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Helt gratis! 
Tag mig! 

Gigant-vindmøller 
syd for Sværdborg 
Vordingborg Kommune har sagt ja 
til at lade to gigantvindmøller på op 
til 200 meters højde opføre i Bar-
mosen syd for Klarskov, kun fem 
kilometer fra de planlagte kæmpe-
vindmøller i Køng Mose.      Side 6 

Klar til Gøngemarked 2011 i Lundby 
Carsten og Eisse er klar! Og det er de 
fire foreninger bag Gøngemarked 
2011 i Lundby også.  
På lørdag den 20. august kl. 10 går det 
løs i Lundby Parken i den vestlige del 

af Lundby, og løjerne fortsætter til kl. 
17. Også søndag er der oplevelser for 
hele familien fra 10-17. 
                            
        Læs mere side 5, 8, 10-11 og 12 

Lær at blive  
cheerleader 
Kunne du tænke dig at lære at blive 
cheerleader, så skal du tage imod et 
godt tilbud fra Idrætsforeningen 
Svend Gønge. Kursus i cheerlea-
ding er et af  de gode tilbud i efter-
årsprogrammet.               Side 13-18 

Præstø Havn 
skal ikke 
tivoliseres 
Præstø Havn må ikke tivoliseres med husbåde, omrej-
sende underholdningsbåde og fancy bådebroer. Det me-
ner en lille gruppe præstøborgere, som kalder sig 
”Præstø Kystinitiativ”.  De otte borgere har sendt et 
brev til Vordingborg Kommunes borgmester Henrik 
Holmer, hvor de foreslår, at det præg, som Præstø Havn 
har i dag, bliver bevaret via en lokalplan.       
                                                           Læs mere side 20 

Zumbafeber i Lundby 
Hun har 
gjort Lund-
by til Syd-
sjællands 
zumba-
mekka. 
Læs side 19 

Dodo til Lundby 
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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 ring/sms: tlf. 6130 1004 
 

Tryk:  
Centraltrykkeriet i Vordingborg 

 
Oplag: 3.000 eks. 

4750Avisen kan afhentes i førende 
supermarkeder på Sydsjælland.  
Dette blad kan afhentes fra 
lørdag den 13. august 2011 

 
Sidste frist for indlevering af 

stof og annoncer til næste num-
mer af 4750Avisen er  

mandag den 29. august  
kl. 10.00! 

 
Næste nummer udkommer  

lørdag den 3. september 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 

Velkommen til nye læsere 
Dette er det første num-
mer af 4750Avisen, som 
avisens næsten otteårige 
levetid, ikke distribueres 
af Post Danmark. 
Avisen, som er en gratis-
avis, kan afhentes i føren-
de supermarkeder på Syd-
sjælland. 
For første gang i avisens 
historie kan vi byde 
Præstøs borgere velkom-
men som læsere af 
4750Avisen. 
I skal ikke alene være 
velkomne som læsere, 
men også som brugere af 
bladet. 
4750Avisen blev udgivet 
første gang i januar 2004, 
fordi vi i Lundby og om-
egn havde et stort behov 
for at informere befolk-
ningen om de aktiviteter, 
der skete i området. Da vi 
i 2005 etablerede Syv 
Sogne Samarbejdet, kom 
Bårseområdet med som 
modtagere af bladet, og 
siden har vi udvidet udgi-
velsesområdet til også at 
omfatte Hammer, Tapper-
nøje og Brøderup. 
Og nu kommer også 
Præstø med. 
Ideen med 4750Avisen er 
ikke at tjene penge! Avi-
sen produceres af frivilli-
ge og udgives af en ideel 
forening, som har til for-

mål at styrke foreninger 
og erhvervsliv i udgivel-
sesområdet. 
Vi vil derfor opfordre 
foreninger og erhvervsliv 
i hele udgivelsesområdet 
til at bruge 4750Avisen. 
Vi har store udgifter til 
tryk af avisen, og dem 
kan vi kun få dækket af 
vores trofaste annoncører, 
som er årsag til, at vi kan 
udkomme. 
Derfor: skal du annonce-
re, så brug (også) 
4750Avisen! 
Send din annonce til 
4750@lundbyweb.dk! 
Priserne på en annonce i 
4750Avisen kan du se i 
skemaet herunder. 
Men vi er også interesse-
rede i at få nyheder fra 

hele lokalområdet.  
Er du medlem af en for-
ening, der gerne vil have 
dit budskab ud, så send os 
en lille historie og gerne 
et digitalt foto. 
Du er også velkommen til 
at ringe 6130 1004 og 
høre nærmere om mulig-
hederne for at annoncere 
eller få artikler i avisen.  
4750Avisen kan hentes 
følgende steder: 
Merko i Lundby 
Snaphanen Café & Bu-
tik i Lundby 
Lundby Bibliotek 
Majas Festlokaler i Gl. 
Lundby 
Spar i Sallerup 
Spar i Køng 
Brugsen i Bårse 
Bageren i Bårse 
Spar i Blangslev 
Brugsen i Mogenstrup 
Spar i Brøderup 
Fakta i Tappernøje 
Merko i Tappernøje 
Rema1000 i Præstø 
SuperBest i Præstø 
Skulle du have forslag til 
flere steder, hvor 
4750Avisen bør kunne 
hentes, så kontakt avisen 
pr. mail på 
4750@lundbyweb.dk 
eller ring eller sms til 
6130 1004. 

Med venlig hilsen 
Den gl. redacteur 

Det første nummer af 
4750Avisen udkom 2004. 
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Blangslev Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

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

 

 

8,95 

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

                                                  

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. 
 
16. aug:  Kokkens gryde med mørbrad og 
              cocktailpølser samt ris 
17. aug:   Stegt flæsk med persillesovs og 
              kartofler  
18. aug:  Biksemad med bearnaisesovs,  
              spejlæg og rødbeder 
19. aug:  Nakkefilet med grøntsager, sovs 
              og kartofler 
20. aug:  Højrebsfilet med flødekartofler og 
              mixed salat 
21. aug:  Flæskesteg med rødkål, sovs og 
              kartofler  
22. aug:  Rødspættefilet med kartofler og  
              persillesovs 
 

  Castillo de  
Anna 
Rødvin, hvidvin  
eller rosé 75 cl. Pr. flaske 
Gælder fra  
torsdag til  
søndag  
uge 33 
 
 
 
 

15,- 

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,- 

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,- 

12,95 

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

3 x 1 liter 

Let-/minimælk 
Kløverblomst 

 
 
 

50,- 

25,- 

Købmand 
Kenneth Nielsen 

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 15. aug. til søndag den 21. aug. 2011, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Blangslev 

Danske  
kartofler 
Danmark Kv. 1  
 
 
 

Pr. ½ kg 

1,98 

Gælder torsdag-  
søndag uge 33 

Pr. kg. 3,96 

GO´ Dag 
                        Ost i skiver 
                        150 g  
                         Pr. pakke 

Pingvin  
Slikposer  
90-170 g,  
flere varianter   

5 poser 

8,95 
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Hvorfor er der ingen, der gør noget? 
I Snesere er der en dejlig 
kirke med udskårne figurer 
og dejlig idyl på den nordli-
ge side af vejen. Mod syd 
ser man en brandtomt, som 
har henligget siden 2006. 
Ingen har foretaget sig no-
get. 
Brandtomten er ikke afstivet 
eller indhegnet. Børns leg 
kunne let gå galt. Politiker 

Hans Hansen, medlem af 
Næstved Byråd, udtalte til 
mig, citat: ”Det er en varm 
kartoffel”. 
I disse tider med rigelig 
arbejdskraft: Få grunden 
ryddet, opsæt et hegn, gør 
det pænt! Regningen pålæg-
ges evt. byggetilladelse. 
Som de ansvarlige politike-
re i et valgår: GØR DOG 

NOGET! 
Hammer Præstegård står 
tom. Man poster fyrings-
olie på og hævder, at ejen-
dommen er fuld af skimmel. 
Gården er fredet. Blot kan 
det undre, at præsten har 
beboet huset i alle de år, 
men nu har det stået tomt i 
en årrække. Hvad har man 
foretaget sig angående ud-

lejning? 
Jeg vil tillade mig og mene, 
at menighedsrådet ikke har 
udfyldt den opgave, de er 
blevet valg til. Netop at 
foretage sig noget! 

 
 

Hilsen 
Palle Severinsen 

Ring 

Denne ruin har skæm-
met Snesere by i over 
fem år.  
En af 4750Avisens læ-
sere undrer sig over, at 
ingen har gjort noget 
ved den. 
Hans R. Hansen, by-
rådsmedlem i Næstved 
Kommune og tidligere 
borgmester i Fladså 
Kommune, siger til 
4750Avisen, at der ik-
ke er noget at gøre, og 
at han gerne vil have 
reglerne ændret, så 
kommunen kunne gri-
be ind. 

Tidligere Fladså-borgmester: 

- Vi kan intet gøre! 

Hans R. Hansen: - Selv om 
jeg hylder den private ejen-
domsret, så kunne jeg godt 
tænke mig reglerne ændret, 
så man kunne gribe ind over 
for sådan noget!  

- Som reglerne er nu, er der 
intet  at gøre ved den ruin, 
der henligger i Snesere. 
Det siger tidligere borgme-
ster i Fladså Kommune, nu 
2. viceborgmester i Næst-
ved Kommune, Hans R. 
Hansen, V, fra Mogenstrup. 
- Jeg kender sagen, helt 
tilbage fra min tid som 
borgmester i Fladså. Proble-
met er, at ejendommen ejes 
af en privat mand, som har 
lov til at gøre, hvad han vil 
med sin ejendom. 
- Jamen, er det ikke farligt 

at have sådan en ruin lig-
gende? 
- Vi har flere gange fået 
kommunens tekniske for-
valtning til at undersøge, 
om man kunne gribe ind 
med henvisning til nedstyrt-
ningsfare eller rotteplage. 
Men svaret har hver gang 
været, at der ikke er miljø-
mæssige problemer med 
ruinen. Og så har vi ingen 
mulighed for at gribe ind, 
siger Hans R. Hansen. 
Hans R. Hansen mener dog, 
at der er håb om, at der 

snart sker noget i sagen. 
- Så vidt jeg har hørt, har 
ejeren planer om at opføre 
en ny ejendom på grunden, 
og hvis han får sin byggetil-
ladelse igennem, skulle der 
være håb om, at den bliver 
fjernet. 
- Burde det ikke være mu-
ligt at pålægge en ejer at 
fjerne sådan en ruin? 
- Selv om jeg hylder den 
private ejendomsret, så me-
ner jeg, at reglerne burde 
ændres, siger Hans R. Han-
sen til 4750Avisen. 
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Gøngemarked 2011 i Lundby 

