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Avisen til alle i  

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker  18.-19. juli 2011 

 

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

Syv Sogne 

4750Avisen  
skal hentes hos 
købmanden 

Rejsegilde  
på husflidsskolen 
Meget bedre forhold for eleverne 
og nye aktiviteter. Det er resulta-
tet af den udbygning af Køng 
Husflidsskole, som er i fuld 
gang. Vi var med, da der forleden 
var rejsegilde med øl og røde 
pølser.                        Læs side 8 

Fodboldspillere fra Avnø 
skal træne med ISG 
De fysiske forhold for 
fodboldspillerne på 
Asylcenter Avnø er 
ikke særligt gode. Der-
for har asylcenteret 
lavet en aftale med 
Idrætsforeningen 
Svend Gønge om, at 
asylcenterets fodbold-
spillere efter sommer-
pausen træner sammen 
med ISG på banerne i 
Køng. 

I øvrigt skal Avnøs 
hold have en revanche-
kamp mod ISG’s før-
stehold mandag den 25. 
juli kl. 18.30 i Køng. 
Den første gang, de 
mødtes, vandt ISG 4-1, 
men siden har Avnø-
spillerne trænet hårdt 
og  har haft imponeren-
de resultater i deres 
seneste kampe. 
          Læs mere side 4 

Dette nummer af 4750Avisen er 
det sidste, der omdeles af Post 
Danmark. Næste nummer, som 
udkommer lørdag den 13. au-
gust, skal du selv hente hos din 
købmand. 
Det er en stram økonomi, der har 
fået bestyrelsen for 4750Avisen 
til at beslutte den alternative di-
stributionsform. Valget stod mel-
lem selvafhentning i lokale bu-
tikker og lukning af avisen. 
- Vi var enige om, at der er et 
meget stort behov for 4750Avi-

sen, og derfor forsøger vi at red-
de avisen med denne distributi-
onsform, siger sekretær i besty-
relsen Jens Hallqvist. 
- Vi håber, at annoncørerne hol-
der ved. En ting kan de være sik-
re på: de, der nu får avisen, er 
dem, der virkelig gerne vil læse 
den! 
4750Avisen udkommer fremover 
en gang om måneden, og på side 
2 kan du se, hvor du kan hente 
den. 
                          Læs mere side 2 

Nye gamle historiske 
snaphane-tegninger 
For omkring 60 år siden blev 
denne tegning af en 1600-
talskriger fremstillet. Nu har For-
eningen Svend Gønge sikret sig 
et restoplag af de gamle tegnin-
ger, som sælges på Gøngemarked 
2011 i Lundby den 20.-21. au-
gust.                  Læs mere side 7 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 

 
CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 

Ansv.hav. red.:  
Peter Sten Hansen 

 
Nyheder og annoncer 

sendes til:  
4750@lundbyweb.dk 

eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
 

Oplag: 5.072 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  
18.-19. juli 2011 

 
Absolut sidste frist for indleve-

ring af stof og annoncer til næste 
nummer af 4750Avisen er  

Mandag den 8. august kl. 10 
 

Næste nummer kan hentes  
i din lokale butik fra 

Lørdag den 13. august 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 

Nu skal du selv hente 
4750Avisen i din butik 
Næste nummer af 
4750Avisen skal du selv 
hente, hvor du handler. 
Finanskrisen har hærget 
også i 4750Avisens udgi-
velsesområde, og det har 
betydet vigende annonce-
indtægter, samtidigt med 
at omkostningerne ved at 
udgive avisen er steget. 
Derfor har bestyrelsen 
besluttet, at 4750Avisen 
ikke længere skal distri-
bueres via Post Danmark. 
I stedet vil avisen kunne 
afhentes i følgende butik-

ker. 
Merko i Lundby 
Snaphanen Butik &  
Café i Lundby 
Spar i Køng 
Spar i Sallerup 
Brugsen i Bårse 
Bageren i Bårse 
SuperSpar i Blangslev 
Brugsen i Mogenstrup 
Merko i Tappernøje 
Fakta i Tappernøje 
Spar i Brøderup 
SuperBest i Præstø 
Rema 1000 i Præstø. 
Alternativet til den nye 

distributionsform havde 
været en lukning af avi-
sen. 
Skulle du have forslag til 
steder, hvor 4750Avisen 
bør kunne afhentes, så 
send en mail til 
4750@lundbyweb.dk 
eller ring 61301004. 
Når du tager 4750Avisen 
i din butik, må du meget 
gerne tage eksemplarer 
med til dine naboer, ven-
ner og bekendte! 
 
