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Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

Privatskole i Hammer 
Efter næste års sommerferie åbner 
en ny privatskole i Hammer i den 
tidligere Hammer Skole. Det er en 
gruppe forældre, der står bag den 
nye privatskole, som har fået nav-
net ”Hammer Frie Privatskole”. 
                            Læs mere side 17 

Foto: Jesper A. Petersen 

Charlotte Fich synger 
i Snesere Kirke 
Charlotte Fich, som vi kender fra 
Vild med Dans og som Ingrid i Rej-
seholdet kan også andet end at dan-
se og spille skuespil. Hun synger 
også i band, og det kan man opleve 
i Snesere Kirke den 2. november. 
                             Læs mere side 6 

Snaphanen Butik 
lukker 1. november 

Spøger det i Lundby? 

Spøger det i Lundby? Det spørgsmål stiller Lundby 
Sognearkiv borgerne forud for et offentligt møde tirs-
dag den 21. januar i arkivet. 
Formand for Lundby Sognearkiv Karen Johansson har 
hørt mange mærkelige historier om uforklarlige hæn-
delser i Lundby, og nu vil hun gerne have syn for sagn. 
Så borgere, der har oplevet mærkelige ting i deres 
hjem, bedes komme og fortælle. 
Mødet om spøgerier i Lundby finder sted tirsdag den 
21. januar kl. 19.30 og holdes i mødelokalet på Lundby 
Bibliotek, Lundby Hovedgade 100, 4750 Lundby. Alle 
er velkomne!                                     Læs mere side 10 

Bøh! 

Inklusions-kaos på Svend Gønge-skolen i Lundby: 

Politi måtte 
ud på skole 
Der hersker kaotiske tilstande på 
Svend Gønge-skolen i Lundby. Foræl-
drene er frustrerede, elever bliver 
mobbet og slået, flere lærere er syge-
meldte og i et enkelt tilfælde måtte 
politiet tilkaldes, fordi tre lærere ikke 

kunne magte en desperat elev. Det er 
en følge af inklusionen af elever med 
særlige behov. Der er inkluderet så 
mange på Svend Gønge-skolen, at 
normal undervisning stort set ikke fin-
der sted mere.                     Læs side 8 

Medborgerhuset 
Lundby mister 
hele bestyrelsen 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer i 
Medborgerhuset Lundby ApS ned-
lægger deres hverv på generalfor-
samlingen i marts 2014. Det medde-
ler formand Karina Frederiksen. 
Samtidigt overvejer bestyrelsen at 
leje huset ud til en privat mand, som 
vil drive huset med udlejning, kro-
stue og musik.               Læs side 18 

Snaphanen Butik i Lundby lukker 
allerede 1. november. Mangel på 
frivillige og manglende opbakning 
fra Lundby-borgerne er årsagen. 
                                      Læs side 9 
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  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. 
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A         ! I        . 

Her er priserne på en annonce i 4750  Avisen 

Martin Leider Olsen i PoliMUSik-café 
Så er de nået til vejs ende i 
rækken af valgmøder i Poli-
MUSik-caféerne i Lundby. 
Søndag den 10. november kl. 
16-18 er Socialdemokrater-
nes borgmester– og spids-
kandidat Martin Leider Olsen 
gæst i den sidste PoliMUSik-
café op til kommunalvalget i 
Vordingborg Kommune den 
19. november. 
Valgmødet holdes i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby, og der er mu-
lighed for at købe både kolde 
og varme drikke under mø-
det, som ledes af journalist 
Peter Sten. 
Martin Leider Olsen har som 
de øvrige deltagere i møde-

rækken valgt otte stykker 
musik, som vi skal høre mel-
lem de politiske debatter. 
Emnerne, der vil blive debat-
teret er økonomi og erhverv, 
vindmøller, skolepolitik, 
trafikpolitik, lokalområder og 
herunder i særdeleshed 
Lundby Lokalområde. 
Martin Leider Olsen er ny 
kandidat til kommunevalget. 
Indtil den nuværende social-
demokratiske borgmester 
Henrik Holmer meddelte, at 
han stopper ved årsskiftet, 
var han folketingskandidat 
for socialdemokraterne i 
Vordingborg, men skiftede 
ønsket om at komme på 
Christiansborg ud med et 

forsøg på at blive borgmester 
i Vordingborg Kommune. 
I kampvalg med Mette Hø-
egh-Christiansen vandt han 
titlen som spidskandidat.  
Under valgmødet vil Martin 
Leider Olsen primært blive 
udspurgt om sit partis politik 
af journalist Peter Sten, men 
mødedeltagerne vil også få 
lejlighed til at stille spørgs-
mål til de forskellige emner, 
der kommer til drøftelse. 
Indimellem debatterne præ-
senterer Martin Leider Olsen 
den musik, som han har 
valgt, vi skal høre.  
Alle er velkomne til valgmø-
det i Medborgerhuset Lund-
by den 10. november kl. 16. 
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Blangslev 

 

 Rexona flere varianter - pr. stk. 

