skole. 
Mødet var arrangeret af 
Borgerforeningen Lundby, 
Køng Borgerforening, 
Lundby Lokalråd,  Vording-
borg Kommune og Energi-
klyngecenter Sjælland. 
Omkring 35 borgere fra 

lokalområdet var mødt op. 
På mødet orienterede både 
borgerforeningerne, kom-
munen og Energiklyngecen-
teret om planerne, som end-
nu er på tegnebrættet, men 
dog alligevel så langt frem-
me, at man har fundet et 
egnet sted at placere anlæg-
get, nemlig på et areal ud til 
Næstvedvejen lidt nordvest 
for Øbjerggård.  Arealet 
ejes af godsejer Peter Til-
lisch, Øbjerggaard, som er 
villig til at stille arealet til 
rådighed for biogasanlæg-
get.  
Placeringen er god, fordi 
transport af gylle, som vil 

blive  den væsentligste del 
af biogasanlæggets input, 
bliver hensigtsmæssig. 
Anlægget bliver temmelig 
stort. De højeste bygninger 
vil blive omkring 15 meter 
høje, og det stiller krav til 
udformningen. Her har pro-
jektgruppen lagt billet ind i 
en arkitektkonkurrence, som 
Miljøministeriet har udskre-
vet for disse anlæg, således 
at anlægget kan komme til 
at harmonere med omgivel-
serne og måske ligefrem 
blive et smukt anlæg.  
Endnu er spørgsmålene 
mange omkring biogasan-
lægget.  

DONG har udtalt interesse 
for at aftage gassen, men 
det skal undersøges, om det 
er den bedste løsning. 
DONGS gasledninger skal 
dog nok under alle omstæn-
digheder transportere gas-
sen til forbrugerne.  
En ting er sikkert. Prisen på 
biogassen må ikke blive 
højere end prisen på natur-
gas og olie, selv om fordele-
ne ved biogassen er store 
miljøgevinster.  
Læs mere om biogasprojek-
tet på 
www.energilandsbyer.dk 
eller skriv til projektgrup-
pen på pot@rosenfeldt.dk.  

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Helte fra Kostræde Banker 
Den 6. juni delte Sydsjæl-
lands og Lolland-Falsters 
Politi dusører ud til borgere, 
som har ydet en særlig ind-
sats til hjælp for andre bor-
gere eller politiet. 
Blandt de udmærkede helte 
var to borgere fra Kostræde 
Banker, Helene Brinck Jen-
sen og Kasper Kahr Jensen. 
I sin begrundelse for at til-
dele de to en dusør sagde 
politidirektør Jesper Vor-
strup Rasmussen. 
- Om eftermiddagen den 13. 
december sidste år opdage-
de I, at der var ild i huset 
overfor jeres, hvor et ældre 

ægtepar bor.  
Helene, du skyndte dig at 
ringe 112.  
Imens løb du, Kasper, over 
for at slukke branden. Den 
mandlige beboer havde en 
pulverslukker, som det lyk-
kedes dig at få slukket ilden 
med.  
Herefter tog du dig af den 
kvindelige beboer, som lå 
på gulvet uden at reagere. 
Du fik båret hende udenfor 
til ambulancefolkene, som 
tog sig af behandlingen af 
det ældre ægtepar, der beg-
ge måtte på sygehuset til 
tjek for røgskader.   
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

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. 

Hvad er det for en fætter? 
Det tænkte Winie Jaaouane 
fra Køng også, da hun opda-
gede den i sin udestue: 
- Jeg sad ved morgenkaffen 
og anede en bevægelse på 
gulvet i udestuen. Langs pane-
let hoppede sådan én.  
Jeg tog et glas og et stykke 
papir, fik gæsten i det og pla-
cerede den på Friarealet.  
Kaffe, nej, der var én mere.  
Samme procedure. 
Men da den tredje var helt 

inde i stuen, måtte jeg lige 
tage et billede, inden den kom 
ud til dens søskende. 
En undersøgelse er sat i gang 
af en biolog i København, 
fortæller Winie Jaaouane. 
Kan du på vedstående billede 
genkende den tudse, frø eller 
skrubtudse, som der forment-
lig er tale om? 
Kan du det, så send en mail til 
4750@lundbyweb.dk  eller en 
sms til 6130 1004. 