                      Bestyrelsen 

4750Avisen udkommer således i 
resten af 2011: 
Nr. 115: Lørdag den 13. august 
Deadline mandag 8. aug. kl. 10 
Nr. 116: Lørdag den 3. september 
Deadline mandag 29. aug. kl. 10 
Nr. 117: Lørdag den 1. oktober 
Deadline mandag 26. sept. kl. 10 
Nr. 118: Lørdag den  29. oktober 
Deadline mandag 24. okt. kl. 10 
Nr. 119: Lørdag den 26. novem-
ber 
Deadline mandag 21. nov. kl. 10 
Nr. 120: Lørdag den  17. decem-
ber 
Deadline mandag 12. dec. kl. 10 

Ny udgivelsesplan 
· 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  
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

På vores frugt– og grøntmarked finder du altid friske og lækre varer til rimelige priser! 

 

 

Altid et besøg værd! 

10,- 

39,95 

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 dag-
ligvarer, hver dag, året rundt. Og du finder 

flere end 500 dagligvarer 

10,- 

10,- 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 14,95 

6,95 

Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 
SuperSpar Blangslev - Blangslevvej 14 - 4700 Næstved – Tlf. 5571 1400 
Åbningstider: alle dage året rundt mandag-søndag kl. 8.00-19.00  

Nyt tank-anlæg ”GO-ON” 
 -Stærke priser 
 -Døgnåbent 

Tilbud gælder fra mandag den 18. juli til søndag den 24. juli 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

Blangslev 

Hvornår er der åbent i Spar? 
Det er der alle ugens dage 

8-19 
OGSÅ SØNDAG! 

Persil vaskemiddel 
Flydende eller Pulver  
1,3 liter/1,6 kg. 
 
 
 
 
                                       Frit valg 
                                   Gælder fra torsdag 
                                   til søndag uge 29 

25,- 
3 pakker  
Anthon Berg  
marcipanæg 
 
 
 
 
 

                                                    3 stk. pr. pakke 

1,5 liter Ice-
tea fersken 
Pr. stk. 
 
 
 
 
 
 
 

Forfriskende dejligt 

Gullasch/millionbøf 
m/Kartoffelmos 
350 g pr. pakke 
 
 
 
 
 
 
                               Under ½ pris! 

Okseculotte               Pr. ½ kg. 
Pr kg. 79,90 

 

Sun Lolly frys-selv-is 
 
 
 
 
 
                                                    

                                                       Pr. pakke 

Velegnet til grill! 

Rugvænget Smørrebrød holder ferielukket fra 
den 10/7 til og med den 1/8. Der vil derfor 
ikke være smørrebrød eller dagens ret i den-
ne periode. 
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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 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

mobil: 2124 5623 
olejlarsen@mail.dk  5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Tyve havde snabelen  
nede i forsamlings- 
husets olietank 
For nylig var der for anden 
gang ubudne gæster på visit 
i Over Vindinge Forsam-
lingshus. Tyveknægtene 
skaffede sig adgang ved at 
bryde et vindue op, og de 
gik dernæst ned i kælderen 
for med et sugerør at snable 
al den gode, nyindkøbte 
fyringsolie op og forment-
lig ud på store transportable 
palletanke, der kan stå på 
en lille lastvogn. Politiet 
mente, der var tale om pro-
fessionelle tyve, da de in-
gen spor efterlod sig, ud-
over et ødelagt vindue. Si-
den viste det sig, at de også 
havde stjålet husets store 
støvsuger.  
- Vi er kede af, at der er 
nogle, som vil synke så lavt 
som at røve fra et lokalt 
samlingshus. Stedet drives 
til glæde for områdets be-
boere, der kan leje inventar 
eller lokaler til alle mulige 
sociale sammenkomster. Så 
hvis man stjæler fra huset, 
så ødelægger man jo egent-

lig sit eget tilbud. Man rø-
ver fra almenvellet, så at 
sige, fortæller næstformand 
for forsamlingshuset John 
Søndergård. 
- Hvis man ser noget mis-
tænkeligt røre sig ved hu-
set, så vær ikke bange for at 
ringe til husets nummer, 
som er 2985 0944.  
Politiet vil også godt hjælpe 
os; de har nu været herude 
og kigge på skaderne to 
gange.  
Bestyrelsen har iværksat 
tiltag, der skal tjene til at 
afsløre kommende tyve-
knægte. Men allerhelst vil 
man bare have, at den pri-
vate ejendomsret respekte-
res.  
- Alle kan leje huset til fest-
lige formål; derfor vil vi 
godt have os disse ufestlige 
besøg frabedt! siger John. 
Og heldigvis har tyveriet 
ikke bremset de sædvanlige 
aktiviteter, udlejning samt 
bagagerumsloppemarked 
første tirsdag i måneden.  