Spangsberg flødeboller 
flere varianter  5 stk.   Pr. pakke 

25,- SPAR is 
choko-nougat el. vanilje 
900 ml.            Pr. stk. 19,- 

Karat Instant kaffe 
100 g.                               Pr. glas 

 
 
 

 

15,-  

Karat kaffe 
original eller klassisk 
eller Ali Kaffe mester- 
ristet 350 g.    Pr. pose 20,- 

99,95 

 
 

Tuborg Julebryg 
30 fl. 33 cl.  + pant pr. ks. 

 

 

30,- 

 

Rose hel fersk kylling 
1100 gram. Max. 3 stk. pr. kunde til denne 
pris! 
 
 

 

 

Se vores ugentlige brochure på www.spar.dk 
Eurospar 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 søndag den 27. okt. til lørdag den 2. nov.  2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Torsdagstilbud  

7,95 

 

Flensted kartofler  pr. pose
fl. Varianter, 450-750 gr.  

Carlsberg Pilsner, Grøn Tu-
borg eller Tuborg Classic 
30 fl. 33 cl.  
+ pant       pr. kasse 

Blangslev Blangslev Altid et besøg værd! Blangslev 
Husk, vi har vores egen slagterafdeling  

95,- Karen Volf  
orangestænger 
200 gram     pr. pakke 8,95 

 

Fiskebil 
hver lørdag i LIGE uger 

- næste gang 
lørdag den 2. november 

Fredagstilbud  

Lørdagstilbud  

Max. 4 poser   

pr. kunde pr. dag  

l denne pris! 

Kom og smag fredag 1/11 kl. 9-18 

Max 2 ks. pr. 
kunde pr. dag 
l denne pris!! 

billigt! 

Gælder fra onsdag 

35,- 
Hakket svinekød 
8-12 % fedt     pr. pakke 

Gælder fra onsdag 

Max. 2 ks.  pr. kunde l denne pris! 

Vildt tilbud fra slagterafdelingen  

Oksefilet m fedtkant  

3-4 kg.                 pr.stk 

Kom og  
tank  

på vores  
GO-ON- 
anlæg.  

Købmand 

Kenneth 

299,- 

Begrænset par ! 

10,- 

1000 gram! 

Max 5 ps. pr. kunde l denne pris 

Begræn-
set parti 

Spray eller roll on,  
men eller women 

Max. 4 gl.  pr. kunde 
pr. dag l denne pris! 
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Klinik Baltzer 
www.klinik-baltzer.dk 

www.eccoline-helseprodukter.dk 

Rekkendevej 8, 4720 Præstø 
Tlf. 2815 3600 

Døjer du med ondt i ryggen, dårligt knæ, hovedpine, gigt 
eller anden form for smerter?  

Vil du undgå at tage piller for det? 
Tag en hurtig beslutning. Kom forbi, når det kan passer 

dig. Ring nu og lad det komme an på en prøve!  
Hør om og prøv det lille Lifewave-plaster,  

der fjerner dine smerter på få minutter.  
Virker på 9 ud af 10. Er 100 procent uskadeligt og er god-

kendt som medicinsk udstyr. 
Her kan du også få andre former for behandling. 

Reiki Healing, stolemassage, øre-akupunktur, elektroterapi. 
Åben hver dag fra 09.00-21.00.  

Weekend: ring for aftale 

Byder velkommen  
til nye borgere 
Traditionen tro byder Borger-
foreningen Lundby til den 
årlige sammenkomst for nye 
borgere. 
Borgere, der er flyttet til et 
af de syv sogne (Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg, 
Udby, Beldringe eller Bårse) 
i løbet af 2012 eller 2013 eller 
ikke har været til sådan et 
møde før, er indbudt til en 
aften hvor Borgerforeningens 
bestyrelse vil fortælle om 
Lundby 
Sogn, om Syv Sogne og om 
områdets historie og facilite-
ter. 
Velkomstmødet holdes i år 
torsdag den 14. november 
kl. 
19.00 i mødelokalet på Lund-

by Bibliotek, Lundby Hoved-
gade nr. 100. 
Her vil Borgerforeningen 
Lundby byde på et let trakte-
ment. 
Der vil også være indlæg om 
Lundbys historie, foreninger 
og offentlig service samt tra-
fik med det offentlige. 
Af hensyn til planlægningen 
bedes I give besked 
om, hvor mange Í kommer 
til formand Nils Glud på 
telefon 4011 9840 senest 
tirsdag den 12 november. 
Alle nye borgere er velkom-
ne! 
Vi glæder os til at se jer. 