Leif Stjerna, hans kone, 
datter og barnebarn fik en 
masse at vide om Svend 
Poulsen og hans spor i 
Lundby, da de en lørdag i 
maj havde taget turen fra 
Munke-Ljungby i det nord-
vestlige Skåne til Sydsjæl-
land for at blive klogere på 
Gøngehøvdingen og hans 
by. 
Leif Stjerna er ivrig amatør-

historiker og i særdeleshed 
interesserer han sig for 
snaphanetiden, som også 
har sat sine drabelige spor i 
hans hjemby. 
Til efteråret skal han holde 
et foredrag om snaphanerne 
i Munke-Ljungby, og nu er 
han rustet til tænderne med 
viden om, hvad der skete på 
den anden side af Øresund i 
1600-tallets Danmark. 

På sporet af Svend Poulsen 

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! 

Gøngemarked	2011	
i	Lundby‐Parken,	Lundby	

lørdag‐søndag,	den	20.‐21.	august	
Læs	mere	på	www.syvsogne.dk	

Arr.:	Foreningen	Svend	Gønge,	Borgerforeningen	Lundby,	
Medborgerhuset	Lundby	og	Rollespil	Svend	Gønge	



7 

 

4750Avisen, nr. 112, 20.-21. juni 2011 

ks. 

Gøngerne er klar til årets marked 
Nogle af de mange udklædte, som du kan oplevee på årets Gøngemarked i Lundby. 

Programmet for årets Gøn-
gemarked i Lundby er nu 
klar. Du kan se det på 
www.syvsogne.dk, og du 
kan downloade markedsfol-
deren samme sted. 
Gøngemarked 2011 i Lund-
by afholdes lørdag-søndag 

den 20.-21. august i Lundby
-Parken. 
Og det bliver et marked 
med mange nyheder og med 
flere tilbud til gæsterne end 
de foregående år. 
Bemærkelsesværdigt er det, 
at der denne gang er non-
stop-program på scenen lige 
fra markedets åbning lørdag 
kl. 10 til afslutningen søn-
dag kl. 17. 
Af nyhederne kan nævnes, 
at Lundby Gøngeteater op-
fører et skuespil Kapellanen 

og Sølvskatten, frit efter 
Carit Etlars beretning i ro-
manen Gøngehøvdingen om 
den stakkels Kapellan Tan-
ge, der bliver tvunget til at 
spille terning med den kole-
riske Kaptajn Mannheimer. 
Uanset om han taber eller 
ej, må Kapellanen af med 
sølvknapperne i sin kjole, 
sølvknapper, han har fået af 
sin kæreste Jomfru Gertrud. 
Kapellan Tange spilles af 
Nils Glud, Kaptajn Mann-
heimer af Mogens Baagø og 

i rollerne som Jomfru Ger-
trud og den gamle præsts 
kone, Mor Sidsel, skal vi se 
Ingegerd Riis og Margit 
Andersen. 
Du kan glæde dig til et gen-
syn med Kuppmakarna fra 
Skåne (denne gang med 
mikrofoner!), gøngehunde-
ne, Sjællandske Musketerer, 
og dertil kommer drabelige 
drabanter og kyske kvinder 
- samt nogle, som ikke er! 
Mad og drikke klarer Gøn-
gekroen og Gøngegrillen. 

Kulsoen (Birgit Rasmussen) må en tur i gabestokken.  

Et af de nye ansigter på 
årets Gøngemarked er Eis-
se Dalsbæk som Kulsoens 
mand Tam.  
 