Lørdag-søndag 
20.-21. august 
Historisk 1600talsmarked med: 
Historiske håndværksboder 
Kamplege 
Musketerer og Drabanter 
Sortkrudtskytter 
Gøngehøvdingen, Kulsoen   
og mange andre historiske figurer 
Friluftsteater 
Rollespil og historiske lege 
Renæssancemusik og –dans 
1600tals-mad og –drikke 
Gøngekroen og Gøngegrillen 
Gøgl og trylle– og troldkunst 
Fotobogen ”Sydsjælland  
i Gøngehøvdingens fodspor” udkommer 
Sted: Lundby-Parken,  
4750 Lundby 
Se mere på www.syvsogne.dk 
Arrangører: Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby, Medborgerhuset Lundby og Rollespil Svend Gønge 

Åbent  
begge dage  

kl. 10-17 

Gratis  
Adgang 

i Lundby-
Parken 
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200 meter høje vind-
møller syd for Lundby 
Vordingborg Kommune 
tvinges tli at opstille to ikke 
mindre end 200 meter høje 
vindmøller i Barmosen, syd 
for Lundby Lokalområde, 
kun fem kilometer fra det 
område i Køng Mose, hvor 
man planlægger at opstille 6
-8 op til 150 meter høje 
vindmøller. De eksisterende 
møller i området er på under 
40 meter. 
Sagen blev tirsdag behand-
let i Vordingborg Kommu-
nes miljø– og klimaudvalg 
efter at Naturstyrelsen har 

udpeget 24 områder  i Dan-
mark, hvor man vil teste de 
såkaldte serie-0– møller, det 
er gigantmøller på op til 200 
meter. 
Formand for Lundby Lokal-
råd, Steen Nielsen, er skep-
tisk over for planerne. 
- Personligt synes jeg, at det 
er betænkeligt at opstille så 
store møller på land. Og 
selv om møllerne ligger 
uden for Lundby Lokalom-
råde, så er de så tæt på, at 
de vil kunne ses og høres 
langt ind i vores område, 

siger Steen Nielsen. 
Årsagen til at formanden 
udtaler sig personligt skyl-
des at der i Lundby Lokal-
råd ikke er fuld enighed om 
holdningen til store vind-
møller, og rådet har drøftet 
disse megamøller i Bar-
mosen. 
I bestyrelsen for Borgerfor-
eningen Lundby er der in-
gen slinger i valsen.  
- Vi er totalt imod de store 
vindmøller, både her i om-
rådet og i nærområdet. Så 
store møller skal helst ud på 

havet eller opstilles langs 
motorvejene, som der nu er 
åbnet mulighed for, siger 
formand Nils Glud.  
Vordingborg Kommune er 
blevet hørt i sagen, men 
svaret var givet på forhånd: 
”Naturstyrelsen har over 
for kommunen understreget, 
at udelukkende faglige be-
grundelser vil være argu-
ment for at udtage et are-
al”, hedder det i indstillin-
gen til mødet i miljø– og 
klimaudvalget, der behand-
lede sagen i tirsdags. 

Kommuner kan ikke sige  
nej til gigant-vindmøller 
I den høring, som Natursty-
relsen nu gennemfører i en 
række kommuner i Dan-
mark, om opstilling af gi-
gant-vindmøller på 200 me-
ter, accepteres kun ét svar: 
Ja. 
Naturstyrelsen har præcise-
ret over for Vordingborg 
Kommune, at ”udelukkende 
faglige begrundelser vil 
være argument for at udtage 
et areal”. 
Så uanset om de folkevalgte 
politikere i Vordingborg 
Kommune skulle være imod 
at plage lokalbefolkningen 
med så store møller, så kan 
de kun sige nej, hvis de kan 
henvise til overtrædelse af 
gældende regler.  
Høringen er altså mere eller 
mindre på skrømt, hvis 
kommunens påstand er rig-
tig.. 
Vordingborg Kommune 
havde i sin egen vindmølle-
plan fravalgt Barmosen som 

et egnet sted for kæmpe-
vindmøller, fordi man øn-
skede at friholde lavbunds-
områder fra vindmøller. 
I udkastet til høringssvar, 
som blev behandlet i miljø– 
og klimaudvalget i tirsdags, 
skriver formanden for ud-
valget Erling B. Nielsen 
blandt andet: 
”Barmosen er imidlertid 
vurderet velegnet til opstil-
ling af vindmøller, og det 
kan muligvis blive realiseret 
på et senere tidspunkt. 
I svaret til Naturstyrelsen 
gøres der også opmærksom 
på, at boligerne i området 
allerede er udsat for støj fra 
skydebane, motocrossbane, 
gokartbane og modelfly i et 
fritidsområde umiddelbart 
øst for området. 
Svaret konkluderer:  
”Vordingborg Kommune 
mener, at området er egnet 
til Serie-0-vindmøller med 
en højde af 200 meter.” 

Barmosen lige syd for Lundby Lokalområde er det eneste 
område på Sjælland, der er udpeget til at skulle rumme de 
såkaldte Serie-0-møller, som er 200 meter høje. Vestlol-
land skal også lægge ryg til et område, resten er placeret i 
Jylland. Staten accepterer kun faglige argumenter mod 
deres udpegede områder, siger Vordingborg Kommune. 
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Havnerock skabte bølge-
gang på Café Mocc@ 
I forrige weekend arrange-
rede Café Mocc@, Havne-
pladsen 4 i Præstø, Havne-
rock 2011.  
Det var fjerde gang at det 
store musikarrangement løb 
at stablen på havnen i 
Præstø. 
Fredag var det De Glade 
Sømænd og Peter og de 
andre Kopier, der satte bøl-
gegang i havnen - og på 
Café Mocc@, og om lørda-
gen var det Lars Hansen 
and the Burgermeisters og 
Cruise, der skulle sørge for 
at skabe den rette stemning 
på festpladsen. 
Før orkestrene gik på sce-
nen serverede Café Mocc@ 
en lækker Havnerock-buffet 
til dem, som ville have et 
helt arrangement. 
Weekenden forløb med stor 
succes. 

Det er ikke kun om somme-
ren, at der er fuld fart på 
Café Mocc@ - det er der 
hele året! 
Faktisk er der kun lukket 
fem dage hen over jul og 
nytår, så der er rig mulighed 
for at komme på besøg, 
hvad enten det er sol, sne 
eller regn. Udsigten er god 
hele året rundt! 
 
Julefrokoster 
Selv om det er højsommer, 
har Linda Wilms allerede 
fokus på julefrokoster, og 
andre arrangementer i løbet 
af efteråret. 
- Vi har altid gang i nye 
tiltag, og derfor kan jeg kun 
råde til at man jævnligt tjek-
ker www.cafemocca.dk, så 
man ikke går glip af vores 
spændende arrangementer 
og nye tiltag, der spænder 

vidt, siger Linda Wilms. 
Hun tilføjer, at cafeen har 
etableret et selskabslokale 
som kan rumme op til 40 
personer, så nu er det muligt 
at holde sit eget selskab for 
lukkede døre. 
Café Mocc@ er kendt for et 
meget professionelt, ser-
viceminded og smilende 
personale, der serverer en 

bred vifte af varme og kolde 
drikke og lækre frokost- 
eller middagsretter. 
Brunchbuffeten kører sta-
digvæk fast på programmet 
hver lørdag og søndag fra 
10.00-14.00 men som noget 
nyt, tilbyde Cafe Mocc@, 
en tre-retters aftenmenu, 
som skifter hver måned i 
forhold til sæsonens råvarer. 
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På årets gøngemarked i 
Lundby den 20.-21. august 
udkommer den eksklusive 
fotobog ”Sydsjælland - i 
Gøngehøvdingens fodspor”. 
Bogen, der er på ca. 150 
sider, er spækket med lækre 
fotos, taget af den skånske 
fotograf Magnus Augusts-
son. Den bevæger sig rundt 
i hele det område på Syd-
sjælland, hvor Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen og 
hans snaphaner i slutningen 
af 1650’erne under Sven-
skekrigen kæmpede mod 
den svenske besættelses-
magt. Området dækkes i 
dag af Køge, Stevns, Faxe, 
Næstved og Vordingborg 
kommuner. 
De fem kommuner har alle 
bidraget til, at det har været 
muligt for Foreningen 

Svend Gønge at gennemføre 
det storslåede bogværk, som 
udkommer på Gøngemarke-
det 20.-21. august, hvor 
man kan erhverve sig et 
eksemplar for kun 300 kr. 
Fotografen Magnus Au-
gustsson har gennemfoto-
graferet Sydsjællands byer 

og landskaber - fra Køge i 
nord til Nyord 
og Vordingborg i syd - på 
alle tider af året, så bogen 
både har vinter-, forårs- 
sommer- og efterårsbilleder. 
Med fotobogen i hånden 
kan man besøge de mange 
steder, hvor Svend Poulsen 
og hans snaphaner ifølge 
historien og myterne holdt 
til eller udkæmpede deres 
drabelige kampe mod den 
svenske overmagt. I korte 
tekster beskrives begivenhe-
derne, som udspillede sig på 
de forskellige steder. Bo-
gen kan således bruges som 
guide til en sydsjællandstur 
i Gøngehøvdingens Fod-
spor. 
Bogen udgives af Forenin-
gen Svend Gønge i samar-
bejde med Museerne Vor-

dingborg. 
Fotobogen ”Sydsjælland - i 
Gøngehøvdingens fodspor” 
var oprindeligt planlagt til 
udgivelse i jubilæumsåret 
2010, da Gøngehøvdingen 
fyldte 400 år. 
-  Men at lave en sådan fo-
tobog viste sig at være en 
noget større og tidskræven-
de opgave, end vi havde 
drømt om, og derfor måtte 
vi udskyde udgivelsen til i 
år. Men den forlængede 
tidsfrist har lønnet sig, og vi 
er i dag rigtig glade og til-
fredse med resultatet.  
Samtidig viser vi, at vi også 
efter jubilæumsåret har 
masser at byde på, siger 
bogens redaktør, bestyrel-
sesmedlem i Foreningen 
Svend Gønge, Gunnar Stob-
be, Store Røttinge. 

Fotobogen om Gøngehøvdingen  
udkommer på Gøngemarkedet 
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Selv om kalenderen siger 
sommer, er billetsalget til 
årets julefrokost allerede i 
gang, og der er rift om plad-
serne, når Dodo & the Do-
dos vælter Svend Gønge-
Hallen i Lundby til novem-
ber. 
De seneste års publikums-
succeser i Lundby, de store 
julefrokoster for firmaer og 
private i Svend Gønge-
Hallen, følges op igen i år 
med Dodo & The Dodos 
som hovednavn. 
Da det er svært at få kombi-
neret julefrokosterne med 
skolens aktiviteter, vil der i 
år kun blive afholdt én fest, 
hvilket betyder, at der bliver 

kamp om billetterne. 
- Salget er i gang, og rigtigt 
godt i gang, må vi sige! Vi 
har under 200 billetter tilba-
ge, så vi forventer udsolgt 
inden udgangen af denne 
måned, fortæller arrangør 
Niels Jørgensen, der glæder 
sig over den store opbak-
ning, der altid er til arrange-
menterne i Lundby – også 
fra det lokale foreningsliv: - 
- Vi har indgået samarbejds-
aftale med den lokale 
idrætsforening, Svend Gøn-
ge, og er glade for, at vi 
igen i år donerer et stort 
kontant beløb til forenin-
gens ungdomsarbejde. 
 