 
Borgerforeningen Lundby 

Fra et tidligere velkomstmøde for nye borgere i Lundby 

Efterårssæsonen er kommet 
godt i gang i dagplejen i Lund-
by. Vores første tur gik til søen 
og der blev medbragt natur-
rygsække, mad og drikke. Vi 
fandt en masse spænden-
de kryb, og så var dagen godt i 
gang. En stor tak skal lyde til 
Bodil og Peter (Kloakrotten) i 
Gl. Lundby for de altid nyslå-
ende græsstier, der gør det 
nemt at komme frem for både 

store som små. 
12. September var det Ssmå-
synger-sammen-dag". Det er en 
årlig sangdag for børn i alle 
dagtilbud. I år var det dagple-
jens tur til at komme til børne-
haven Bøgebjerg, hvor vi hav-
de en skøn formiddag med 
sang, dans og leg.   

På dagplejens vegne  
Hanne Larsen  

Dejlig dagpleje i Lundby 
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Organisten ved Snesere Kirke, 
Martin Valsted, spiller key-
board i et band, hvor sangeren 
hedder Charlotte Fich. 
Vi har derfor mulighed for at 
tilbyde Charlotte Fich med 
band ved en ny støttekoncer t 
til fordel for en udsmykning i 
Snesere kirkes nye gulv. 
Den prisvindende skuespiller 
har et alenlangt cv, når det 
gælder tv, film og teater, men 
hun kan så meget mere end at 
stå på de skrå brædder. 
Den 52-årige Charlotte Fich er 
nemlig en kvinde med mange 
talenter. Charlotte Fich, som 
de fleste kender for deltagelse 
i “Vild med dans” 2013 , Kød-
kataloget på DR 3 og ikke 
mindst som Ingrid Dahl i 
“Rejseholdet”, er også musi-
ker og sangskriver. 
Hun spiller med sit yderst vel-
klingende band bestående af 
Dennis Flacheberg på guitar, 
Martin Valsted på keyboard, 

Casper Bak Poulsen på bas og 
Jacob Chano Lundby på trom-
mer. 
Charlotte Fichs musik er et 
groovey mix af folk, rock og 
jazz. Hun skriver selv musik 
og tekster. 
Koncerten finder sted lørdag 
den 2. November kl. 15 i 
Snesere Kirke, Snesere Torp-
vej 1, 4733 Tappernøje. 
Entré ved indgangen: 125,- 
(voksen), 75,- (10-16 år), gra-
tis u. 10 år. 
Husk at medbringe camping-
stol og evt. et tæppe. Kirken er 
tom og med rå vægge!  
Forudbestilling: 
Særlig V.I.P. billet (begrænset 
antal) kan forudbestilles inden 
30. oktober på kir-
ken.snesere@gmail.com  
Pris 250,- kr. som dækker en-
tré, reserveret stol tæt på sce-
nen og lidt til ganen. Over-
skuddet går til udsmykning af 
Snesere kirkes nye gulv. 

Charlotte Fich synger i Snesere Kirke 

Støtteforeningen for Medbor-
gerhuset i Lundby søger nye 
bestyrelsesmedlemmer. Den 
nuværende bestyrelse har nu 
siddet i en årrække og nogle 
medlemmer ønsker ikke gen-
valg på generalforsamlingen i 
marts måned 2014 .Vi ønsker 
allerede nu at gøre opmærk-
somt på dette, så der måske  
er borgere, som kunne tænke 
sig at deltage i dette frivilli-

ge arbejde. Støtteforeningens 
arbejde består bl.a. i at afhol-
de forskellige arrangementer, 
såsom fællesspisning, debataf-
tener og maleriudstillinger for 
at understøtte Medborgerhu-
sets økonomi. Interesserede 
kan kontakte formand Winni 
Birch på telefon 5133 3771 
eller på winbi@godmail.dk   
for yderlige informationer. 
                            Bestyrelsen  

Medborgerhusets Støtteforening  
skal have ny folk i bestyrelsen 
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Inklusions-kaos på Svend Gønge-skolen i Lundby:  

Politiet måtte tilkaldes 
Der er kaos på Svend Gønge-
skolen i Lundby. Lærerne bru-
ger i mange tilfælde al deres 
tid på at opretholde ro og or-
den i klasserne, fordi urolige 
elever fra dette skoleår nu er 
sat ud i de almindelige klasser. 
Forældrene er frustrerede, 
eleverne er frustrerede og det 
samme er mange af lærerne. 
For tiden er to lærere syge-
meldte, elever overfaldes dag-
ligt og udsættes for slag, spark 
og skældsord, og i ugen før 
efterårsferien gik det helt galt, 
da politiet måtte kaldes til sko-
len for at stoppe en elev, der 
var gået amok. 
Du kan her læse et forældre-
pars beretning om, hvordan 
forholdene er på Svend Gønge
-skolen, efter at politikerne i 
Vordingborg Kommunalbesty-
relse sidste år flyttede elever 
med behov for støtte ud i klas-
serne: 
Inklusionseleverne formår ikke 
dette famøse projekt fra kom-
munens side, de er ikke klar til 
at blive inkluderet, men ender 
med at blive ekskluderet. De 
andre elever gider dem ikke og 
de bliver ensomme. Når de så 
er ensomme, laver de endnu 
mere støj og ballade. De ele-
ver, som er ”på vippen” bliver  
trukket med, og så har vi kaos. 
Forældrene har som regel ikke 
ressourcer og kompetencer til 
at bistå i processen, selv om 
de gerne vil. Lærerne falder 
på stribe, lige i skrivende 
stund er to lærere sygemeldt, 
og køen kan snildt blive læn-
gere. De almindelige elevers 
forældre er magtesløse og 
frustrerede, uskyldige elever 