Sameer & Co møder  
igen IF Svend Gønge 
Sameer Saeed, den frem-
ragende målmand fra 
Asylcenter Avnø og 
hans hold, skal igen mø-
de IF Svend Gønge i en 
venskabskamp. 
Sidst de mødtes vandt 
ISG 4-1, men Avnø-
holdet tørster efter re-
vanche, og de har forbe-
redt sig godt, siger hold-
leder Torben Sloth til 
4750Avisen. 
- Vi træner hver dag, og 

siden vi tabte 12. maj 
har vi spillet flere kam-
pe, hvor det er gået me-
get bedre. Vi har slået 
Næstveds serie-4 hold to 
gange, 10-1 og 21-2, og 
vi har vundet en syv-
mands-turnering. 
Træningen bliver taget 
seriøst på Avnø. Hele 
holdet morgenløber, de 
træner hver dag og styr-
ker sig i motionscente-
ret. Nogle af spillerne 

har tabt 10-15 kg, så vi 
glæder os til at vise, 
hvad vi kan. 
Kampen spilles på Køng 
Stadion mandag den 25. 
juli kl. 18.30, og alle er 
velkomne til at komme 
og overvære den. Der er 
gratis adgang. 
I øvrigt har asylcenteret 
aftalt med IF Svend 
Gønge, at deres spillere 
træner med i Køng, når 
feriepausen er overstået. 
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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. 

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! 

Det er mere end 10 år siden, 
Lundby Vandværk planlag-
de at udskifte hoved-

vandledningen i Lundby 
Hovedgade fra Trekanten til 
Stationen. Og først her i 

sommeren 2011, er det en-
delig lykkedes! 
Og endda via en koordineret 
indsats med Vordingborg 
Forsyning. 
- Jeg er meget tilfreds, siger 
kasserer i Lundby Vand-
værk Rune Bentsen. 
Det var på høje tid, vi fik 
skiftet rørene. Der var næ-
sten ikke hul i dem længere 
og overfladen var begyndt 
at krakelere. Men nu er alle 
Lundby Vandværks vand-
ledninger klar til at møde 
fremtiden.  
I øvrigt vil Rune Bentsen 
gerne undskylde, at der blev 
lukket for vandet hos nogle 
forbrugere, der ikke var 
adviseret i forvejen. 
- Det skyldes, at der i vore 

papirer ikke var beskrevet 
nøjagtigt, hvilke der blev 
lukket for, når vi lukkede på 
Svend Poulsensvej overfor 
Ibsvej. 
Men der var lukket for Ibs-
vej 25/43 og 28/38, Kaj 
Lykkesvej samt Lundby 
Hovedgade 94/88. 
De andre, der var lukket for, 
var adviseret. 
Nu bliver hullerne efter 
vandværkets gravearbejde 
nødtørftigt udbedret, og så 
venter man ellers på, at 
Vordingborg Forsyning 
graver op til kloakering af 
Lundby Hovedgade.  
Forsyningen har fremskyn-
det kloakeringen for at kun-
ne bruge de samme huller 
som vandværket! 

Så er alle vandrørene i Lundby skiftet  

De sidste gravearbejder gøres færdigt, og så er Lundby 
Vandværks hovedledning endelig skiftet! 

Den i 4750Avisen nr. 112 s. 
6 afbildede “fætter” er gan-
ske rigtigt en fætter, nemlig 
en fætter til skrubtudsen: en 
grønbroget tudse (Bufo 
viridis), også kendt som 
fløjtetudse. 
Den betragtes som sjælden 
(findes slet ikke i Jylland), 
men hvor den er, kan den 
være talrig. 

Jeg har den jævnligt i min 
kælder (den har formentlig 
sans for god italiensk vin!), 
og på Avnø findes den i 
stort tal. 
Der kan man på stille afte-
ner i maj høre den “fløjte” 
sin karakteristiske lyd. 
  

Med venlig hilsen 
Klaus Larsen , Skaverup 

En rigtig fætter 
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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 

Næste nummer  
af 4750Avisen 
kommer ikke  
med posten. 

Du skal selv tage 
avisen med hjem fra 

købmanden! 
Den er fortsat  

gratis! 
Og du må gerne ta-
ge en avis med hjem 

til naboer, venner 
og bekendte! 

Opstart seniorfodbold IF Svend Gønge 
Træningsstart mandag den 18. juli kl. 19 

på idrætspladsen i Køng. 
Alle er velkomne! 