Hit på hit 
Årets hovednavn, Dodo & 
The Dodos, er et af de stør-
ste danske bands gennem 
tiderne, og gæsterne kan 
allerede nu begynde at glæ-
de sig til de store hits, der 
vil komme, som perler på 
en snor. Sømand Af Ver-
den, Pigen Med Det Røde 
Hår, Vågner i Natten og 
mange flere, er hits som 
gennem tre årtier har sat 
gang i mange fester og såle-
des gør det igen i Lundby til 
november. 
Julefrokosten er for både 
firmaer og private, og billet-
prisen inkluderer en god 
dansk traditionel julebuffet 

og non stop musik hele afte-
nen fra bl.a. Dodo & the 
Dodos.    
- Der bliver plads til både 
hygge og gang i den. Vi 
skal nok få spillet julen ind 
med maner, slutter Niels 
Jørgensen og ser frem til, at 
kalenderen siger 19. novem-
ber. 
 
INFO:  
Dodo & the Dodos  
i Svend Gønge-Hallen i 
Lundby  
lørdag den 19. november. 
kl. 17.30-01.30 
Billetter à 398,- kr. kan 
købes på tlf. 3032 8612 

Dodo kommer til Lundby 

En 82-årig mand havde 
søndag kl. 15.30 siddet i sin 
have på Kragevigvej i Rek-
kende ved Præstø, da en 
kvinde interesseret spurgte 
til hans have. Mens de to 
talte sammen i haven, var 

en gerningsmand tilsynela-
dende ubemærket smuttet 
ind i den 82-åriges hus og 
gennemrodet stedet. Der er 
bl.a. stjålet nøgler. Kvinden 
beskrives som ca. 170 cm 
høj, og hun talte dansk. 

82-årig mand fra Rekkende 
udsat for frækt trick-tyveri 

 

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 
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Suppe, som man lavede den 
i 1600-tallet, med brød, bagt 
i jordovn. Det er bare en af 
mange nyheder på det store 
gøngemarked i Lundby i år. 
Lørdag og søndag den 20.-
21. august kl. 10-17 afhol-
der fire lokale foreninger 
for fjerde år i træk 1600tals-
marked i Lundby. 
Markedet vil i år have end-
nu flere boder, endnu flere 
telte og frem for alt et rig-
holdigt sceneprogram, som 
kører non stop fra lørdag kl. 
10 til søndag kl. 17. 
Og så byder gøngemarkedet 
på en gedigen litterær ny-
hed. På markedet udgives 
fotobogen ”Sydsjælland i 
Gøngehøvdingens Fod-
spor”, som Foreningen 
Svend Gønge, en af de fire 
foreninger bag gøngemarke-
det, udgiver i samarbejde 
med Museerne Vording-
borg. 
Bogen er på knap 150 sider 
og er spækket med lækre 
fotos, taget af den skånske 
fotograf Magnus Augusts-

son, som har gennemfoto-
graferet Sydsjælland de 
steder, hvor Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen og hans 
snaphaner færdedes under 
svenskekrigene i slutningen 
af 1650’erne. Med bogen i 
hånden kan man besøge de 

mange steder og i bogen 
læse, hvad der foregik for 
350 år siden. Bogen kan 
købes på markedet for 300,- 
kroner. En oplagt julegave 
til ham eller hende, der har 
alt. Bogens fotograf vil væ-
re til stede, klar til at signere 
eksemplarer købt på marke-
det.  
Nyt er også, at en renæssan-
ce-dansetrup, præsenterer 
danse fra 1500- og 1600-
tallet på markedet. De har 
øvet hele vinteren i Med-
borgerhuset Lundby, og nu 
skal de vise, hvad de kan i 
deres flotte dragter. 
Ellers byder Gøngemarked 
2011 på et væld af histori-
ske personer, og der er 
kommet endnu flere til, 
siden sidste års marked, der 
var det største hidtil med 
omkring 5000 besøgende i 
Lundby-Parken i løbet af de 
to dage. 
Blandt andet har arrangører-
nes flittige syhold fremstil-
let dragter til et par svenske 
soldater, så Kaptajn Mann-

heimer ikke længere skal 
føle, at han kun er omgivet 
af fjender. 
Markedspladsen er udvidet i 
forhold til de foregående år. 
Det har været nødvendigt at 
beskære nogle af træerne i 
Lundby-Parken (med kom-
munens velsignelse) for at 
få plads til alle boder og 
telte. 
Musiktruppen Firimus sør-
ger også i år for den helt 
rette markedsstemning, når 
de går rundt og spiller på 
deres historiske instrumen-
ter og laver spontane sang-
lege med børn og barnlige 
sjæle. 
Fra Køng Museum kommer 
det rullende hørværksted i 
år. Vi måtte undvære dem 
sidste år, da de var optaget 
til anden side, men i år lyk-
kes det heldigvis. 
Det kulinariske kommer 
heller ikke til at mangle i år. 
Der er snaphanesteg og læk-
re pølser, lavet efter opskrif-
ter fra 1600-tallet, hvortil 
man kan drikke herlig 
mørkt historisk øl fra Møn 
Bryghus. Man kan vælge 
mellem Chr. IV’s Honning-
porter og Sorte Svend. 
Og hvis man skulle få trang 
til en kop kaffe, som først 
kom til Danmark i slutnin-
gen af 1600-tallet, så kan 
det også lade sig gøre i den 
velassorterede kaffe- og 
kagebod. 
På Gøngemarkedet i Lund-
by-Parken i den vestlige 
udkant af Lundby (mod 
Køng) åbner boderne lørdag 
kl. 10, og kort efter kommer 
et optog af alle de udklædte 
til pladsen.  

Gøngemarked i Lundby 
En ting kan Gøngehøvdin-
gen og Mannheimer blive 
enige om: Kulsoen (Birgit 
Rasmussen) skal i gabe-
stokken. 

Hanne og John Gravesen 
fra Mogenstrup i deres 
flotte dragter, som de vil 
træde renæssancedansen i 
på Gøngemarkedet. 
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Optoget går fra Lundby 
Bibliotek, Lundby Hoved-
gade 100, både lørdag og 
søndag kl. 10 – med Gjøn-
gegarden fra Præstø i spid-
sen. 
Og præcis kl. 12.00 åbner 
Vordingborgs borgmester 
Henrik Holmer officielt 
Gøngemarked 2011. 
Fra det righoldige program, 
som kan ses på 
www.syvsogne.dk, kan 
nævnes, at der er trylleri og 
ildpustning ved Magisk 
Cirkel, Kuppmakarna fra 
Skåne optræder – i år med 
mikrofoner! Sjællandske  
Musketerer fyrer kanon og 
musketter af og demonstre-
rer, hvad en musketér har 
under den røde dragt. Her 
kan Chippendales godt gå 
hjem og lægge sig! 
Der er opvisning af draban-
ter og kamplege.  
Gøngehundene kommer 
også i år, og Chr. IV fortæl-
ler om sin gode ven og 
kampfælle, Svend Poulsen. 
Gøngemarked er også bør-
nenes marked. Der er en 
plads med historiske lege, 
og så er Rollespil Svend 
Gønge også med i år med 
deres helt egen eldorado-
plads for børnene med fæg-
teopvisning, løbe– og sky-
debane, salgsboder og 
slagsbrødre, steam-punk, 
kastemaskiner, kamparena, 
bueskydning, bål, ansigts-
maling, air brush tattoo, 
gabestok og meget mere. 
Husk at få dit barn med 
hjem fra Gøngemarked! 
For første gang i gøngemar-
kedets fireårige historie vil 
det være muligt at betale 
med dankort på markedet. 
Centralt på pladsen sælges 
fotobogen ”Sydsjælland i 
Gøngehøvdingens Fod-
spor”, og her kan man bruge 
dankort, og for et mindre 
gebyr kan man få vekslet til 

kontanter. 
Markedet får også i år gæ-
ster fra Skåne og Tyskland. 
Der kommer delegationer 
fra Lundbys venskabsbyer, 
Lönsboda i Skåne og Loh-
men i Tyskland. Og dertil 
gæster fra Föreningen 
Snapphaneland i Osby og 
Cederborg-sällskapet. 
Gøngemarked 2011 lørdag 
den 20. august kl. 10-17 og 

søndag den 21. august kl. 
10-17 i Lundby-Parken, 
4750 Lundby. 
Der er parkering på marken 
lige over for markedsplad-
sen. Det koster 20 kroner 
pr. bil. Og ellers er det mu-
ligt at tage toget til Lundby 
Station og gå de få hundre-
de meter til markedsplad-
sen. Adgang til markeds-
pladsen er gratis!  

- med mange nyheder 
Gøngemarked i Lundby 
Lørdag den 20. august  
kl. 10-17 og  
Søndag den 21. august  
kl. 10-17 
Sted: Lundby-Parken 
 
Læs alt om  
Gøngemarkedet på 
www.syvsogne.dk 



4750Avisen, nr. 115, 13. august 2011 

 

12 

Gæster fra Skåne og Tyskland  
til Gøngemarked 2011 i Lundby 
Mellem 30 og 40 gæster fra 
Lundbys venskabsbyer og 
øvrige samarbejdspartnere i 
Skåne og Tyskland kommer 
til Gøngemarked 2011 i 
Lundby den 20.-21. august. 
Det er først og fremmest 
borgere fra de to venskabs-
byer Lönsboda i Skåne  og 
Lohmen i Tyskland, der 
kommer på besøg. Skånin-
gerne ankommer allerede 

fredag aften og bliver til 
søndag. Tyskerne kommer 
lørdag morgen og bliver til 
søndag aften. Dertil kom-
mer der gæster fra Förenin-
gen Snapphaneland og Ce-
derborgselskabet, samt selv-
følgelig teatertruppen Kupp-
makarna, som også i år 
kommer og optræder på 
markedet, både lørdag og 
søndag. 