bliver fysisk og psykisk over-
faldet dagligt med slag, spark 
og skældsord. 
Lærerne kommer virkelig på 
overarbejde med et enormt 
forældresamarbejde på grund 
af de daglige episoder med 
inklusionsbørn og de, som er 
på vippen, og vipper til den 
forkerte side.  
Hold-delingen bliver fortrins-
vis brugt på inklusionselever-
ne og ikke på at udfordre de 
fagligt stærke elever.  
7,2 procent af eleverne er in-
klusionselever, og de fylder 
rigtig meget.  
I emneugen i uge 41 måtte vi 
endda have forstærkning af 
politiet til en elev, der blev 
fastholdt af tre lærere. Sagen 
blev løst på skolen, men det 
viser, hvilke udfordringer, vi 
er oppe mod. Dog uden at 

dette var en inklusionselev, 
men en elev på vippen. 
Hvis en elev skal visiteres til 
Kompetence Center Kalveha-
ve, så skal skolen selv betale, 
hvis eleven er bosiddende i 
vores skoledistrikt. Det bety-
der, at skolen går langt, inden 
en elev visiteres, og det skader 
de andre børn og det barn, 
som burde være et sted, som er 
et bedre tilbud.  
4750Avisen har spurgt skole-
leder på Svend Gønge-skolen 
Søren Peter Foldberg, om han 
kan bekræfte, at forholdene er 
som beskrevet, og hvad der 
bliver gjort ved det. 
- Konkrete ting kan jeg ikke 
kommentere, men hvis der er 
alvorlige episoder på skolen, 
så benyttes forældre-intra til at 
informere bredt, og de berørte 
bliver kontaktet personligt. 

Man kan endvidere være sik-
ker på, at de forskellige resur-
sepersoner og PPR 
(pædagogisk psykologisk råd-
givning, red.), som skolen 
råder over, bliver inddraget for 
at få løst tingene, siger skole-
leder ved Svend Gønge-skolen 
Søren Peter Foldberg. 
Skolerne i Vordingborg Kom-
mune har mulighed for at sen-
de særligt behandlingskræven-
de elever til en specialklasse 
på Kalvehave Skole, men pro-
blemet er, at det koster 
300.000 kroner pr. elev, så det 
er sidste udvej, man tyer til, da 
det gennemsnitlige kommuna-
le tilskud pr. elev er på om-
kring 50.000 kroner.  
Det koster lige så meget at 
sende en enkelt elev til Kalve-
have, som man får i tilskud til 
seks ”almindelige” elever. 

M
O

D
ELFO

TO
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Næste nummer af  4750Avisen: 
Nr. 143: 30. november 2013 

Deadline: 25. november kl. 10 

Send din annonce/artikel til: 
4750@syvsogne.dk 

Snaphanen Butik lukker 1. november 
Snaphanen Butik i Lundby 
lukker allerede 1. november, 
og ikke som oplyst til 
4750Avisen og refereret i 
seneste nummer til nytår. 
Årsagen til at bestyrelsen har 
besluttet at lukke allerede 1. 
november er ifølge formand 
for Borgerforeningen Lundby, 
at det ikke vil være muligt at 
nå at afvikle butikken inden 
lejemålet ophører. 
Der er 50 pct. rabat på alle 
varer i Snaphanen Butik frem 
til lukningen 1. november, 
oplyser Nils Glud. Dog ikke 
på cigaretter og spiritus. 
Årsagen til lukningen af først 
Snaphanen Café og nu Snap-
hanen Butik, er først og frem-

mest, at det ikke har været 
muligt at skaffe nok frivillige 
til at drive de to forretninger. 
Dertil har bestyrelsen vurde-
ret, at omsætningen i Snapha-
nen Butik ikke var stor nok til, 
at den kunne hvile i sig selv.  
Snaphanen Butik blev åbnet 
den 3. december 2011 og blev 
i en toårig periode støttet af 
Socialministeriet, fordi elever 
fra ungdomsuddannelsen STU 
i Gl. Lundby havde praktik-
sted i både butikken og senere 
i Snaphane Café, som kun fik 
ganske få måneders åbnings-
tid, inden den lukkede i au-
gust 2013. 
Her var problemet også man-
gel på frivillige. 