Johnny Birch, til højre, 
glæder sig til at optræde 

som Gøngehøvdingen. 
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Tanken om pilgrimsvan-
dring som et sognearrange-
ment tog efterhånden form, 
først i mit hoved og siden 
efter samtaler med Kirke-
værge Hanne Kofoed Jen-
sen, måske fordi det gene-
relt er oppe i tiden, måske 
fordi jeg selv havde vældig 
lyst til og behov for det.  
Hanne og jeg tog sammen 
af sted for at ”prøve-gå” 
turen i september 2010.  
Det blev vores egen pil-
grimsvandring, og siden 
september har vi så også 
forberedt sogneturen.  
Vi har holdt stilleandagter, 
vandreture og fællesspisnin-
ger, kombineret med infor-
mation om pilgrimsvan-
dring, historisk baggrunds-
information om Caminoen 
og en enkelt foredragsaften 
med en ekstern foredrags-
holder. 
Alle forberedelserne kulmi-
nerede i en uges rejse til 
Galicien i Nordspanien, 
hvor vi gik de sidste 115 km 

fra den lille by Sarria til 
Santiago de Compostela.  
Den franske rute, som er 
den mest berømte Camino-
strækning, tager sin begyn-
delse på den franske side af 
Pyrenæerne og er på ca. 
800km. frem til Santiago.  
For at få sit Compostela-
pilgrimsbevis, der udstedes 
på Pilgrimskontoret ved 
siden af katedralen i Santia-
go, skal man dog blot have 
gået eller redet 100 km eller 
cyklet 200 km. Derfor er 
der mange pilgrimme, der 
ligesom vi starter i Sarria. 
Der var imidlertid en del 
diskussion i gruppen om 
distancen, idet flere havde 
kilometertæller med, og de 
viste, at vi faktisk har gået 
132 km i alt.  
Vores pilgrimsvandring var 
luksusudgaven af en pil-
grimsvandring, idet vi boe-
de på små hyggelige hotel-
ler, og vores bagage blev 
transporteret fra sted til 
sted, så vi ikke behøvede at 
bære mere end en dagturs-
rygsæk, og hver aften vente-
de der os en dejlig tre-
retters galicisk menu med 
lokal rødvin og vand til. 
Vi startede hver morgen 
med en morgenandagt. 
Nogle dage holdt vi den i en 
skov, andre dage i en by. 

Altid udenfor og altid ståen-
de. Vi sang en salme, jeg 
læste et stykke, og vi bad 
Fadervor, og jeg sluttede 
med den apostolske velsig-
nelse: 
Vor Herres Jesu Kristi Nå-
de, Guds kærlighed og Hel-
ligåndens fællesskab være 
med os alle.  
Og så gik vi, i forskelligt 
tempo. Nogle ville gerne gå 
alene, andre gerne sammen. 
Nogle holdt lange pauser. 
Andre korte. Nogle gik 
langsomt og andre hurtigt. 
Der var plads til alle behov, 
og vejen finder man ved at 
følge de gule pile, der kan 
være malet på en sten, et 
hushjørne eller på vejen. 
Vejret var pragtfuldt. Hjem-
mefra havde jeg i ugen op 

til afrejsen ofte set på vejr-
udsigter, og nogle af dem 
viste tordenvejr. Men der 
var ingen grund til bekym-
ring. Vi havde tørvejr hele 
vejen og temperaturer, der 
nogle dage var lige lovligt 
høje. Vi målte således en 
dag 44 grader i solen, hvor 
vi vandrede, og det var 
hårdt. Terrænet er kuperet, 
og vi tilbagelagde ofte store 
stigninger og tilsvarende 
besværlige vandringer ned-
ad. Vi kom op i knap 800 
meters højde. 
Naturen var smuk og af-
vekslende.  

Pilgrims

”Grupo Magnusson” i Santiago de Compostela. 

Det var godt at have en 
uddannet sygeplejerske, 
Hanne Kofoed Jensen, med 
til at klare vabler og andre 
skavanker under den lange 
vandring. 

Morgenandagt 
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Vi gik i områder med euka-
lyptusskov, områder med 
pinjetræer, men også hen 
over åbne solbeskinnede 
sletter og igennem en masse 
små hyggelige landsbyer. 
Vi kom igennem mange 
landbrugsområder, hvor der 
blev drevet landbrug, som 
vi gjorde det herhjemme for 
50 år siden. Dvs. der var 
masser af køer, som også 
blev drevet på græs ad de 
veje, som vi gik på, så vi 
skulle af og til passe på, 
hvor vi satte fødderne, og 
der var til tider en ikke så 
liflig lugt af køernes efterla-
denskaber. 
Vi gik ca. 20-30 km om 
dagen. Det betød overbe-
lastning af fødder og led, så 
Hanne, der også er sygeple-
jerske, havde travlt med at 
give massage, uddele støtte-
bind til knæene og suge 
vabler ud med kanyle om 
aftenen. Men smerterne er 
en naturlig del af Camino-
en, som de også er det i 
livet. Ingen går en camino-
vandring uden smerter, lige-
som ingen kommer igen-
nem livet uden smerter. På 
den måde er Caminoen et 