Vi afholder spillermøde om aftenen fra kl. 20-21.15. 
Her vil seniorudvalget være vært for pølser & brød 
samt en tår at drikke. Vi siger velkommen til Stig 

Nørgaard, som for den kommende sæson er ansat 
som træner. Endvidere fremlægges vores 3-års-

plan, som skal sikre seniorafdelingens overlevelse 
i fremtiden 

Skulle du have spørgsmål i den forbindelse, er du vel-
kommen til at kontakte spillerudvalget  

på tlf. 4099 5701 eller 2623 3732 
Træningen foregår herefter mandage og torsdage 

kl. 19-20.30 

Stormøde om Gøngemarked 
Tirsdag den 9. august af-
holder foreningerne bag 
årets Gøngemarked i 
Lundby det sidste stormø-
de, inden det hele går løs 
den 20.-21. august i Lund-
by Parken. 
Alle, der har lyst til at give 
en hånd med på Gønge-
markedet er mere end vel-
komne i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, kl. 
19.00.  
På mødet vil markedsko-

ordinator Steen Nielsen 
kontrollere, at alle aftaler 
er på plads og alt klappet 
og klart til årets gønge-
marked. 
Der vil uden tvivl være en 
del løse ender og nogle  

sidste ting, der skal på 
plads, så hvis du endnu 
ikke har meldt dig som 
frivillig, så er der garante-
ret også en opgave til dig! 
Læs mere om Gøngemar-
ked på www.syvsogne.dk. 

Skal De holde fest? 

Første torsdag i måneden. Første gang den 4. 
august 2011 kl. 18-20.30 
STEGT FLÆSK M. PERSILLESOVS  
Børn under 12 år halv pris! 92,- 
Total-arrangement:           Kr. 485,   
                                                                                   (Børn under 12 år halv pris!) 

Velkomstdrink, 3 retters menu, husets vin,  
kaffe med cognac/likør, fri bar, natmad. 
 

Menuforslag 20 personer:                    Kr. 185,- 
                                                               (Børn under 12 år halv pris!

Stjerneskud med hjemmebagt flûtes og smør 
 

Fra buffet: Kalvesteg som vildt med Waldorfsalat 

BÅRSE SAMLINGSHUS 
Næstvedvej 52, Bårse,  

4720 Præstø 
Jørn Ole Ager Andersen, 

tlf. 5599 0116 

Helstegt svinekam m. brunede og hvide kartofler 
                              Frisk frugtsalat  

                  med soft ice 

Skal du holde bryllup, bar-

nedåb, konfirmation, sølv-

bryllup, rund fødselsdag 

eller en anden fest, er vi klar 

til at gøre din fest til en 

dejlig oplevelse. 
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Den gamle husflidsskole i 
Køng er ved at få en geval-
dig ansigtsløftning. Ikke 
alene får skolen en ny til-
bygning, der udvider skolen 
med 30 kvadratmeter i to 
etager, den bliver også reno-
veret med nyt handicaptoilet 
og et helt nyt loftsrum, som 
giver plads til mange aktivi-
teter. 
Den sidste dag i juni var der 
rejsegilde på tilbygningen, 
som er placeret på vestsiden 
af den gamle skolebygning. 
Udført, så den passer glim-
rende ind i stilen, selv halv-
valmen på taget har man 
fået med. 
Formand for Husflidsfor-
eningen Jørgen Rasmussen 
er tydeligt stolt og glad over 
alle de muligheder, hus-
flidsskolen får med tilbyg-
ningen og renoveringen. 
- Vi får plads til mange flere 
aktiviteter, så vi fremover 
får et multihus, hvor man 
også kan lave pileflet, de-
coupage og meget andet. 
F.eks. skal der også være 
computer-café på førstesa-

len til de unge mennesker, 
fortæller han. Og i tilbyg-
ningen bliver der indrettet et 
nyt te-køkken på 1. sal og i 

stuen kommer skolens nye 
indgang og et handicaptoi-
let. Rigtigt mange lokale var 
mødt op til rejsegildet, men 

desværre var Vordingborg 
Kommune ikke til stede, og 
det var bestyrelsen lidt ked 
af. 

Flaget med kransene hejses ved rejsegildet på Køng Husflidsskoles tilbygning. 

Nyt liv i den gamle husflidsskole 

Formanden i døren til det nye handicaptoilet. Gæster på vej ind, og så var der selvfølgelig røde pølser til rejsegildet. 

Blandt gæsterne til rejsegildet var også Kurt Henriksen med sin flotte hat. 

 

Indiansk spiritualitet  
og shamanisme 

Shamanistisk coaching 
Trommegruppe  

hver 2. tirsdag 18.30-21.30 
i Tappernøje 

Start oktober 2011  
Pris: 100 kr. pr. gang. 