Hygge i Snaphanen Café i Lundby. Nu er den lukket. 
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Se konfirmationsbilleder i Lundby Sognearkiv på arkivernes dag 
I Lundby Sognearkiv er årets 
tema til arkivernes dag den 9. 
november konfirmandbilleder. 
Billeder af de forskellige hold 
unge mennesker, der er kon-
firmeret og dernæst foto-
graferet sammen med præsten  
i Lundby Sogn. 
Vi vil lave en udstilling af alle 
arkivets billederm både gamle 
og  nyere og nye.  
Desværre mangler vi en hel 
del for at have serien komplet, 
og desværre mangler vi en del 
navne på de billeder, der al-

lerede findes i arkivet.  
Derfor bruger vi denne 
mulighed i håb og at få fyldt 
hullerne ud. 
Vi glæder os til at scanne eller 
affotografere dit billede og til 
at få  navne på de smukke 
unge mennesker, der i en år-
række er blevet fotograferet 
sammen med deres præst. 
Arkivernes Dag finder sted 
lørdag 9. november 2013 fra 
10-13. 
Hvor:  Lundby Hovedgade 
100, 4750 Lundby. 

Nu er det snart november, 
og Foreningen Svend 
Gønges sygruppe begyn-
der den nye sæson. 
Som tidligere syer vi ons-
dage fra kl. 9-12, og så 
tager vi en aften i brug, så 
flere kan deltage.  
Vi skal forny nogle af de 
første 1600-talsdragter til 
gøngemarkederne. De er 
ved at være lidt slidte, og 
så vil vi sy flere særke, 
forklæder, skjorter og evt. 
herrebukser. Måske er der 
også nogle, der ønsker 
nye dragter.  
Vi begynder onsdag den 

6. november kl. 19.00 til 
ca. 21.30.  Derefter er der 
syning den første torsdag 
i hver måned.  
Vi håber, at flere har lyst 
til at deltage! 

Ring 2912 6508, hvis du 
vil vide mere! 

Med venlig hilsen 
på sygruppens vegne 

Birgit Rasmussen 

Vil du være med til at sy dragter til næste års gøngemarked 

Spøger det i Lundby? 
Spøger det i Lundby? Det 
spørgsmål stiller Lundby Sog-
nearkiv på et møde tirsdag den 
21. januar 2014. 
- Nogle mennesker opfatter det 
uforklarlige, mens andre in-
genting mærker, fortæller for-
mand for Lundby Sognearkiv 
Karen Johansson. 
På mødet den 21. januar beret-
ter vi om mystiske hændelser, 
der er foregået her i Lundby 
Sogn, og vi appellerer til, at 
borgerne kommer og fortæller, 
hvis de har oplevet mærkelige 
ting i deres hus, siger Karen 
Johansson. 
Mødet om spøgerierne i Lund-
by er omtalt i en lille folder, 
som Lundby Sognearkiv netop 
har omdelt i Lundby Sogn.  

Af folderen fremgår, at der er 
mange aktiviteter i det lille 
sognearkiv, der har til huse i 
kælderen under Lundby Bibli-
otek, Lundby Hovedgade 100, 
4750 Lundby. 
Udover også at deltage i arki-
vernes dag den 9. november, 
afholder foreningen general-
forsamling tirsdag den 12. 
november. Efter generalfor-
samlingen fortæller Karen 
Johansson om konfirmation i 
historisk perspektiv. Og hun 
vil vise nogle lundbyborgeres 
konfirmationsbilleder. F. eks. 
kan du se, hvordan  menig-
hedsrådsmedlem Bente Chri-
stiansen, bestyrelsesmedlem i 
Lundby Sognearkiv Maja 
Hansen og Karen Johansson 

selv så ud som konfirmander. 
Tirsdag den 18. marts 2014 er 
der også et spændende fore-
drag på programmet.  
Det handler om murer og 
brygger Niels Jensen, Lundby 
Bryggeri. Han satte på flere 
måder sit præg på Lundby og 
de omliggende sogne. Både 
som håndværker og arbejdsgi-
ver, og ikke mindst som bærer 
af ”Bryggerens Legat”.  
Lundby Bryggeri blev solgt i 
1946 til Thyge Hansen, men i 
1970 blev produktionen op-
købt af Maribo Bryghus. 
Karen Johansson fortæller om 
Lundby Bryggeris historie, og 
Tyge Hansens datter Anni vil 
bidrage med billeder og histo-
rier. 

Arrangementerne i Lundby 
Sognearkiv foregår i Lundby 
Biblioteks mødesal og begyn-
der kl. 19.30.  
Alle er velkomne. Entré for 
ikke-medlemmer: 25,- kr.  