Sæler på stenrevet ved Avnø (Foto: Ivan Ingemansen)  

Sælsafari på Avnø 
August og september er 
det bedste tidspunkt, hvis 
man skal se sælerne på 
Avnø. Ungerne er nu store 
og i august fælder sælerne 
deres pels, og opholder sig 
derfor meget på stenrevet i 
Avnøfjorden. 
På de gode dage, kan man 
tælle over 200 spættede 
sæler på fjorden. De kan 
dog være svære at skelne 
fra stenene på revet, så det 
må anbefales at medbringe 
en kikkert, hvis man skal 
have det fulde udbytte af 

turen. Den spættede sæl er 
i fremgang i Danmark, og 
det nyder vi godt af på 
Avnø, hvor mange menne-
sker kommer for at se 
dem. 
Danmarks Naturfrednings-
forening arrangerer en 
sælsafari søndag den 4. 
september fra klokken 10 
til 12, hvor Avnøs historie 
bliver fortalt, og derefter 
går vi ud til kysten for at 
se sælerne gennem en 
stærk kikkert. 

Ivan Ingemansen 
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informerer 

PROGRAM 

Kære forældre! 
Vi har ofte det problem, at 
”små”  børn, der deltager i 
ISG’s aktiviteter, ikke kan hu-
ske deres fulde navn, adresse, 
tlf. nummer og fødselsdato. 
Hvis uheldet skulle være ude, 
så er det nødvendigt, at vi er i 
besiddelse af disse oplysnin-
ger. Samtidigt besværliggør det 
vores medlemsregistrering med 
de manglende oplysninger. 
Derfor er vi nødt til at stille krav 
om, at børn, der indskrives i 
foreningen, første gang skal 
følges af en voksen, så vi kan 
få oplyst navn, adresse, fød-
selsdato og telefonnummer.   

Idrætsforeningen  
Svend Gønge 
Formand: 
Elise Olsen, tlf. 5576 9091 
formand@ifsvendgoenge.dk 
 
Økonomi: 
Leif Andersen tlf. 5576 9617  
kasserer@ 
ifsvendgoenge.dk 
 
Aktiviteter: 
Lene Hansen tlf. 5576 5757 
info@ifsvendgoenge.dk 
 
Suppleanter: 
Henrik Buhmann tlf. 5538 2060 
svinningegaard@tdcadsl.dk 
 
Dianna Holck tlf. 5196 6563 
nightflight_77@hotmail.com 

Efterår 2011Efterår 2011  
Fodboldbaner og klubhus 
ligger i Køng, 
på Øbjerggårds Alle 2. 
 

Fodboldudvalg 
Formand Anders Jacobsen, 5576 
7511 eller 4090 4050 info@bygbil.dk  
Birger Withøft Hansen, 5536 6044 
eller 2941 
6440bwh@bwhconsult.dk 
Benny Petersen, 5576 9735 eller 
2896 6650  
bennypetersen1@gmail.com 
Lars Mieritz, 4099 5701 
lam@nybolig.dk  
Alex Johansen,2623 3732 
alex.g.johansen@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
Tobias Jensen, 6050 4654    
bisse_jensen@hotmail.com 
Tobias Jensen 6050 4654 
bisse_jensen@hotmail.com   

Cafeteriet drives af idrætsforenin-
gen og bemandes med frivillige fra 
de enkelte afdelinger.  
Cafeteriaudvalg: 
Carsten Jacobsen. tlf.2077 6112 

kosten.bil@gmail.com 
Bitten van der Weiden. tlf. 4062 
2329 
boing1000@hotmail.com  
Susanne Thye  

Svend Gønge-hallens Cafeteria 

Forsamlingshuset 
Forsamlingshuset i Køng drives af 

idrætsforeningen og udlejes ved 

henvendelse til: Egon og Kirsten 

Jacobsen. Ane Mariesvej 6,  

4750 Lundby, tlf.. 5576 7275 
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Mikro mix (piger/drenge) 
05-06 
 
Træner søges! 
 
Mikro mix (piger/drenge) 
03-04 
Frank Sørensen,  
tlf. 2819 2456 
 
Drenge årg. 02-03 
Egon Jacobsen 
tlf. 5576 7275 
 
Piger U9 årg. 02-03 
Henrik Dahl Abildgaard 
Køng Møllevej 31 B 
4750 Lundby 
tlf. 2292 2991 
mail: hel@privat.dk 
 
Drenge årg. 00-01 
Christian Olsen 
Spangsvej 44 
4750 Lundby 
tlf. 2145 5015 
mail: post@kj-vvs.dk  
 
Piger U-11 årg. 00-01 
 
Træner søges! 
 
Piger U-13 
Kristian Wulff 
tlf. 5058 8879 
 
Drenge U-12 årg. 99 
Jeppe Jensen 

Fjordgårdsvej 2 
4750 Lundby 
tlf. 2262 6849 mail: jeppe-
aasagergaard@hotmail.com 
 
Drenge 97-98 
René Wayert 
Apotekervej 2 
4750 Lundby 
tlf. 5598 1191 el. 3125 4118 
mail: rene@wayert.dk 
 
Drenge 95-96 
Anders Jacobsen 
Svend Poulsensvej 40 
4750 Lundby 
tlf. 4090 4050 
mail: cahp@mail.dk eller 
info@bygbil.dk 
 
Piger U-15 PSV 
Jonas Nielsen 2874 2720 
mail: jn-vif@hotmail.com 
Jacob Ellehammer  
tlf. 2629 8161 mail:  
jacobellehammer@ 
hotmail.com 
 
Piger U-18 PSV 
Mikael B. Nielsen 
Kirsebærplantagen 19, 
4760 Vordingborg 
tlf. 5534 2646 el. 4068 5159 
mail: oddsbo@gmail.com 
 
Jan Møller Pedersen 
tlf. 2612 5303 
mail:  

janmpedersen@mail.dk 
 
Dame Senior PSV 
Stine Withøft Hansen 
tlf. 4042 5043 
mail: sh@bwhconsult.dk 
 
Henrik Olsen 
tlf. 4166 6562 
mail: H2so4@email.dk 
 
Herre Senior 
Holdleder Henrik Andersen, tlf. 
5576 9249 eller 2130 5473. 
Fodbold Senior træner tirsdage fra 
kl. 19.00 til 20.30 og torsdag fra 
kl.18:30 til 20:00. Om torsdagen er 
der fællestræning med ynglingene. 
 
Old Boys  
spiller mandag på Køng Stadion, 
Øbjerggårdsalle 2, 4750 Lundby 
Træner/ Holdleder: Lars Frederik-
sen, tlf. 2210 8888 
 
Øvrige spørgsmål rettes til ud-
valget. 

Forsikringer 
Foreningen er forsikret i forbindel-
se med klubhuset, forsamlingshu-
set, kontoret , 1. salen, mod tyveri 
af sportstøj i biler, når holdene er 
til turneringer, foreningens udstyr i 
Svend Gønge hallen samt i cafete-
riet. 
Foreningen har også en ansvars- 
(erhvervs-) forsikring, som dæk-
ker alle, der udfører et stykke ar-
bejde for ISG. 
Foreningen har også en ulykkes-
forsikring, som dækker alle, der 
udfører et stykke arbejde for ISG. 
Men man er ikke som sports-
udøver dækket af ISG’s forsik-
ringer. Derfor: tegn selv en ulyk-
kesforsikring! 

ISG har holdfællesskab med 
Præstø Idrætsforening (PIF) på 
følgende hold. Holdene spiller skif-
tesvis i Køng og i Præstø: 
Alle PSV-hold (U-15 piger, U-18 
piger og kvindesenior), træner 
hver tirsdag og torsdag frem til 
primo april på Over Vindinge Sta-
dion kl. 18.30-20.00. 
U15 piger (årgang 96 og 97). 
Efterårssæsonen 2011: U15 piger 
træner hver tirsdag og torsdag i 
Køng kl. 18.30-20.00. 
Træner /kontaktperson er Jonas 
Nielsen (mobilnummer 28742720). 
U 18 piger (93-94 og 95). 
Efterårssæsonen 2011: U18 piger 

træner hver tirsdag og torsdag i 
Præstø kl. 18.30-20.00. 
Træner/kontaktperson er Mikael 
Nielsen (mobilnummer 4068 
0777). 
Dame senior 
Efterårssæsonen 2011: Kvindese-
nior træner hver tirsdag og tors-
dag i Præstø kl. 18.30-20.00.  
Trænere/kontaktpersoner er Stine 
W. Hansen (mobilnummer 4042 
5043) og Henrik Olsen 
(mobilnummer 4166 6562). 
Alle oplysninger om opstart og 
spilletid i indendørssæsonen 
2011/2012 oplyses ved henven-
delse til udvalg eller trænere. 

Fodbold for alle 

Samarbejdet i PSV 
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BADMINTON 

Badmintonudvalg: Formand Bruno Ploug  
tlf. 5576 7130 eller 2061 4733 
hbploug@post.opasia.dk 
Økonomi Bjarne Hansen  
tlf. 5576 7420 mail: 143@hansen.mail.dk   
Sæsonstart 2011/2012: 
Motionister: Mandag den 29. august 2011  
OBS! Små ændringer i møde-/spilletid: 
18.50-19.45, 19.45-20.40 og 20.40-21.35. 
Turneringsspillere: Onsdag den 31. august 
2011 kl. 19.30 
Ungdomsspillere: Onsdag den 7. september 
kl. 16-17. 
Samarbejde med Præstø Badminton: se 
www.ifsvendgoenge.dk. 
OBS! Ledige baner mandag! Kontakt Bruno 
Ploug, tlf. 2061 4733! 

Klubben 
Klubben er for de 10-14 årige fra Svend Gønge Skolen. 
Klubben er på frivillig basis, det vil sige, at det er frivillige 
fra foreningen eller forældre, som på skift fører opsyn med 
børnene. 
Klubben er beliggende på Øbjerggårdsalle 2, Køng 4750 
Lundby (forsamlingshuset/klubhuset). 
Klubben har åbent man-, tirs-, ons-, og torsdag fra kl. 
13.30 – 16.30 og kun på skoledage, alle ferier og helligda-
ge er der lukket. 
Udvalgsmedlemmer: 
Formand: Annelise Christensen, tlf. 5576 9525  
svendalsing@dlgtele.dk 
Økonomi: Elise Olsen, tlf. 5576 9091  
formand@ifsvendgoenge.dk 
Øvrige: Elva Larsen, tlf. 5576 9537 
            Tytte Sejrup, tlf. 5576 9461 

Håndbold 

Kontingent-opkrævning via mail 
Der vil for fremtiden primært blive fremsendt kontingent-
opkrævning via mail. Alle medlemmer opfordres derfor til 
at oplyse en mailadresse ved indskrivning til de aktiviteter 
man deltager i. For de større børn opfordres forældre til at 
sikre sig, at børnene skal være opmærksomme på, at 
kontingentopkrævning kan være sendt til børnenes egen 
mailadresse. 
Fremtidige restancer pålægges et rykkergebyr på 25 kr. 
ved 1. rykker og 50 kr. ved 2. rykker. pr. rykker.  