Tilmelding 2858 2992 eller 
lsc@shamanismensvej.dk 
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Fredag den 24 juni blev Gis-
hales Pittstop officielt åbnet. 
Aftenen startede med tale af 
Pittstoppets grundlægger Eli 
Jensen, hvorefter der var affy-
ring af kanon ved kanonme-
steren fra Gishale, Corina. Så 
blev der grillet og sunget lysti-
ge sange i Eli og Mias lade, og 
aftenen sluttede med midsom-
merbål hos Søren og Dorthe. I 
alt deltog 20-30 personer, som 
kom til begivenheden i flere 
forskellige og fantasifulde 
køretøjer. 
Pittstoppet ligger på Hastrup-
vej i Gishale, over for Eli og 
Mias hus. Pittstoppet er ment 
som en rasteplads hvor forbi-
passerende kan stoppe op, 
sætte sig på bænken for at 
slappe af til lyden af bækken 
samt nyde den smukke udsigt 
over de store marker. 
Eli Jensen er idémanden bag 
pittstoppet, som han fremførte 
i Beldringe Borgerforening. 
Herefter blev der fremskaffet 
midler og arbejdskraft, så re-

sultatet nu fremstår som en 
hyggelig rasteplads, som alle-
rede har være benyttet af flere 
forbipasserende. Det er en af 
de fremtidige planer, at der 
årligt skal holdes midsommer-
fest på stedet, og der vil også 
komme opslagstavle op, hvor 
man kan følge med i diverse 
tiltag i Gishale og omegn. Så 
velkommen til pittstoppet, 
som ligger over for Hastrupvej 
8 i Gishale, kig efter de grøn-
ne flag.  

Venlig hilsen   
Dorthe Nielsen 

Pittstop i Gishale 

Corina affyrer kanonen foran Pittstoppet i Gishale. 

Her ved de grønne flag finder du Pittstoppet. 

Efter indvielse af Pittstoppet, var der fællesspisning. Et af de sjove køretøjer. 
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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 

De frivillige bag den nye 
butik og café i Lundby, 
Snaphanen, er allerede i 
gang med at gøre lokalerne 
på Lundby Hovedgade 95 

klar til åbning i løbet af 
sommeren. Målet om at 
åbne den 15. juli har ikke 
kunnet lade sig gøre. Dels 
skal der males og indrettes, 

dels skal alle myndigheds-
godkendelser være i orden, 
og det har vist sig at tage 
længere tid en forventet. En 
af de frivillige, Hanne 

Skjødt, er her i gang med at 
male lokalet, som før huse-
de Lundby Apotek, og som 
fremover skal være butik 
med åbningstider fra 13-21 
alle ugens hverdage. 
Kunne du tænke dig at give 
en hånd med, så vi hurtigt 
kan få liv i de to butikker 
igen, så kan du henvende 
dig til formand for bestyrel-
sen for Snaphanen Café & 
Butik, Nils Glud på tlf. 
4011 9840, eller du kan 
sende ham en mail på adres-
sen mgng@anarki.dk. 
Hvis du kunne tænke dig at 
være én af de mange frivilli-
ge i café eller butik, hen-
vender du dig sammesteds! 

Hanne maler  
Lundbys nye butik 

Appél til erhvervsdrivende 
Det skulle gerne blive en 
folkeopgave at få de to nye 
butikker i Lundby til at fun-
gere så godt som muligt.  
Derfor appellerer bestyrel-
sen for Snaphanen Café & 
Butik til områdets erhvervs-
drivende: Giv en hånd eller 
et bræt med, så vi kan få 
gjort café og butik i orden. 
- Vi skal f.eks. have bygget 
en ny disk i caféen, siger 
bestyrelsesformand Nils 
Glud. Det ville da være 
oplagt, at områdets tømrere 
og snedkere gik sammen 
om denne opgave. Og må-
ske ville de lokale med kon-
takter til trælasthandel 
sponsere materialerne. 
Vi skal også have lavet en 
handicaprampe foran ind-
gangen til de to butikker. En 
oplagt opgave for områdets 
murere.  
Og hvis nogen kunne løfte 
opgaven at bygge et handi-
captoilet i caféen, ja så ville 
det jo være fantastisk, siger 
Nils Glud.  

Til gengæld for indsatsen 
får de erhvervsdrivende 
sponsorreklame på tv! 
I caféen opsættes en flad-
skærm, som dels skal infor-
mere om caféens og butik-
kens tilbud, dels komme 
med lokal information, og 
her vil de, der yder en ind-
sats for café og butik få 
tilbudt at få vist en lille re-
klamefilm for sit firma. 
Hvis du kunne tænke dig at 
være med - gerne sammen 
med dine lokale konkolle-
ger, så kontakt Nils Glud på 
tlf. 4011 9840 eller send 
ham en mail 
mgng@anarki.dk. 
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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 

Sommerlukket? 
Næ, nej!  