billede på livet.  
Der opstår også hurtigt et 
fællesskab med andre pil-
grimme, der kommer fra 
hele verden.  
Når man bliver overhalet 
eller selv passerer pilgrim-
me, der hviler sig, hilser 
men med et ”Hola”, spansk 
for ”Hej” eller ”Buon Cami-
no”, ”God Camino” eller 
”God vej”, for Camino be-
tyder slet og ret vej. 
Mens man går, tømmes ens 
sind for bekymringer. Nogle 
pilgrimme giver rent fysisk 
udtryk for det ved at lægge 
en lille sten ved en af de 
mange kilometersten eller 
kors, der er opstillet på ru-
ten. 
Inden man begiver sig af 
sted, er man blevet udstyret 
med et pilgrimspas, som 
man skal huske at få stem-
pler i. Man kan få stemplet 
sit pas i en del af de små 
kirker, man passerer under-
vejs og på caféer og barer, 
der ligger på ruten. Det er 
vigtigt at huske at stemple, 
for det er jo beviset på, at 
man faktisk har gået hele 
vejen. Og passet skal frem-
vises for, at man kan få sit 

pilgrimsbevis i Santiago. 
Man kan fortsætte videre fra 
Santiago til Finisterre, 
”Verdens ende”, hvor tradi-
tionen byder, at man skal 
brænde sit pilgrimstøj, fordi 
man herefter er blevet et nyt  
menneske. Lidt ligesom 
dåben som renselsesbad.  
For vores gruppe sluttede 
vandringen imidlertid i San-
tiago, hvor vi efter endt 
vandring havde en ekstra 
dag. Den brugte vi bl.a. til 
at gå til pilgrimsmesse i 
katedralen.  
Det er en stor oplevelse. 

Her bliver læst op, hvor 
mange pilgrimme, der er 
kommet ind det sidste døgn 
fra verdens forskellige lan-
de, samt hvor deres pil-
grimsvandring er startet. 
Kirken er proppet med men-
neske fra hele verden. Ofte 
slutter gudstjenesten med, at 
kirkens store røgelseskar, 
der er ophængt i kirkens loft 
med et kraftigt tov, bringes 
til at svinge. Det skete des-
værre ikke ved den pil-
grimsmesse, som vi deltog 
i, så den oplevelse må vi 
have til gode.  

vandring  

Pilgrims-passet og pilgrims-beviset. Oversættelse  herunder.  

DOMKAPITLET ved den nådige apostolske og ærkebiskoppelige Compostella-
kirke, hvis segl bevogter alteret for den salige Apostel Jacob, for at alle troen-
de og pilgrimme fra alle jordens egne kan komme sammen i fromhed og bøn i 
kirken for spaniernes patron og vor beskytter Sankt Jacob, bevidner og kund-
gør for alle og enhver, der ser dette dokument, at Fru Mette Magnusson pga. 
from tro har besøgt dette hellige tempel. Som et vidnesbyrd på dette giver jeg 
hende nærværende dokument forsynet med den hellige kirkes segl. 
Compostellaets dato dag: 26 måned: maj det Herrens år 2011  
(underskrift) 
Domkapitlets sekretariat for pilgrimme 

Tekst og fotos: 
Mette Magnusson 
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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 

Kontakt din lokale håndværker  
og få et godt  lbud. 
Telefon: 2076 8765  
Jesper Andreassen 

Mail: jesper@skovhoj‐bu k.dk 
Ring og få et uforpligtende  lbud! 