Svend Gønges Venner 
Svend Gønges Venner er en støtteforening. 
Form.:  Tina Andersen, 5576 9919 eller 2523 2563 
Støt Vennerne ved at deltage i vores arrangementer 
enten som gæst eller som 
medhjælper - så støtter vi jer! 
Svend Gønges Venner støtter Idrætsforeningen Svend 
Gønge. 

Nu er tiden kommet til 
indendørs håndbold, så 
har du lyst til godt kam-
meratskab, kampe, stæv-
ner, overnatning med 
hygge i hallen, stort jule-
stævne, AG kampe, sved 
på panden og meget me-
re, så kom til håndbold i 
Svend Gønge hallen.  
Start den 16. august 
 
Tirsdag fra kl. 15:00-
16:30 U10 drenge og 
piger (årgang 01 og 02) 
Trænere: Marianne, 
Fredrik og Emma 
 
Tirsdag fra kl. 17:30-
18:30 U12 piger (årgang 
99 og 00) og torsdag fra 
17:00–18:00 Trænere: 
Gitte og Carsten 
    
Tirsdag fra kl. 18:30-
19:30  U14 drenge 
(årgang 97 og 98) 

og torsdag fra 20:00-
21:00 Træner: Peter og 
Jesper 
    
Tirsdag fra kl. 17:30-
18:30  U14 piger (årgang 
97 og 98) og torsdag fra 
20:00-21:00 
Trænere: Gitte, Carsten 
og Lars 
    
Tirsdag fra kl. 18:30-
19:30  U16 piger (årgang 
96 og ældre) 
og torsdag fra 20:00-
21:00. Træner: Lars 
    
Start den 17. august 
Onsdag fra kl. 18:00-
19:30  U12 drenge 
(årgang 99 og 00) 
og torsdag fra 15:30-
17:00. Trænere: Ralf, Ma-
rianne, Jeppe og Jakob 
samt lørdag fra 12:15-
13:45  
    

Start den 18. august 
Torsdag fra kl. 21:00-
22:30 U16 drenge 
(årgang 96 og ældre) 
sammen med senior 
Træner: Anker  
og tirsdag i Korskildehal-
len 
   
Start den 6. september 
Tirsdag fra kl. 16:30-
17:30 U6-8 drenge og 
piger (årgang 03, 04 og 
05) 
Trænere: Gitte, Mette, 
Sarah, Line og Amalie 
 
For spørgsmål kontakt 
Marianne Madsen 5576 
9653 
 
Håndbold Senior: 
Team Fjord HK starter 
tirsdag den 16. august kl. 
19.30-21.00 i Svend 
Gønge-Hallen. 
Dame Serie 1 

Dame Serie 3 
Træner: Jim Rasmussen, 
tlf. 4017 0528 
Tirsdag og torsdag kl. 
21.00-22.30 i Svend 
Gønge-hallen. 
Herre Serie 1 
Herre Serie 4  
 
Kontakt: 
Carsten Jacobsen  
Tlf. 20776112 
kosten.bil@gmail.com 
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Der er sæsonstart  
mandag,  
den 12. september 

Store gymnastikdag  
i Svend Gønge-hallen 
Søndag d. 11. september er der, 
traditionen tro, store gymnastikdag 
i hallen. Vi starter kl. 10:00 og slut-
ter kl. 12:00. Her kan man komme 
og opleve lidt fra vores forskellige 
spændende hold. Der vil være en 
fælles opvarmning og derefter akti-
viteter til alle aldersgrupper under 
ledelse af instruktørerne på alle 
vores hold. Bestyrelsen vil så klar 
til at besvare jeres eventuelle 
spørgsmål og skrive jeres barn, el-
ler jer selv, ind på holdene. Dette 
kan dog også gøres til den første 
træning.  
 
Lørdag og søndag d. 14. og 15. ja-
nuar har springteam gymnastik-
weekend.  
 
Vi leger lidt med tanken om en stor 
juletræsfest, men den er stadig på 
tegnebrættet og der vil komme 
yderligere information i de lokale 
medier osv., når den søde juletid 
nærmer sig. Så hold endelig øje! 
 

Gymnastik for alle 

Gymnastikudvalg: 
 
Formand: 
Merle Maria Dyring Jensen 
tlf. 2174 3157  
merledyring@hotmail.com 
 
Økonomiudvalg: 
Bodil Larsen   
tlf. 5576 6117  
kloakrotte@mail.tele.dk 
 
Pernille B. Mieritz  
tlf. 2966 5909  
pernille-busk@hotmail.com 
 
Aktivitetsudvalg: 
Bitten van der Weiden 
tlf. 4062 2329 
boing1000@hotmail.com 
 
Jannie Kold Hansen 
tlf. 6015 6291  
janniekold@live.dk  
 
Gitte Barbier   
tlf. 4078 2002  
gittesmit@post.cybercity.dk 
 
Louise Paulsen  
tlf. 2010 9906  
paulsenlouise@hotmail.com 
 
Der er i sæsonen 
2011/2012 oprettet  
følgende hold: 
 
Fuld fart på familien, alder 1-3 
år. Mandag: 17:00 til 17:55. I 
Svend Gønge-hallen i Lundby. 
Spilopperne, alder 4-6 år. Ons-
dag: 17:00 til 18.00. I Svend Gøn-
ge-hallen i Lundby. 
Brumbazzerne, alder 0. til 3. klas-
se. Der vurderes om det er bedst 
for barnet at gå på brunbazzerne 
eller springteam. Mandag: 17:55 
til 18:50. I Svend Gønge-hallen i 
Lundby. 
Springteam, alder 9/10-14 år. 
Torsdag: 18:00 til 20:00. I Svend 
Gønge-hallen i Lundby. 
Chearleading, 10-16 år. Mandag: 
15:45 til 16:45. I gymnastiksalen. 
Pilates, voksenhold. Mandag: 
19:00 til 20:00. På 1. salen i Køng 
Forsamlingshus. 

Hvad er Pilates? 
Pilates er et system af 
strække- og styrkeøvel-
ser, udviklet i begyndel-
sen af 1900-tallet. 
Øvelserne styrker musk-
lerne og gør dem udhol-
dende og spændstige, 
giver bedre kropshold-
ning, smidighed og ba-
lance. 
DGI Pilates består af 

pilatesøvelser, som fore-
går med kroppens egen 
vægt som belastning. 
Vi arbejder med 7 
grundprincipper, hvor 
vejrtrækningen og bæk-
kenbunden spiller en 
væsentlig rolle. 
Alle øvelserne kan udfø-
res på flere niveauer, så 
uanset om du er nybe-

gynder eller øvet er du 
velkommen. 
Vi arbejder effektivt med 
øvelserne i en afslappet 
atmosfære og med godt 
humør, hvor der er plads 
til alle. 
Hilsen Pilatesinstruktør: 
Maia Fribert 61672587 
Mandage: 19:00-20:00 
Pris: 750 kr. 

Spilopperne 
Er du mellem 4 og 6 år 
og har du lyst til at lave 
gymnastik med os hver 
onsdag? Kan du lide at 
have det sjovt sammen 
med dine kammerater og 
samtidig lære en hel 
masse? 

Vi skal lære at lave rigti-
ge kolbøtter, hoppe i 
trampolinerne, lære 
grundlæggende øvelser 
til vejrmøller, flik flak 
m.v. Vi skal lave rytmi-
ske lege, danse og lave 
bevægelser til musikken. 

Vi glæder os til at se en 
masse børn. 
Dianna og Pernille, in-
struktører samt hjælpein-
struktører 
Onsdage: 17:00-18:00 
I Svend Gønge-hallen 
Pris: 550 kr. 
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Vil du lære  
at blive  
cheerleader? 
Cheerleading 10-16 år. 
Har du altid syntes at cheer-
leaderne i de amerikanske 
film er seje? Eller syntes du 
at det kunne være udfor-
drende at prøve en ny 
sportsgren? 
Vil du bare gerne bevæge 
dig til noget god musik 
samtidig med du bliver ud-
fordret både rytmisk og 
styrkemæssigt. 
Så skal du prøve Cheerlea-
ding. 
Cheerleading er en ameri-
kansk sportsgren som ud-
fordrer både krop og hoved, 
du vil lære at lave fede dan-

se , moves, løft og for de 
som har lyst spring. 
Kom og prøv! 
Dianna 
Mandage: 15:45-16:45 
I gymnastiksalen. 
Pris: 700 kr. 

Fuld fart frem 
Jeg ser frem til et år med et 
hold fuld af dejlige familier, 
med fuld fart på. 
Vi kommer til at få rørt os 
på mange forskellige må-
der.  
Timen vil starte med sang 
og leg, efterfølgende sætter 
vi en bane op 
som udfordrer børnene i 
bla; balance og motorik. 
Der vil som regel være en 
måtte 
som alle kan lave koldbøt-
ter/vejrmøller på, så vi ved 
årets slutning stolt kan vise  

til den store gymnastik op-
visningen, hvor gode vi er 
blevet til lige præcis det. 
Vi slutter af med navneop-
råb og sang. 
Jeg ser meget gerne at for-
ældrene også for en masse 
motion 
og viser deres børn, hvor 
seje de selv er til gymna-
stik :-) 
Alderen vil være 1-3 år.   
Med venlig hilsen Bitten 
Mandage: 17:00-17:55 
Pris: barn: 400 kr. voksen: 
300 kr. 

Senior-mix 
Udvalgte søndage i løbet af 
året 
Vil du gå på et hold, hvor 
der er der plads til alle, uan-
set om du har dyrket gym-
nastik i mange år og kan en 
masse eller gerne vil prøve 
kræfter med Gymnastik nu?                                                                                                                                                                          
ISG Senior-mix er et hold, 
der både tilbyder spring og 
rytme, samt et samarbejde 

mellem disse. Springgym-
nasterne vil både arbejde på 
bane, i trampet, og måske 
en anden spændende red-
skabs opstilling , men også 
med små rytmiske sekven-
ser alene og fælles.  
På rytmesiden vil vi arbejde 
med såvel grundtræning 
som serier og sekvenser. Vi 
skal arbejde både med og 

uden redskab - traditionelt 
såvel som utraditionelt. Vi 
vil lave en grundig opvarm-
ning og rytmegymnasterne 
skal vi også arbejde med 
spring over gulv. Holdet er 
et opvisningshold, så der 
skal påregnes udgift til op-
visnings tøj. 
Holdet går op i at have det 
sjovt sammen og i løbet af 

året vil vi holde en fest eller 
to. 
Der trænes følgende sønda-
ge 18 september, 2 og 16 
oktober, 6 november, 11 
december, 18 december, 15 
Januar, 29 Januar, 12 Febru-
ar, 26 Februar. 
Pris: 500 kr. 
Hilsen Dianna og Mads 

Brumbazzerne 
Et hold for børn i 0.-3. klas-
se. Her vil der både blive 
leget, men også trænet gym-
nastik, vi bruger rytmegym-
nastikken samt springgym-
nastikken i det omfang det 
passer til vores børnegrup-
pe, der vil for de mindste 
være forøvelser til bl.a. vejr-
møller og flick-flack. for de 
lidt større børn der er klar til 
at lave vejrmøller og andre 
svære ting vil der også være 
mulighed for det. Vi har en 
fantastisk springinstruktør 
der også vil sørge for en 

masse sjove spring i både 
trampolin og på airtrack. Ud 
over det vil vi høre en masse 
god musik og have det sjovt 
for det handler gymnastik 
også om:) Hilsen instruktø-
rerne Mark og Maia samt 
hjælpeinstruktører Ida og 
Frida 
Mandage: 17:55-18:50 
Pris: 650 kr. 