Vi holder åbent, så du kan få 
lavet din bil hele sommeren! 

Ring til Johannes i Køng  
og få en aftale! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice 
 

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! 

Lej festlokale for  
kun 500 kroner 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– 
eller mødelokale for fra 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov. 
 

Krostuen: 500 kr. 
Stor og lille sal: 2500 kr. 

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr. 
 

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 
kr. Med i lejen er adgang til køkken, service, uden-

dørs terrasse og græsplæne, udendørs grill og to 
petanquebaner. 

Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en 
yderst fordelagtig 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 Lundby Station 

Hjemmeside: www.syvsogne.dk 



12 

 

4750Avisen, nr. 114, 18.-19. juli 2011 

Det var en stor kran, som i 
forrige uge prægede bybil-
ledet i Lundby. Hanstholm-
kranen var placeret ved 
jernbanetunnelen på hjørnet 
af Lundby Hovedgade og 

Banevej og dens opgave var 
at hjælpe til ved renoverin-
gen af jernbanetunnelen, 
som skal moderniseres i 
forbindelse med opgrade-
ringen af jernbanen.  

Tirsdag den 2. august kl. 18 
begynder fællesspisningen 
igen i Medborgerhuset 
Lundby. 
Denne aften har pigerne 
valgt at servere sommer-
mad, nemlig sukkersaltet, 
røget, glaseret skinke med 
gemyse og kold kartoffelsa-
lat. Desserten er fløderand 
med blandede frugter samt 
kaffe og te. Til støtte for 
Medborgerhusets renove-
ring vil der blive afholdt 
kinesisk lotteri med fine 
gevinster. Prisen  for oven-

nævnte menu er for: 
Voksne                kr.65,00 
Børn                    kr.35,00 
Priser på øl, vand og vine er 
de samme som ved tidligere 
fællesspisninger. 
Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail  
winbi@forum.dk senest 
søndag aften den 31. juli 
2011. 
 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for 

Medborgerhuset i Lundby  

Glaseret skinke og fløderand En  
stor 
kran 

Høstmarked på Sværdborg Friskole 
Sværdborg Friskoles høst-
marked 2011 løber af stabe-
len lørdag den 24. septem-
ber kl. 10-16.  
Som det har været tradition 
siden friskolens start i 2003 
vil eleverne i ugen op til 
markedet arbejde på at for-
berede dagen, både som en 

markedsdag med henblik på 
salg og som en dag, der 
samler alle i netværket og 
andre med lyst til at besøge 
skolen i Over Vindinge. 
Hvis du har effekter til lop-
pemarkedet, som er fast 
element ligesom tombola, 
elevboder, høstcafé, så gem 

dem, indtil man i ugen op til 
høstmarkedet kan sætte dem 
i skolens cykelskur.  
Friskolen, der i januar 2011 
fremlagde en større økono-
misk redningsplan for for-
ældre og øvrige netværk, 
har siden oplevet stor op-
bakning fra forældrekred-
sen, der udover at stille den 
nødvendige kaution, er gået 
ind i alsidigt udvalgsarbejde 
og desuden har overtaget 
rengøringen af skolen. Såle-
des møder hver dag to for-
ældre op og gør rent i to 
timer, mens andre forældre 
har valgt at klare større ren-
gøringsopgaver på en kvart-
årlig lørdag. Planen styres 
af medlemmer af skolebe-
styrelsen, der tillige har 
ansvar for at uddele opgaver 
til de mange udvalg, der 
spænder lige fra tømrer, 
VVS, maler, gartner, PR, 
sociale arrangementer til 
bogholder- og økonomiud-
valg. Skulle det lykkes at få 
elevtallet op, så der bliver 

grundlag for en bedre øko-
nomi, vil man atter lade 
rengøringen overgå til en 
ansat serviceleder.  
- Vi er bare glade for at se 
den store opbakning fra 
forældrekredsen. Skolen 
stråler af renhed som aldrig 
før, jubler formand for sko-
lebestyrelsen Anja Valhøj.   
Skolestart for Sværdborg 
Friskole er lørdag den 13. 
august kl. 10, hvor elever 
samt forældre og familie er 
velkomne.  
Traditionen byder på noget 
særligt:  
Nemlig at det er skolens 
yngste elev, der sammen 
med skoleleder hejser flaget 
for at markere indgangen til 
et nyt skoleår. Hvis du har 
spørgsmål eller er interesse-
ret i at aflægge et besøg, så 
ring til skoleleder Mik Erbs, 
tlf. 5534 1800 for en aftale.  
Vel mødt på Sværdborg 
Friskole! 