Nu kommer  
der liv  

i de tomme  
butikker 

Hvis alt går efter planen 
kommer der liv i de to tom-
me erhvervslejemål på 
Lundby Hovedgade 95 i 
Lundby allerede fra den 15. 
juli i år. 
Borgerforeningen Lundby 
har taget initiativ til et pro-
jekt, hvor der skal indrettes 
café og butik i de to lokaler, 
drevet af frivillige og med 
praktikpladser til eleverne 

fra STU i Gl. Lundby, asyl-
ansøgere fra Center Avnø 
og flygtninge, bosat i Lund-
by Lokalområde. 
Projektet har indtil videre 
opnået støtte fra Socialmini-
steriet på 750.000 kroner. 
Borgerforeningen Lundby 
har nedsat en bestyrelse for 
projektet samt en projektle-
delse, som onsdag den 15. 
juni drøftede de foreløbige 

planer for drift af butik og 
café med de mange frivilli-
ge, der allerede har meldt 
sig og med interesserede 
borgere. 
Resultatet af mødet omtales 
i næste nummer af 
4750Avisen, da det blev 
afholdt, efter at avisen var 
gået i trykken. 
Det er planen, at der indret-
tes café i den tidligere kiosk 

samt at der indrettes daglig-
varebutik i lokalet, hvor 
Lundby Apotek havde leje-
mål indtil for et halvt år 
siden. 
Det er håbet, at butikkerne 
kan holde åbent fra kl. 13-
21 alle ugens dage, men det 
kræver, at vi har mange 
frivillige. Vil du være med, 
så send en mail til Nils 
Glud: mgng@anarki.dk.  

Indtil nu 17 frivillige 
Inden informationsmødet 
onsdag den 15. juni havde 
17 meldt sig som frivillige 
til at tage en vagt i caféen 
og/eller butikken, der åbner 
i Lundby 15. juli. 
- Det er lige i underkanten 
af, hvad der er brug for, så 
hvis du har lyst til at give 
en hånd med, så meld dig 
endelig som frivillig, siger 
Nils Glud, formand for Bor-
gerforeningen Lundby. 

Oplægget fra projektledel-
sen går ud på, at der er to 
daglige vagter på hver fire 
timer. En vagt fra 13-17 og 
en vagt fra 17-21.  
- Vi ved, at nogle vil tage 
flere vagter om ugen, men 
vi skulle gerne op på om-
kring 25 frivillige, siger 
Nils Glud. 
Du kan melde dig som fri-
villig ved at ringe eller 
sms’e på tlf. 4011 9840. 
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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 

Min kone  
har gået langt! 

Det kan din også komme til, 
hvis bilen ikke er i orden. 
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 

 

Gønger var i Faxe 
En trup på omkring 25 ud-
klædte gønger fra Lundby 
kastede i pinsen glans over 
gøngemarkederne i Faxe 
Kommune. De lokale snap-
haner optrådte i Haslev, 
Faxe, Faxe Ladeplads og 
Eskilstrup, altså overalt i 
den nye Faxe Kommune. 
Erhvervs– og borgerfor-
eningerne i Faxe Kommune 
havde besluttet at lave et 
gøngearrangement for at 
lave noget sammen i den 

lidt umage sammensatte 
kommune.  
Det så ud til at lykkes. I 
hvert fald vakte det jubel og 
opsigt, da gøngerne fra 
Lundby invaderede den ene 
by efter den anden. Endda 
med en karet med Kong 
Chr. IV og dronning Anna 
Kathrine i spidsen. 
Arrangementet i Eskilstrup 
ved Rønnede var den tradi-
tionelle kulsvierfestival, 
som blev holdt for 8. gang. 

Musketererne, som vi også kender fra Gøngemarkederne i 
Lundby, gjorde stor lykke, når de fyrede geværerne af. 
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5. a fra Svend Gønge– 
skolen i Lundby smag-
te på forårets lokale 
råvarer med fødevare-
netværket Kultivator. 
 
Skovbunden var dækket af 
blomstrende ramsløg, og 
frøerne kvækkede i vand-
hullerne, da 5.a fra Svend 
Gønge-skolen i Lundby i 
første uge i juni ankom til 
Oringe-halvøen i Vording-
borg. Her skulle de starte 
deres temaforløb om for-

årets lokale råvarer under 
projekt ”Børnene smager på 
Møn og Sydsjælland”.  
På Oringe viste naturvejle-
der Katrine Gro Skov rundt, 
først mellem Oringe Gartne-
riets asparges og rabarber 
og siden blandt skovens 
vilde spiselige urter.  
- Kan man virkelig bare 
putte hele blomsten i mun-
den og spise den?, lød det 
vantro fra eleverne, da 
ramsløgets spiselighed blev 
demonstreret. 
 