Et hold konfirmander fra Lundby. 
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V-kandidat vil  
have atomkraft 
Nummer 14 på Venstre kandi-
datliste til kommunalbestyrelses-
valget i Vordingborg Kommune, 
Uffe Nielsen, Lundby, vil helst 
løse vores energiproblemer med 
atomkraft. Det sagde han på væl-
germødet i møderækken Poli-
MUSik-café i Medborgerhuset 
Lundby søndag den 6. oktober. 
- Også efter uheldene i Japan er 
atomkraft den sikreste, billigste 
og bedste energikilde, sagde 
Uffe Nielsen. 
Uffe Nielsen gik hårdt i rette 
med skolereformen i Vording-
borg Kommune. Han kaldte for-
holdene på skolerne, hvor man 

har inkluderet svage og vanskeli-
ge elever i stort omfang for kata-
strofale. 
- Hvis jeg i dag havde børn på 
Svend Gønge-skolen i Lundby, 
ville jeg øjeblikkeligt tage dem 
ud og sætte dem i privatskole, 
sagde han.  
Uffe Nielsen mener i øvrigt ikke, 
at der er den store forskel på 
partierne i kommunalbestyrelsen 
i Vordingborg.  
- Jeg har lige læst socialdemo-
kraternes valgprogram, og der 
var ikke ét ord, jeg ikke kunne 
gå ind for, sagde han.  

Her i november med faldende 
temperaturer og kortere da-
ge synes pigerne i køkkenet, at 
de vil servere en gang okse-
kødsuppe og oksekød med 
peberrodssovs og kartofler. 
Herefter er der kaffe, te og 
småkager. 
Dette sker i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby tirsdag den 5. novem-
ber kl.18 . 
Prisen for ovennævnte menu 
er : 
Voksne             kr. 70,00 

Børn                 kr. 35,00 
Børn under 3 år gratis. 
Drikkevarer kan som sædvan-
ligt købes til rimelige priser. 
Tilmelding kan ske på telefon  
5133 3771 eller på mail 
winbi@godmail.dk 
Sidste frist for tilmelding er 
søndag den 3. november kl. 
18. 
Alle er velkomne til fælles-
spisning i Lundby! 
                     Med venlig hilsen 
                 Støtteforeningen for  
          Medborgerhuset Lundby  

Oksekødssuppe til fællesspisning i Lundby 

Lundby Sognearkiv afholder  

Generalforsamling 
Tirsdag den 12. november kl. 19.30 

i mødesalen i Lundby Bibliotek, Lundby Hovedgade 100 

Dagsorden efter vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen fortæller Karen Johansson om 
konfirmationen i historisk sammenhæng. Samtidigt viser 

vi nogle lundbyborgere som konfirmander. 
Bemærk: Generalforsamlingen er programsat til anden 
tirsdag i november mod normalt den tredje tirsdag. Det 

skyldes kommunalvalget den 19. november. 

Du kan blive medlem af Lundby Sognearkiv og dermed støtte arki-
vets arbejde. Det koster 50 kr. om året pr. person. En husstand kan 

melde sig ind for 75,- kr. om året. Indbetal dit kontingent på  
konto 0040 4440 510324. Husk at opgive navn og adresse! 
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Stem på liste A 
Stem lokalt!  

En stemme på nr. 20 liste A. 
Arne Pedersen,  er en sikker 

stemme på, at vindmøller ikke 
skal sættes op på land, men 

kun på vand i allerede eksiste-
rende vindmølleparker. 

Ligeledes en stemme for, at 
Vordingborg kommune i vi-
dest mulig omfang benytter 
lokale håndværkere, hvor alt 
hvad der skal udliciteres, bli-
ver udliciteret inden for hver 
enkelt faggruppe, så alle små 

håndværkere har mulighed for 
at vinde opgaven. 

Arne Pedersen, 
N r. 20 på liste A 

 
 
 
 
 
Af Jan Michaelsen 
 
Da Sverige ved Roskilde-
freden i 1658 erobrede Skåne, 
Halland og Blekinge, udløste 
det hos den lokale befolkning i 
grænseegnene en partisanbe-
vægelse, der gennem mange år 
kæmpede imod en knusende 
overmagt. Disse frihedskæm-
pere blev stemplet af den 
svenske kongemagt som snap-
haner. 
I den dybe Gøngeskov i det 
nordligste Skåne var kampen 
imod de svenske undertrykke-
re særlig hård. Musikeren og 
naturlægen Ann Jönsson har 
dybe familierødder i Glimåkra 
sogn i Gønge herred. Og hun 
har på svensk udgivet en bog 
om snaphønerne - snaphaner-
nes kvinder. Den er i år blevet 
oversat til dansk og udgivet af 
foreningen Svend Gønge, der 
holder til i den sydsjællandske 