Marianne Kristiansen 

Den står på sukkersal-
tet, røget, glaseret 
skinke med gemyse og 
kold kartoffelsalat ved 
den næste fællesspis-
ning i Lundby. 
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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 

Pas godt på rådyrene  
i Svend Gøngelunden 
Der er rådyr i Svend Gønge
-Lunden! Hold hunden i 
snor! 
Når man går tur i Svend 
Gønge-Lunden, kan man 
glæde sig over dyrelivet, 
f.eks. harer, rådyr og fasa-
ner samt rørhøns ved søen. 
Også småfuglene lader sig 
høre, når de med sang mar-
kerer deres territorium. Det 
er ikke en selvfølge, men en 
gave, vi skal passe på. 
Derfor er det vigtigt, at vi 
alle respekterer skovens og 
søens beboere. Vi skal fær-
des med omtanke, og vi 
skal frem for alt have vores 
firbenede venner i snor. 
Svend Gønge-Lunden er et 
helle for naturens beboere.  
Mange mennesker bruger 
skoven som et rekreativt 
område, hvor man i fred 
kan følge årets gang i en 
fantastisk farvesymfoni, 

kan nyde de forskellige 
dufte fra træer og urter, kan 
plukke lidt solmodne brom-
bær eller gå på nøddeskud. 
Det skal vi alle kunne gøre 
uden at møde en løsgående 
hund.  
Ofte hører man hundeejere 
udtale, at de absolut har styr 
på deres hund, men det har 
alligevel vist sig, at bliver 
jagtinstinktet vakt, vil hun-
den forfølge sit mål, uanset 
om det er et rådyr, et rålam 
eller en hare. Et lille rålam 
er helt uden chancer, hvis 
en hund angriber.  
Svend Gønge-Lundens be-
styrelse henstiller endnu en 
gang til gæsterne, at hunde 
føres i snor året rundt.  
Det skal være trygt for alle 
at færdes i skoven. 

 

På bestyrelsens vegne 
Karen Johansson 

formand 

Weekend med Buddha 
Vejret var med Sara Larsen, 
da hun holdt Buddha-
weekend i sin have i forrige 
weekend. Især lørdag! Om 
dagen. 
Haven var fyldt med inte-
resserede, som ønskede at 
opleve den ro, som bøn og 
meditation giver. 
Munkene fra det buddhisti-
ske tempel i Stenløse var 
kommet for at lede weeken-
den, som også bød på herli-
ge thailandske retter. 
Alt i alt en god weekend, 
hvor formålet blev opfyldt: 
Deltagerne fik den indre ro, 

så de bedre kan stå imod 
stress-faktorerne i hverda-
gen. 

Husk 
selv at 
hente 
næste 
num-

mer af 
4750 

Avisen 
hos din 

køb-
mand! 

Herlig thai-mad var en del 
af oplevelsen, da Sara Lar-
sen holdt Buddhaweekend i 
sin have i Lundby. 
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Det sker i juli-august  
Ma 18  4750Avisen omdeles 
Ti 19  4750Avisen omdeles 
On 20 
To 21 
Fr 22 
Lø 23 
Sø 24 
Ma 25 18.30: Fodboldkamp på 
Køng Stadion mellem IF Svend 
Gønge og Asylcenter Avnø. 
Gratis adgang. Alle er velkom-
ne! 
Ti 26 
On 27 
To 28 
Fr 29 
Lø 30 
Sø 31 

AUGUST 
Ma 1 14-16: Reception hos 
Daniel Irvold,  Dybsø Fjord-
banke 21, Kostræde Banker, i 
anledning af it-firmaets 15 års 
fødselsdag. 
Ti 2 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby, Bane-
vej 4, 4750 Lundby. Menu: 
Glaseret skinke og fløderand. 
Tilmelding senest søndag den 
31. juli. 