Et par dage senere gik turen 
til Møn, hvor eleverne ople-
vede 200 års landbrugshi-
storie på bare én dag.  
Først fik klassen en rundvis-
ning på Museumsgården i 
Keldbylille, hvor de spørge-
lystne elever fik stof til ef-
tertanke, da de fik fortalt 
om livet på landet i gamle 
dage.  
Derefter viste Benjamin 
Berner Christensen rundt på 
Hovgården, et moderne 
landbrug med 150 malkekø-
er og eget ismejeri. Her gik 
begejstring og benovelse 
hånd i hånd. Både ved synet 
af de kæmpestore land-
brugsmaskiner (herunder en 
traktor af mærket John De-
er), af de små søde kalve, 
der tilmed lod sig klappe, 
og så selvfølgelig ved 
smagsprøven på den berøm-
te Møn Is.  
Temaforløbet om forårets 
lokale råvarer sluttede i 
skolekøkkenet hjemme på 
Svend Gønge-skolen, hvor 
kok Henrik Bajer fra Gour-
met Gaarden i Stege var 
gæstelærer. Her blev en 
kalvekølle parteret og for-
vandlet til blandt andet kal-
vefrikassé med asparges, og 
roastbeef med rabarberkom-

pot og salat med vilde urter. 
Ægte osso bucco var også 
på menuen:  
- Og sovsen smagte bare 
godt, lød bedømmelsen fra 
eleverne. 
I juni løber det første af to 
temaforløb om sommerens 
lokale råvarer af stablen. 
Projektets ottende og sidste 
temaforløb finder sted i 
august. 
 
Fakta: Læs mere på 
www.kultivatorsyd.dk. Projekt 
”Børnene smager Møn & Syd-
sjælland” er bevilliget af Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri's landdistriktsmidler 
samt Vordingborg kommune og 
drives af Vordingborg Udvik-
lingsselskab a/s  

Svend Gønge-elever smagte på forårets lokale råvarer 

Lundby-eleverne i Oringe-
gartneriets aspargesbed. 

Svend Gønge-eleverne 
var begejstrede for  at 
se, hvor råvarerne 
kommer fra. 
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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 

LAG-Vordingborg, Vækst-
hus Sjælland og Vækstfa-
brikkerne i Vordingborg 
Kommune er gået sammen 
om at hjælpe nye iværksæt-
tere og mikrovirksomheder 
med at komme i gang eller 
med at udvide.  
Mange går med en iværk-
sætterdrøm, men har svært 
ved at komme i gang, fordi 
den eksisterende vejledning 
og sparring til iværksættere 
og mikrovirksomheder ikke 
fungerer som en helhed. 
Det bliver der nu rådet bod 
på ved en iværksætter- og 
netværksaften, hvor en ræk-
ke oplægsholdere vil stå til 
rådighed og sætte fokus på 
det at være iværksætter og 
mikrovirksomhed i Vor-
dingborg Kommune, samt 
de muligheder der findes. 
På iværksætteraftenen vil 
man også kunne opleve 
forskellige oplægsholdere, 
der arbejder med rådgiv-
ning og finansieringsmulig-
heder eller er rigtig gode til 
idéudvikling.  
Du vil få at vide, hvilke 
muligheder der er for at 
etablere egen virksomhed i 
Vordingborg Kommune; 
hvilke netværk, der findes 
til sparring og rådgivning; 
hvad en vækstfabrik kan 
bruges til; hvilke personer 
der kan hjælpe iværksætte-
ren eller mikrovirksomhe-
den videre; hvilke mulighe-
derne der er for økonomisk 