Endnu et 
tilbud på 

næste side! 
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Vi synes vi skal have nyt 
navn, og I skal være med til 
at vælge, så tænk over noget 
til først træning, så stemmer 
vi om det. 
Sæsonen starter torsdag den 
15-sep-2011 kl 18-20,00 i 
Svend Gønge Hallen. 
Alle friske drenge og piger 
mellem 10 og 16 år er vel-
kommen, vi håber at se en 
masse nye og forhåbentlig 
også nogle ”kendte” ansig-
ter. 
Da vi er et opvisningshold 
sætter vi fokus på en god 
blanding af rytmiske serie 
og spring på trampolin og 
måtte. Der ud over er der 
altid en god grund opvarm-
ning for at få rørt kroppen. 
Vi håber på at alle kan lære 
et nyt spring, og udvidet sin 
rytmiske side, i løbet af 
sæsonen, så der er noget at 
vise til opvisningerne. 
Vi vil i år prøve at dele træ-
ningen lidt mere op mellem 
spring og rytme. Så hvis 
man er til rytme behøver 
man ikke at springe, som 
springer forventer vi I er 
med til lidt serie også. 
Vi glæder os meget til at se 
jer alle. 
Mange gymnastikhilsner 
Mie, Mads og Louise 
Torsdage: 18:00-20:00 
Pris: 800 kr. 
 
 
 
 
 

Tid til  
gymnastik 

Så åbner Hammer Forsam-
lingshus atter dørene op 
efter sommerferien. 
Efter en stille periode be-
gynder der atter at komme 
liv i forsamlingshuset. Tra-
ditionen tro åbner vi dørene 
med vores årlige loppemar-
ked søndag den.28 august 
kl. 10-14.  
Fra mandag den 15. august 
er der opstillet telte til ind-
samling af hele, rene og 
brugbare effekter og gen-
stande som f. eks. billeder, 
bøger, møbler, glas, legetøj, 
haveredskaber, køkkenud-
styr, nips m.m., som modta-
ges med tak (dog ikke hårde 
hvidevarer og tv-apparater). 
Så har du noget, du vil bi-
drage med, kan det stilles i 
de opsatte telte.  
På selve dagen vil der som 
vanligt være café med salg 
af øl, vand, kaffe og te til 
rimelige priser. Al indtægt 
går som altid til nye tiltag 
og forbedringer af huset. 
Bestyrelsen, som består af 
10 frivillige ildsjæle mellem 
30 og 70 år, arbejder for at 

huset stadig kan fortsætte 
med at være et sted med liv 
i, og som kan bruges af 
lokalbefolkningen fra nær 
og fjern som samlingssted.  
Vi er i gang med at lave en 
hjemmeside, og man kan 
allerede nu gå ind på www. 
hammerforsamlings-
hus.dk  og bl.a. finde flere 
oplysninger om huset samt 
info om vores kommende 
arrangementer. 
Derudover er vi i skrivende 
stund i gang med at male og 
klargøre lejligheden over 
huset til en kommende ny 
vicevært: stillingen er end-
nu ikke besat. 
Endnu et par arrangementer 
i efteråret er allerede plan-
lagt. Fredag den 23. sep-
tember holder vi for fjerde 
gang arrangementet ”Spis 
med din nabo”, hvor de, 
som har lyst, kan tilmelde 
sig til en hyggelig aften 
med dejlig mad og godt 
selskab. Dette arrangement 
er altid godt besøgt, så man 
skal være hurtigt ude for at 
være med. 

Søndag den 20. november 
holder vi julemarked, hvor 
bestyrelsen lejer borde ud 
til al slags husflid m.m. Her 
skal man også være hurtigt 
ude, hvis man vil have en 
plads.  
Vi er glade for al den op-
bakning, vi får til alle vores 
arrangementer og ikke 
mindst de frivillige, som 
altid er parat til at give os 
en hånd med. 
Vil du leje huset, give en 
ledig hånd, søge stillingen 
som vicevært eller andet, er 
du velkommen til at kontak-
te Formand Maria K. Exner 
på tlf. 4142 8838 eller 
Næstformand Charlotte 
Hougaard på tlf. 5576 0077 
Vi glæder os til atter at åbne 
huset op til glæde for alle. 
 

Mvh.  
Bestyrelsen  

i Hammer Forsamlingshus    

Hammer Forsamlingshus  
klar til en ny stor sæson 

Fællesspisning er også blevet særdeles populært i Hammer Forsamlingshus, som det er 
det i Medborgerhuset Lundby og i Svinø Forsamlingshus. 

Fra Døgnrapporten 

Der er stjålet en fladskærm 
og en bærbar pc fra et hus 
på Strandvejen ved Tapper-
nøje lørdag den 6. august 
kl. 17.25. 
Og på Hovvejen i Remkol-
de, Sværdborg Sogn, er der 
samme weekend stjålet et 
tv, fire vinterdæk og elek-
tronisk værktøj. 
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Zumba-feberen raser i Lundby 
Zumbafeberen raser i Lund-
by. Her til efteråret opretter 
Marie Jylov fra Danse-
Dillen sit femte Zumba-hold 
i Lundby. 
Marie Jylov, ejer af Danse-
Dillen, er oprindeligt fra 
Lundby og vendte i 2004 
hjem til egnen efter en år-
række i København. Indtil 
2010 arbejde hun som pæ-
dagog i forskellige social-
pædagogiske institutioner 
for børn og unge. Sidelø-
bende med det pædagogiske 
arbejde underviste Marie i 
dans på institutioner og dan-
seskole, hvor det at kombi-
nere den pædagogiske fag-
lighed med dans og bevæ-
gelse, efterhånden blev hen-
des største lidenskab og 
særlige kompetencefelt.  
I maj 2010 blev DanseDil-
len en realitet og på trods af 
nedgangstider vækster virk-
somheden i flot tempo, 
navnlig efter Zumba’en er 
kommet til. Allerede i den 
kommende sæson skal der 
ansættes personale til at 

aflaste Marie, som dog fort-
sat er instruktør på samtlige 
Lundby-hold.  
DanseDillen øger antallet 
fra to til fem hold i Lundby 
i den kommende sæson. Der 
er spændende nyheder på 
programmet fra september:  
ZumbAtomic, Zumba for 
børn, hvor undervisningen 
er specielt egnet til børns 
fysik og motorik. Det er 
masser af sjov, dans og leg, 
og børnene elsker det!  
Zumba Gold, Zumba i ned-
sat tempo. Holdet er ideelt 
for dem, der foretrækker 
rolig motion med små pau-
ser. Fokus er stadig at få 
sved på panden og trænet 
hele kroppen, og musikken 
er den skønne, latinameri-
kanske dansemusik, som 
gør os i så fantastisk humør! 
Udover de ugentlige hold 
som omfatter Zumba, Zum-
ba Gold og ZumbAtomic, 
har Marie undervisning i 
Ballroom og Freestyle på 
Marjatta i Præstø, i forskel-
lige daginstitutioner i områ-

det og underviser/optræder 
løbende til private og of-
fentlige arrangementer. 
På sin bondegård på Svinø 
har Marie, som en underaf-
deling af DanseDillen, et 
socialpædagogisk ridepro-
jekt, hvor hun udfolder sin 
anden store passion, speci-
alpædagogisk rideundervis-
ning for børn med bl.a. op-
mærksomhedsforstyrrelser 

og autisme.  
Selv om hverdagen er hek-
tisk for en nystartet iværk-
sætter, er Marie lykkelig for 
sin beslutning om at skabe 
DanseDillen. 
- At arbejde med det, jeg er 
allerbedst til og føler ægte 
passion for, er et privilegi-
um, som giver mig stor ar-
bejds- og livsglæde, siger 
Marie Holm Jylov. 

- Jeg elsker arbejdet som Zumba- og danseinstruktør, si-
ger Marie Jylov, der er flyttet hjem til Lundby-området. 
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Otte præstøborgere har 
i et brev til borgmester 
Henrik Holmer, Vor-
dingborg Kommune, 
advaret mod tivolise-
ring af Præstø Havn. 
De vil have sikret den 
nuværende havn beva-
ret, stort set som den er 
i dag. 
 
En gruppe præstøborgere 
går nu til kamp mod en evt. 
tivolisering af Præstø Havn. 
I et brev til borgmester Hen-
rik Holmer kræver gruppen, 
der kalder sig Præstø Kyst-
initiativ, at Præstø Havn via 
en lokalplan sikres mod 
væsentlige ændringer i for-
hold til de forhold, der præ-
ger havnen i dag. 
- Vi har et hyggeligt og ro-
mantisk havneområde, og 
det mener vi ikke må øde-
lægges af nogen form for 
tivolisering, siger et af grup-
pens medlemmer, tidligere 
formand for Præstø Lokal-

råd, journalist John Kreiner 
til 4750Avisen. 
Gruppen består af byråds-
medlem og borgmesterkan-
didat for Venstre ved sene-
ste kommunalvalg Bo Man-
derup Jensen, formand for 
Præstø Bevaringsforening 
Karen Margrethe Olsen, tre 
bestyrelsesmedlemmer fra 
Præstø Sejlkub Christian 
Knudsen, Peter Nielsen og 
Leif Jeberg, formand for 
Præstø Roklub Jesper 
Ravnsbjerg Hansen, lokal-
rådsformand Henny Jørgen-
sen og John Kreiner. 
John Kreiner understreger, 
at de otte personer, der har 
henvendt sig til borgmester 
Henrik Holmer, alene re-
præsenterer sig selv, ikke de 
organisationer, de ellers er 
repræsentanter for. 
Baggrunden for gruppens 
initiativ er et udspil fra Vor-
dingborg Kommune til en 
samlet lokalplan for Præstø 
Midtby. Herunder en lokal-
plan for havnen. 
- Vi vil gerne være på for-

kant med udviklingen og 
bidrage med vores ideer til 
et udmærkede oplæg, der er 
kommet fra kommunen, og 
vi tilbyder at indgå i arbej-
det med udarbejdelsen af 
lokalplanen. 
Det, der ligger de otte brev-
skrivere på sinde er stort set 
at bevare den hyggelige og 
nuttede havn, som vi kender 
den i dag. 
- Vi skal have sikret hele 
kyststrækningen fra Nysø til 
Frederiksminde, så vi frem-
over kan afvise alle tilløb til 
tivolisering af Præstø Havn, 
siger John Kreiner. 
Og dermed mener han f.eks. 
etablering af boliger på hus-
både i havnen, anløb af un-
derholdningsskibe og lig-
nende.  
- Vi har ikke noget imod, at 
der er havnerock og lignen-
de arrangementer på hav-
nen. Det er enkeltstående 
begivenheder, som ophører 
igen. Men permanent æn-
dring af det miljø, vi har i 
dag, vil vi gerne undgå. 