On 3 19.00: Foreningen Svend 
Gønge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby. 
To 4 
Lø 6 
Sø 7 
Ma 8 10.00: Deadline for stof 
til 4750Avisen 
Ti 9 19.00: Stormøde i Med-
borgerhuset Lundby forud for 
Gøngemarked 2011. Alle er 
velkomne! 
On 10 19.00: Bestyrelsesmøde 
i Snaphanen Café & Butik, i 
Caféen, Lundby Hovedgade 95. 
To 11 
Fr 12 
Lø 13 4750Avisen kan afhen-
tes hos din lokale købmand 
Sø 14 
Ma 15 
Ti 16 
On 17 19.00: 4750Avisen hol-
der bestyrelsesmøde i Medbor-
gerhuset Lundby 
To 18 
Fr 19 
Lø 20 10-17: Gøngemarked i 
Lundby Parken, Lundby 
Sø 21 10-17: Gøngemarked i 
Lundby Parken, Lundby 

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 

Jeg er glad for den bænk, 
der er kommet ved Abels-
vej, og én papirkurv, og da 
jeg spadserer en tur hver 
dag, så samler jeg papir op, 
for de svin, som smider 
det, hvor de går, selv om 
der kun er 10 skridt til pa-
pirkurven. Så derfor samler 
jeg det op og smider det i, 

hvor det skal, men hvad jeg 
også er vred over er, at de 
sidste to måneder er papir-
kurven ikke blevet tømt, så 
meningen er måske, at jeg 
skal tage det med hjem? 

Venlig hilsen 
Elisabet Frederiksen 

Pallesvej 2 
4750  Lundby 

Jeg er glad for bænk  
og papirkurv, men ... 

Hos Hanna holder ferie. Tøjbutikken Hos Han-
na, Lundby Hovedgade 93 i Lundby, holder ferie-
lukket i uge 29 og 30. 
Dertil har Hanna ændret åbningstider, så der nu er 
åbent i butikken hver onsdag kl. 13-18. 
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Glaseret 
skinke 

Tirsdag den 2. august 
kl. 18.00 

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby 

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset Lundby inviterer til 

fællesspisning med sukkersal-
tet, røget, glaseret skinke. 

Til dessert:  
Fløderand 
m. frugt 

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

Drikkevarer til meget  
rimelige priser! 

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

senest søndag den 31. juli  
Alle er velkomne! 
Med venlig hilsen 

Støtteforeningen for  
Medborgerhuset Lundby 

Historiske påklædningsdukker 
På årets gøngemarked den 
20.-21. august i Lundby 
Parken i Lundby bliver der 
rig mulighed for at erhverve 
sig påklædningsdukker og 
figurer med historiske per-
soner fra Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens tid. 
Vi har skaffet endnu et op-
lag af Dorte Meiling Niel-
sen flotte figurer, dels i 
form at postkort, A4 og A3-
ark, dels et hæfte med rig-
tigt mange figurer. (se bille-
de til venstre herfor). 
Og dertil er det lykkedes 
Foreningen Svend Gønge at 
få fingre i en samling om-
kring 60 år gamle figurer, 
som nu igen kan købes.  
Blandt figurerne er Svend 
Poulsen, Ib, Palle, en svensk 
kaptajn og Dronning Sofie 
Amalie. Samt en brysk og 
barsk person, som minder 
om en mellemting Chr. IV 
og Mannheimers far med 
draget kårde.  
Påklædningsdukkerne kan 

købes for en rimelig penge 
på Gøngemarkedet.  
De sælges i Infoboden. 
 

Denne bryske 
person minder 
om en mel-
lemting mel-
lem Chr. IV 
og Mannhei-
mers far. En-
hver lighed 
med nuleven-
de personer   
er tilfældig! 

Svend Gønge i 
flere udgaver, 

Ib, Palle, en 
svensk dragon 

og dronning 
Sofie Amalie. 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 18. juli 2011 til søndag den 31. juli 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
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Lundby 

Poser 1/2 pris pr. pose     1,50  
  
Termoposer velegnet til køle-
transport (1/2 pris)           4,90  
  
Karat instant-kaffe 100 g  
pr. glas                             16,66 
  
Steff pølser pr. pakke    25,00 
  
Super flûtes pr pk/ps      9,90 
  
Ali kaffe 400 g      19,90 
  
Frem 1 1/2 l vand x 3     20,00,  
+ pant 
  
Daloon forårsruller 2 pk  35,00 
  
Carls øltest-sæt 3 x 0,33 cl  
+ pant ( 1/2 pris)           14,95  

Store blomkål                7,95 
  
3 agurker "krumme"       7,95 
  
Princen Rolle kiks 2 pk   9,90  
  
2 kg "nye" kartofler       5,95 
  
Sort Guld 6 x 0,33 cl  dåser + 
pant (begrænset parti) 19,90  
  
2,5 kg Grill-briketter   14,90  
  
Bæhncke ristede løg  
i bægre 100 g                 4,90 

Købmand Bo Weber 

Vi ønsker alle vore 
kunder en forrygende 

tour og sommer! 

Vi har nogle 
djævelsk  

gode tilbud 
i denne uge!  