støtte til projekter; og hvad 
der er af muligheder for 
etablering af virksomhed på 
landet. 
Aftenen er en udløber af det 
erhvervsarrangement, som 
LAG-Vordingborg afholdt i 
efteråret 2010, og som blev 
en stor succes med mere 
end 65 besøgende.  
- Arrangementet i efteråret 
viste, at der er stor interesse 
for at møde ressourceperso-
ner på en gang og ét sted, 
hvor man kan få hjælp til 
konkrete spørgsmål og høre 
om andres erfaringer og 
gode råd. Det vil der blive 
rig lejlighed til på den efter-
følgende cafédiskussion, 
hvor man har mulighed for 
en mere personlig dialog 
med oplægsholderne, siger 
LAG-formand Jan Kanne.  
Iværksætteraftenen finder 
sted på Vækstfabrikken, 
Storegade 39 i Stege den 
22. juni kl. 17-21. Der vil 
blive serveret en let anret-
ning fra Restaurant Davids, 
hvor indehaver David 
Jensin selv har været prøvet 
at være iværksætter.  
Arrangementet er gratis 
men tilmelding er nødven-
dig på 
www.lagvordingborg.dk 
under kalenderfunktionen 
den 22. juni.  
Yderligere information hos 
landdistriktskoordinator 
Claus Lyngby Petersen på 
tlf. 5536 2734 

Hjælp til iværksættere 
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Det sker i juni-juli  
Ma 20 4750Avisen omdeles 
Ti 21 4750Avisen omdeles 
17-19: Åbent hus på Sværdborg 
Friskole.  
18.30: Bankospil i Tappernøje 
Forsamlingshus 
19.00: Vandretur fra Køng 
Museum, Bygaden 27, Køng 
On 22 17-19: Åbent hus på 
Sværdborg Friskole. 
To 23 18.00: Sankthansaften 
ved Forsamlingshuset i Over 
Vindinge 
18.30: Sankthansaften i Spinde-
skolens have i Køng 
18.30-19.30: Zumba i Medbor-
gerhuset Lundby 
Fr 24 
Lø 25 
Sø 26 
Ma 27 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen nr. 113 
Ti 28 19.00: Vandretur fra 
Lundbyparken, Lundbyvej, 
vest for Lundby. 
On 29 
To 30 19.00: ProjektBesty-
relsesmøde i Snaphanen, 
café-butik. Afholdes i Med-
borgerhuset Lundby. 

JULI 
Fr 1 
Lø 2 18.00: Johnny fra 
Køng spiller på Café Yrsa, 
Banevej i Lundby. Tag-selv-
buffét og bugtaler Jørn 
Petrius på slap line. 
Sø 3 
Ma 4  4750Avisen omdeles 
Ti 5 4750Avisen omdeles 
On 6 
To 7 
Fr 8 12.00: Bus afgår fra 
Medborgerhuset Lundby til 
Lönsboda 
Lø 9 
Sø 10 
Ma 11 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 114 
Ti 12 
On 13 
To 14 
Fr 15 
Lø 16 
Sø 17 
Ma 18  4750Avisen omdeles 
Ti 19  4750Avisen omdeles 

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 

Fotobog om  
Gøngehøvdingens 
Sydsjælland 
På Gøngemarked 2011 i 
Lundby den 20.-21. august 
udkommer den eksklusive 
fotobog, ”Sydsjælland i 
Gøngehøvdingens fod-
spor”. 
Det er Foreningen Svend 
Gønge, der udgiver bogen i 
samarbejde med Museerne 
Vordingborg. Bogens 152 
sider er spækket med de 
lækreste fotos af den skån-
ske naturfotograf Magnus 
Augustsson. Han har været 
i Sydsjælland på mange 
fotooptagelser for at forevi-

ge det landskab, som Svend 
Poulsen har opereret i for 
350 år siden. Så der er fo-
tos fra alle årstider. 
Line og Gunnar Stobbe, 
sidstnævnte er bestyrelses-
medlem i Foreningen 
Svend Gønge, har tilrette-
lagt bogen og har skrevet 
bogens tekster, som fortæl-
ler historien om Gønge-
høvdingen Svend Poulsen. 
Bogen koster 300,- kroner 
og kan købes på Gønge-
markedet. Dankort kan 
anvendes! 
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· klargøring til syn 
· pladearbejde 
· service 
· aircon/klima 
· dæk m.m. 
        www.mhautoservice.dk  
      Kostræde -  tlf. 2871 7604 