Som et eksempel på det, 
man er i mod, er opsætning 
af flagstænger på havnen, 
tilhørende diverse forenin-
ger.  
- Vi har en flagstang på 
havnen, og det må være 
nok. Præstø Havn skal ikke 
udvikles til et sydeuropæisk 
marina, men bevare sin nu-
værende ”uskyld”. Vi vil 
meget gerne være med til at 
styre havnens udvikling 
med nænsom hånd. 
Gruppen er også imod at 
udvide det nuværende antal 
bådpladser på 300 med væ-
sentligt flere.  
- Bare 20 procent flere båd-
pladser vil forstyrre lokal-
miljøet, mener John Krei-
ner. 
Og så skal fiskerne have lov 
til at udøve deres erhverv i 
fred og ro. 
- Vi har kun fritidsfiskere, 
men er der noget dejligere 
end at høre de gamle fisker-
både med glødehovedmotor 
tøffe ud og ind af havnen, 
spørger John Kreiner. 

Nej til tivolisering af Præstø Havn 

Christian Knudsen 

Henny Jørgensen 

Bo Manderup Jensen 

John Kreiner 

Karen Margrethe Olsen 

Jesper Ravnsbjerg Hansen 

Leif Jeberg 

Peter Nielsen 
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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 

Så er ferien slut! 
Vi er klar til at tage imod din 
bil, hvis noget lyder forkert! 

Ring og få en tid på  

5576 9348 
Med venlig hilsen 

Johannes 

 

Automester - Køng Autoservice 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

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

fredag 13-19, lørdag 9-12 

Stegt flæsk med persillesovs  
på den gamle kro i Udby 
Hver torsdag fra 17-20.30 
kan du nyde stegt flæsk 
med persillesovs hos Kate 
Fugl på den gamle lande-
vejskro i Udby, Køben-
havnsvej 588. 
- Jeg er sikker på, at denne 
herlige ret vil falde i vores 
kunders smag, siger Käthe 
Fugl, som dog understreger, 
at hun ikke serverer natio-
nalretten mortensaften tors-
dag den 10. november. Da 
står den som altid på ande-
steg. Prisen for stegt flæsk 

med persillesovs på Udby 
Kro bliver 125,- kroner pr. 
næse, men så får man også 
alt det, man kan spise og 
kaffe bagefter.  
Bordbestilling er dog nød-
vendig på tlf. 5598 1043 
eller 2424 1543. 
Udby Kro er altid åben ons-
dag-søndag fra 12.30-
20.30, hvor man kan bestil-
le, lige hvad man har lyst til 
fra det velassorterede spise-
kort.  
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Det rullende hørværksted 
fra Køng Museum har igen 
været på farten. 
Først var vi i Frederikshavn 
til Tordenskjoldsdage i tre 
dage. Derefter en tur på 
Museumsgåden i Keldbylil-
le og derefter på Voergaard 
Slot i Vendsyssel, hvor vi 
var inviteret til at vise pro-

cessen med at bearbejde 
hørren fra strå til produkt. 
Først skulle vi dog omstilles 
fra 1774, som er vores tids-
periode på Køng Museum 
til 1500-tallet, som er den 
periode, der formidles på 
Voergaard. 
Vi har syet, i hør naturlig-
vis, tøj fra perioden, og faldt 

fint ind  med de øvrige del-
tagere. Vi måtte ikke bruge 
briller, armbåndsure og an-
det nymodens udstyr. 
Vi ankom fredag og stillede 
op og var så i aktivitet fra 
lørdag kl. 10 i et fantastisk 
vejr. 
Søndagen druknede i regn, 
men alligevel var der mas-
ser af gæster i gummistøvler 
og regnfrakker. 
Mandag var det atter flot 
vejr, og vi havde rigtigt 
mange besøgende i vores 
hørværksted og fik endda 
besøg af Biskop  Stygge 
Krumpen og hans  ved-
soverske. Vi blev velsignet 
af præster fra mange trosret-
ninger, fik syndsforladelse 
af diverse nonner, ligesom 
vi havde besøg af  spedal-
ske,  tiggere og skøger. 
Det var en oplevelse!  
Vi blev inviteret til at delta-

ge på Børglum kloster, hvil-
ket vi dog måtte sige nej tak 
til, da kalenderen er fyldt op 
i år. 
Vi uddelte en masse rekla-
mer for Køng Museum 
og om det nye Borgcenter. 
Alt i alt en tur vi vil tænke 
tilbage på med megen glæ-
de. 
Det rullende hørværksted 
fra Køng Museum kan ople-
ves på Gøngemarkedet i 
Lundby lørdag-søndag den 
20.-21. august! 

Det rullende 
hørværksted  
har igen været 
på farten 

Der er altid trængsel om 
det rullende hørværksted 
fra Køng Museum. 

Snertinge-aften  
i Sværdborg Sognearkiv 
Torsdag den 18. august kl. 
19-21 indbyder vi til et 
møde, hvor landsbyen 
Snertinge, én af sognets 
ældste, vil stå på dagsorde-
nen.  
Alle ejendomme i landsby-
en vil blive omtalt og be-
skrevet samt eventuelt skil-
dret, som den var beboet og 
så ud i perioden 1940-1980. 
I denne periode var der 
både forretninger samt 
smed i den lille landsby, 
som summede af liv og 

virke. Desuden lå der to 
skoler i Snertinge: store og 
lille skole.  
Personer med tilknytning til 
eller interesse for landsby-
en bydes velkommen.  
Arrangementet er gratis og 
foregår i OIF huset (mellem 
friskolen og forsamlingshu-
set), Tinghøjvej 6, 4760 
Vordingborg.  
Har du spørgsmål, så ring 
til næstformand Marianne 
K., tlf. 2985 0944.  

Marianne Kristiansen  
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4750Avisen udkommer således: 
Nr. 116: 3. september 

Deadline: Mandag den 29. august kl. 10! 
Nr. 117: 1. oktober 

Deadline: mandag den 26. september kl. 10! 
Nr 118: 29. oktober 

Deadline: mandag den 24. oktober kl. 10! 
Nr. 119: 26. november 

Deadline: mandag den 21. november kl. 10! 
4750@lundbyweb.dk 

Foreningen for Langtidssy-
ge, Flexjobbere, Førtids-
pensionister i Vordingborg 
holder café-arrangement 
mandag den 29. august 
kl. 10-13. 
Det sker på Sundhedscenter 
Vordingborg, aktivrummet 
på 1. sal, Sankelmarksvej 
10 N i Vordingborg  
Kom og vær med, mød 
andre i samme situation, 
andre der forstår!  
Vi deler med hinanden, vi 
hygger os med kaffe, te og 
kage, og vi har fortællere 
der inspirerer os. 
Du skal selv medbringe 
kop/krus. 

Deltagelse koster kr. 10,- 
for medlemmer af Forenin-
gen for langtidssyge, 
flexjobbere og førtidspensi-
onister i Vordingborg,  
og kr. 25,- for ikke med-
lemmer. 
Kaffe/te kr. 5,- pr. kop. 
Kage kr. 2,-  
Hjemmeside: www.lffv.dk 
Foreningen for Langtidssy-

ge, Flexjobbere, Førtids-
pensionister, Vordingborg. 

c/o Formand  
Søster F. Petersen 

Adelgade 128 
4720 Præstø 

tlf. tid hverdage kl. 8-10 
3012 3677  

Foreningen for langtidssyge  
holder café-arrangement 

Kom og støt vores lokale Forsamlingshus 

STORT LOPPEMARKED 
I HAMMER FORSAMLINGSHUS 

BYVEJ 4, HAMMER, 4700 NÆSTVED. 

Søndag den 28. august 2011 kl. 10.00-14.00 
Rene, hele og brugbare genstande som f. eks. billeder, bøger, møbler, 
køkkenudstyr, glas, spil for både for voksne og børn, legetøj, havered-
skaber og alle mulige “nips” genstande modtages med tak.  (Dog ikke 
hårde hvidevarer og tv-apparater). Effekterne kan afleveres i teltet v. 

Hammer Forsamlingshus eller der kan ringes for afhentning. 
Afhentning sker lørdag den 27. august 2011. Ring til et af følgende 

numre: Charlotte Hougaard 5576 0111, Niels-Erik Johansen 5576 1257 
Der kan købes øl, vand, kaffe og te til rimelige priser. 

Al indtægt går til nye tiltag i Forsamlingshuset 
På gensyn i HAMMER FORSAMLINGSHUS  

søndag den 28. august 2011. 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Har du lyst til at ride en tur 
på en del af Fjord til Fjord 
stien sammen med andre 
ryttere? 
Fjord til Fjord stisystemet 
blev oprettet for nogle år 
siden, hvor nogle ildsjæle 
skabte mulighed for, at vi 
alle kan færdes steder, hvor 
man normalt ikke må færdes 
i naturen.  
En del af stisystemet foregår 
langs landevej, men på styk-
ket fra Sallerup til Sværd-
borg er der en sti mellem 
markerne, hvor alle er vel-
komne til at gå og ride og 
evt. cykle, hvis man har en 
terræncykel.  
Et sted på denne del af ruten 
er der bord og bænke samt 
en bom til at binde hestene 
ved, hvor man kan holde 
hvil og spise frokosten. 
Desværre er der ikke så 
mange, der bruger mulighe-
den for at færdes et sted 
uden biler, så på denne tur 

vil Lundby Lokalråd give 
alle interesserede ryttere 
mulighed for at prøve turen 
fra Sallerup til Sværdborg 
og tilbage igen. 
Vi rider i alle gangarter, 
men afpasser farten efter 
deltagerne og deres heste/
pony, og du skal regne med 
at bruge omkring to timer til 
turen. 
Vi mødes lørdag den 10. 
september kl. 10 i Sallerup, 
du får nærmere besked om 
hvor, når du tilmelder dig. 
Tilmelding til Birthe på 
mail: waco@email.dk. 

Et godt tilbud  
til lokale ryttere 
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Cykelfrisøren 
Din mulighed for at blive klippet i hjem-

met. Jeg kører primært i Brøderup/
Tappernøje-området. 