by Lundby, hvor Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen tilbrag-
te sine sidste år. 
Og tak til foreningen for dette 
initiativ, for det er en bog, det 
er en nydelse af læse, selv om 
den også er så bevægende, at 
den i hvert fald hos mig flere 
gange bragte tårerne frem i 
øjenkrogene. 
Naturligvis får vi beretninger-
ne om svenskernes brutalitet 
overfor snaphanerne, der blev 
spiddet levende eller halshug-
get og parteret, hvis de blev 
fanget levende. Men i centrum 
af beretningerne står kvinder-
ne, der mødtes med hinanden 
om natten i fuldmånens skær, 
og hvis liv var fyldt med un-
dertrykkelse, fattigdom, man-
ge børnefødsler, men også 
med romantik, mystik, erotik, 
kærlighed og ægte venskab. 
Og overalt herskede frygten 
for at blive brændt levende 
som heks. 
Det er ikke en tør historiebog. 
I stedet bruger Ann Jönssøn 
sin omfattende viden til at 
portrættere en række kvinder, 

der har levet dengang. Det er 
igennem deres øjne og skæb-
ne, vi oplever historien. Det 
fungerer rigtigt godt, for-
di forfatteren er den fødte for-
tæller med sans for både poesi 
og drama. Og kendsgerninger. 
Men bogen handler om meget 
mere end kampen imod de 
svenske besættere. Ann Jöns-
son er som nævnt naturlæge, 
og vi får et grundigt indblik i, 
hvor meget naturmedicinen 
betød dengang. Desuden får vi 
en troværdig skildring af, 
hvorledes kristendommen sta-
dig ikke var slået helt igennem 
hos jævne mennesker, der sta-
dig troede på mange elementer 
i den gamle asa-tro. 
"Snaphøner" er ikke blot en 
fremragende, men en usæd-
vanlig fremragende bog, der 
fortjener at blive læst af man-
ge. Den er hermed på det var-
meste anbefalet - og den vil i 
øvrigt være en spændende og 
tankevækkende julegave! 
Jan Michaelsen 
Ann Jönsson: "Snaphøner. 
Heltinder i livets tjeneste". 

Udgivet af Foreningen Svend 
Gønge. 249 sider. Pris: 200 
kr.  Kan bestilles hos Forenin-
gen Svend Gønge pr. mail: 
jens@hallqvist.dk. Forsendel-
se: 35,- kr.  

”Bogen er så bevægende, 
at den i hvert fald hos mig 
flere gange bragte tårerne 
frem i øjenkrogene” 
  
                 Jan Michaelsen 

Anmeldelse af "Snaphøner. Heltinder i livets tjeneste" 

I flere sammenhænge er jeg 
blevet spurgt om åbningsti-
derne i børnehave og vugge-
stue kan øges og det vil jeg 
umiddelbart svare ja til. 
Der er brug for en mere offen-
siv tilgang til serviceniveauet 
i vores kommune. Igennem 
mange år har der været reduk-
tioner i pasningstilbuddene, 
og det har i høj grad været 
økonomien i dette område, vi 
har haft fokus på og det har 
styret åbningstiderne. 
Med lukkelovens afskaffelse 
er der pres på for at medarbej-
derne i butikker kan have en 
mere fleksibel arbejdstid. Det 
afstedkommer et dilemma for 
den enkelte medarbejder med 
at få passet sine børn. 
Ønsker vi et samfund, hvor så 
mange som muligt kan passe 
deres arbejde, må vi også som 
samfund tilrette pasningstil-
buddet så det matcher det 
behov, som børnefamilier har. 
En øget åbningstid er jo også  

en del af erhvervspolitikken i 
kommunen. 
Når den nye kommunalbesty-
relse tager fat på arbejdet i 
den nye valgperiode, må det 
derfor være et emne, der får 
høj prioritet: I samarbejde 
med børneforældrene må det 
undersøges, hvor stort beho-
vet er, og hvor i kommunen 
der først skal lægges ud med 
et øget fleksibilitet i pasnings-
tilbuddene. 
 

Ib Johansen 
Kandidat  

Socialdemokratiet 
Fibigervej 4  

Hårbølle 
4792 Askeby 

Åbningstider kan udvides 

Mere valgdebat  
side 18-19 og 24-27 

Vi vil alle det bedste for vore 
skolebørn. Derfor er jeg eks-
tra glad for, at Venstre fik 
afsat 1,6. mio. i budgettet for 
2014 til at forbedre dagligda-
gen i folkeskolen.  
Vi sagde i skolestrukturæn-
dringen for 1 1/2 år siden, at 
det her går for hurtigt, - og nu 
lyder det allerede på vandrø-
rene som om, at der er inklu-
deret for mange.  
Så der kan meget vel blive 
brug for de 1,6 mio., når vi 
har evalueringsresultatet til 
foråret. 
Hvis f.eks. en elev i 20 for-
skellige klasser er placeret 
forkert, - ja, så vil omkring 
500 andre elever blive forstyr-
ret i deres hverdag.  
Det kan vi ikke være bekendt!  
Børnene er vores vigtigste 
ressource!  
                   Med venlig hilsen 
        Eva Sommer-Madsen (V) 

Det bedste for 
vores børn 
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http://evasommermadsen.blogspot.dk/ 

Chris Tanners Swing Riftet gæ-
ster Præstø Jazzklub tirsdag den 

5. november. De glade jazz-
musikere optræder på Kirsebær-

kroen fra kl. 20. 