M.H. Autoservice 
v/Mike Hansen 

Kostræde Byvej 35, Kostræde 
4750 Lundby 

Tlf. 2871 7604 
www.mhautoservice.dk 

Autoreparationer  

Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

4750Avisen udkommer: 
 

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  
eller til 4750Avisen,  

Møllergaarden 3, 4750 Lundby 

Sankthansfest i Køng 
Køng Borgerforening 
inviterer alle til sankt-
hansfest i Spindesko-
lens Have. Vi vil vide-
reføre den nye traditi-
on fra sidste år, hvor 
omkring 250 menne-
sker var med til bålet 
og med til at gøre det 
til en hyggelig og vel-
lykket aften. 
Vi lover god stemning 
og lækker mad. Vi tør 
ikke spå om vejret, 
men håber på, at det 
bliver en skøn, lun og 
tør sommeraften. 
Vi starter med fælles 

spisning kl. 18.30, 
hvor man medbringer 
den spisebillet, man 
har købt hos Købman-
den i Køng. Prisen er 
60 kr. for voksne (13-
100 år) og 30 kr. for 
børn (2-12 år), og man 
kan købe drikkevarer 
til rimelige priser, når 
man kommer i Haven.  
Bålet tændes kl. 20.30, 
hvor borgmester Hen-
rik Holmer kommer og 
holder båltalen. Sidste 
års båltaler Søren 
Espersen kom med en 
rigtig god tale, så Hen-

rik har noget at leve op 
til! Det er vi nu sikre 
på, at han kan. 
Efter båltalen bliver 
bålet tændt, og vi får 
rørt stemmebåndene 
med Midsommervisen. 
Resten af aftenen kan 
man nyde bålet og 
hinandens selskab i 
den dejlige have. 
Borgerforeningen hå-
ber, at mange møder 
op og er med til at 
skabe en hyggelig af-
ten. 

 
Køng Borgerforening 

Vandreture 
i juni 
Vandreturene fortsætter i 
juni. Det er tirsdag aften kl. 
19, der er afgang fra et nyt 
sted i vores herlige område. 
Nye deltagere er meget vel-
komne, og vi indretter tem-
poet, så alle kan være med. 
Vi nyder sommeren, fugle-
sangen, det hyggelige sam-
vær og den energi, vi får af 
motionen. 
21. juni kl. 19:  
Start fra Køng Museum, 
Bygaden 27, Køng. 
28. juni kl. 19: 
Start fra Lundby-Parken, 
Lundbyvej, vest for Lundby. 
Herefter holder vi sommer-
ferie og begynder at vandre 
igen tirsdag den 9. august kl. 
19.00. 
Vel mødt! 

Med venlig hilsen 
Hanne Kofoed Jensen 

Tlf. 2075 8420 
og 

Else-Marie og Hans-Kurt 
Tlf. 2227 7732 

Vidste du, at man kan få en 
annonce i 4750Avisen for 
helt ned til 212,50 kr. med 
moms? Send din tekst til 
4750@lundbyweb.dk. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 20. juni 2011 til søndag den 3. juli 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 

Vinkup!  
Ripasso rødvin pr.  flaske      39,00 
  
Gevalia kaffe          36,95 
 
Kæmpe frankfurtere  900 g  35,00 
  
Dressinger Kraft pr. flaske  14,95  
 
Vandmeloner        20,00 
  
Galia/Cantaloup-meloner       7,95 
  
  
Baguettes 2 stk (300 g.)    2,95 
  
Koldskål 1/1 l        10,00 
  
Hvidløgsflûtes  3 stk   10,95 
 

Party-skinker pr 1/2 kg      19,95 
  
Frigodan grøntsager 750 g  14,95  
  
La Sima 3 liter  
Bag-in-Box rødvin              69,00 
  
Rynkeby blandet saft  
& smoothies              12,95 
  
Knorr lasagne m.m.          19,95 
 
Karat kaffe 400 g       24,95 
  
Forårs-ruller pr pakke        15,95 
  
Lambi 2 pakker   30,00 
  
Maribo øl 30 stk + pant  
74,90 

Købmand Bo Weber 

I Merko er vi 

GRÆNSELØSE 
når det gælder gode  lbud 