Hanne Fosdal 
Tappernøje 

Tlf. 5596 7504 
Bedst ml. 8.00 og 9.00 

Vi vil gerne sige tak! 
Vi ønsker kontakt med den venlige person, der 
fandt Peters pung og nøgle og ulejligede sig til 

hans adresse for at lægge det i postkassen. 
Vi vil så gerne kunne takke for venligheden da 

det var et fund som betød rigtig meget for Peter. 
Besøg os eller ring til Karin på 5576 9988. 

 

Med venlig hilsen 
STU-Sydsjælland 

Den gl. præstegård i Gl. Lundby 

Det er jo meget prisværdigt, 
at borgerforeningen i Køng 
tager initiativer til udvikling 
af området. Jeg er dog ban-
ge for, at borgerforeningen 
med deres initiativ vedrø-
rende et Biogasprojekt i 
Køng ikke har gennemtænkt 
konsekvenserne. Et biogas-
anlæg kan jo være en god 
ting, men det er jo et stort 
og omfattende industrian-
læg på 3 hektar, cirka halv-
anden gang så stort som 
Køng stadion, og med en 
højde på 15 til 20 meter. 
Det bør som andre industri-

anlæg placeres i industriom-
råde, og ikke ude i naturen, 
og da slet ikke ca.1 kilome-
ter fra Dybsø Fjord, som er 
et natura 2000 område. 
Energistyrelsen har sammen 
med Brancheforeningen 
beregnet, at der kun er be-
hov for ét biogasanlæg i 
Østdanmark, men der er 
allerede bygget tre. Et nyt 
med tilskud kan kun betyde 
at det enten går konkurs 
med en regning på mange 
tusind kroner per skattebor-
ger i kommunen, eller vil 
betyde en kæmpe stigning i 

svineproduktionen i vores 
nærområde. Jeg mener ikke 
mange borgere kan være 
interesseret i nogen af disse 
mulige konsekvenser. 
I vores område er produkti-
onen ikke stor nok til at 
føde et sådant anlæg, og 
gyllen skal derfor bringes til 
og fra med lastvogne, hvil-
ket vil medføre en øget tra-
fik, med deraf følgende 
forurening. En øget trans-
port af gyllen, vil højst 
sandsynlig få flere til at 
etablere sig her i området 
med større svinefarme, med 

alle de gener det medfører 
blandt andet i form af lugt-
gener. 
Svinefarmene bliver med et 
gylleanlæg uafhængig af 
tilstrækkelig jordtilliggende, 
da landmanden kan afsætte 
gyllen til biogasanlægget, 
som så er ansvarlig for vide-
resalg af den. 
Anlægget er estimeret til at 
skulle koste ca. 100 millio-
ner kroner. Kommunen kan 
stille en garanti på 60 % 
dvs., at kommunen kan få 
60 millioner i klemme, hvis 
de stiller en sådan garanti, 
som alle borgere i Vording-
borg Kommune skal bidrage 
til via skattebilletten, hvis 
anlægget ikke kan klare sig. 
Flere biogasanlæg rundt i 
landet har haft problemer 
med økonomien. Kommu-
nernes Landsforening adva-
rer da også mod at give ga-
rantier på grund af den usik-
re økonomi. 
Når der skrives, at der er 
opbakning fra borgerne i 
området til et sådant anlæg, 
tror jeg at man gjort regning 
uden vært. Jeg var desværre 
forhindret i at deltage i mø-
det om biogasanlægget, og 
jeg tror at mange borgere i 
området ikke umiddelbart 
kan tages til indtægt for 
opbakningen til dette omfat-
tende industrianlæg i vores 
område. 

Ivan Ingemansen 
Kostræde Banker 

Det lyder godt og grønt, men...! 
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Det sker i augDet sker i aug--sept. ’11sept. ’11 
Lø 13 4750Avisen kan afhen-
tes i dit lokale supermarked 
Ti 16 18.30: Banko i Tappernø-
je Forsamlingshus 
18.30: Vandretur fra Skaverup 
Strand. 
To 18 19-21: Møde om Sner-
tinge i Sværdborg Sognearkiv, 
OIF-huset, Tinghøvej 6, Over 
Vindinge. 
Lø 20 10-17: Gøngemarked i 
Lundby-Parken i Lundby 
Sø 21 10-17: Gøngemarked i 
Lundby-Parken i Lundby 
14.00: Gudstjeneste og som-
mermøde i Sværdborg Kirke. 
Ma 22   
Ti 23 18.30: Banko i Tappernø-
je Forsamlingshus 
Vandretur fra P-pladsen på 
Lundbyvej i Køng. 
To 25 7.30-9.00: Rundstykker 
og networking, Køng Kirkevej 
4, 4750 Lundby.  
Sø 28 10-14: Loppemarked i 
Hammer Forsamlingshus. 

Ma 29 10.00: Deadline for 
stof til 4750Avisen nr. 116 
Ti 30 18.30: Banko i Tappernø-
je Forsamlingshus 
18.30: Vandretur fra Lundby 
Kirke. 
On 31 
 

September 
Lø 3 4750Avisen kan afhentes 
i dit lokale supermarked 
Sø 4 10.00: Vandretur fra Køng 
Museum. 
Ma 5 
Ti 6 15.00: Gudstjeneste i 
Lundby og udflugt til Maribo. 
18.30: Banko i Tappernøje 
Forsamlingshus 
On 7 
To 8 
Fr 9 
Lø 10 
Sø 11 10.30: Høstgudstjeneste i 
Sværdborg. 
14.00: Høstgudstjeneste i 
Lundby. 
Ma 12 

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! 

Støtteforeningen for Køng 
Museum har nu underskre-
vet en aftale med Museerne 
Vordingborg om at overta-
ge aktiviteterne på Køng 
Museum for indeværende 
år, oplyser bestyrelsen.  
- Man kan sige, at det er en 
slags forsøgsordning for 
begge parters vedkommen-
de, hvor vi så i november 
måned vil evaluere ordnin-
gen. Museerne Vording-
borg vil stå for vedligehold 
af bygninger, have og ud-
gifter til el, varme samt 
vedligeholdelse af den per-
manente samling. Vores 
udfordring bliver at give 
Køng Museum et interes-
sant indhold i form af ud-
stillinger og øvrige aktivite-
ter, oplyser støtteforenin-

gens bestyrelse i seneste 
nyhedsbrev.  
Og så oplyser støtteforenin-
gens kasserer, at flere med-
lemmer endnu ikke har 
indbetalt kontingentet, som 
forfaldt den 30. juni.  
Såfremt du endnu ikke har 
indbetalt kontingentet, be-
des du overføre pengene til 
vores bankkonto i Vording-
borg Bank 6220 1100419 
snarest muligt.  
Kontingentet er kun 100 kr. 
pr. personligt medlem og 
200 kr. pr. husstand. For 
dette beløb får du - udover 
at støtte det gode formål 
med at bevare Køng Muse-
um - også gratis adgang til 
Museet i Vordingborg, Em-
piregården i Stege, Muse-
umsgården i Keldbylille. 

Støtteforeningen overtager  
aktiviteterne på Køng Museum 

En 21-årig mand fra 
Tappernøje blev 
alkometertestet til 
mere end det tillad-
te, da politiet tors-
dag i sidste uge 
klokken 23 standse-

de ham, da han kom 
kørende i bil ad 
Rødeledvej i 
Præstø.  
Han blev anholdt og 
sigtet for spiritus-
kørsel. 

Spritbilist snuppet  
ved Rødeled i Præstø 

4750Avisen kommer igen 3. sept.! 
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Rundstykker & netværk 
Mød erhvervslivet i lokal-
området på vores morgen-
møder, som lokale virksom-
heder på skift lægger hus 
til.   
Næste møde: John 
Borgholt, KT Regnskab/
Konsulent-tjenesten byder 
på morgenkaffe og rund-
stykker for kun 20 kroner. 
Arrangementet finder sted 
Køng Kirkevej 4, 4750 
Lundby, torsdag den 25. 
august 2011 kl. 7.30-9.00. 

Program: 
- 7S-Erhvervsforum byder 
velkommen, og alle delta-
gere præsenterer sig selv og 
deres virksomhed  
- Update fra arbejdsgrup-
per, lokal erhvervsstrategi 
- Networking over morgen-
kaffen.  
Hudk tilmelding på info 
@7s-erhvervsforum.dk 

Med venlig hilsen   
Poul Erik Rønje 

Formand,  

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 

Næste 
nummer af 
4750Avi-
sen udkom-
mer lørdag 
den 3. sep-
tember. 
Avisen kan 
afhentes i 
førende 
supermar-
keder og 
købmands-
forretnin-
ger på Syd-
sjælland. 
Deadline: 
mandag 
den 29. 
aug. kl. 10. 

Vandreholdet fortsætter i 
august og september; tirs-
dag aften med start kl. 
18.30. 
Fra 1. september bliver det 
weekendture, skiftevis lør-
dag kl. 14.00 eller søndag 
kl. 10.00 
Nye deltagere er meget vel-
komne, vi indretter tempoet, 
så alle kan være med. 
16. august kl. 18.30: Start 
Skaverup Strand,  ad Ska-
verupvej til P- plads ved 
stranden 
23. august kl. 18.30: Start P
-pladsen på Lundbyvej i 
Køng 
30. august kl. 18.30: Start 
Kirken Gl. Lundby, Lundby 

Hovedgade 149 
4. september kl. 10.00: 
Start Køng Museum, Byga-
den 27  
10. september kl. 14.00: 
Start Oringe, Færgegårdsvej 
15 i Vordingborg – p-plads 
på bakken 1. vej tv. 
18. september kl. 10.00: 
Start Vester Egesborg kirke, 
Vordingborg Landevej 10 
24. september kl. 14.00: 
Start Stensved Kaserne, 
Vestenbækvej 2 
   

Hanne Kofoed Jensen,  
tlf. 2075 8420 

Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732 

Vandreture i august  
og september 

Skovstemning fra en af forårets vandreture 

 

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 

Støt den fortsatte udgivelse af   

4750Avisen 
Send din annonce til 

4750@lundbyweb.dk 
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Tilbuddene gælder fra mandag den 15. august 2011 til søndag den 21. august 2011 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Tappernøje 

Lundby 
 

 

   
 Å

B
E

N
T

 9
-1

8 
A

LL
E

 D
A

G
E

 
   

 Å
B

E
N

T
 9

-1
8 

A
LL

E
 D

A
G

E
 

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

Lundby 
   

 Å
B

E
N

T
 9

-1
8 

A
LL

E
 D

A
G

E
 

   
 Å

B
E

N
T

 9
-1

8 
A

LL
E

 D
A

G
E

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

Lundby 

Køb uden 
moms! 

I uge 33 trækker vi 20 pct.  
af prisen (svarer til momsen)  

fra følgende varegrupper: 
 

 

Købmand Bo Weber 

Merko hamrer priserne  
helt i bund! 

1.Dybfrost 
2.Konfekture/slik 

3.Vin 