Glad jazz på Kirsebærkroen i Præstø 
De utrættelige jazz-entusiaster 
i Præstø Jazzklub har igen 
sammensat et flot program 
med glad swingende jazz på 
Kirsebærkroen i de kommende 
måneder.  
Tirsdag den 5. november kl. 
20.00 kommer Chris Tanners 
Swing Riftet og giver den hele 
armen på spillestedet. Chris 
Tanner tryller på klarinetten, 

og ved hans side er den formi-
dable vibrafonist Carsten 
Skou. 
Chris Tanners Swing Riftet er 
et jazzband på internationalt 
niveau. 
Mandag den 2. december, lige-
ledes kl. 20.00, kommer Uni-
ted Nations Jazzband til 
Præstø, også på Kirsebærkro-
en, Kirsebærvej 1, 4720 

Præstø. 
United Nations Jazzband be-
står af seks unge musikere fra 
seks lande: Australien, Hol-
land, Frankrig, Norge, Sverige 
og Danmark. 
De spiller klassisk jazz på 
trompet, klarinet, trombone, 
banjo, bas og trommer. De er 
inspireret af jazztraditionen fra 
New Orleans med kollektiv 

improvisation, musik der ska-
bes i øjeblikket. 
Skulle I have lyst til at spise 
inden koncerterne, kan det 
lade sig gøre på Kirsebærkro-
en. Man kan bestille middag 
kl. 18.30 på tlf. 5599 3955. 
Hvis du vil vide mere om 
Præstø Jazzklub, kan du hen-
vende dig til formand Ejgil E. 
Grønholdt på tlf. 5599 2671. 

Blomsterpige fra Lundby: Lundby har fået sin egen lille blomsterpige, Silvia 
Hareskov Nielsen, datter af Diana og Jens Hareskov Nielsen. Hun overrakte Kronprin-
sesse Mary blomster, da denne var i Odense den 30. september. Kronprinsessen åbnede 
en international hospitalskongres, og da Silvias mor er konstitueret direktør for Syd-
dansk Sundhedsinnovation, var det oplagt, at Silvia overrakte blomsterne til Mary. 
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”Vi synger julen ind” 

onsdag den 27. november kl. 14 
i Køng Forsamlingshus 

sammen med Hanne K. og Johnny  H.  

Lidt advent – lidt sjov – lidt salmer – lidt jul – 
lidt højtlæsning – lidt julesange - lidt god mu-
sik – lidt juletræ – lidt kaffe og julebag – og 

masser af julehygge.  
Kom i julestemning sammen med din nabo og 

andre fra den nordlige del af kommunen. 
Tilmelding af hensyn til kaffe/kage  
senest mandag den 25. november 

til Kirsten og Egon på tlf. 55767275 

ALLE ER VELKOMNE 
 
 
 
 

Arrangør: Køng-Lundby Fritids- 
 og Pensionistforening 

Månedens foto: Månedens foto fra Fotoklubben i Køng 
er taget af  Jørgen Nielsen, Næstvedvej 307, Fuglebæk, på 
egen jord. Jørgen Nielsen har kaldt sit billede for ”Så er 
der serveret! Dagens ret: røde orm i jord”. 

Vi fortsætter vores møder i 
Køng Fotoklub hver anden 
onsdag. Vi holder til i Hus-
flidsskolen, Højbro 15, 
Køng, 4750 Lundby. 
Vi har fået fire nye medlem-
mer, bl.a. Jørn Olav Ottosen, 
der er en stor kapacitet på 
elektronik- og it-området. 
Vores mål er at blive bedre 
til at tage billeder og lære at 
redigere dem bedre, men 
som Jørn Olav siger, compu-
teren er vores arbejdsred-
skab, så det er vigtigt, at vi 
lærer pc’en bedre at kende.  
Så når vi har kikket på bille-
der og valgt månedens bille-
de til 4750-avisen, giver 
Jørn Olav Ottosen os 45 
minutter i grundlæggende 
funktioner på computeren. 
Sidste gang pc’ens røgt og 
pleje, som Jørn kaldte det. 
Næste gang er emnet: hvor-

for bliver min computer 
langsom, og i løbet af nogle 
gange skulle vi gerne nå 
frem til at downloade redi-
geringsprogrammet 
“Gimp”,som stort set kan 
det samme som de ret dyre 
Adobe fotoshopprogrammer, 
og så småt lære at bruge 
“Gimp”, som kan en masse 
ting. Men vi går langsomt 
frem, så alle kan følge med. 
Jeg synes selv, at program-
met er ret svært, men øvelse 
gør jo mester. Vores næste 
møde er onsdag den 30. ok-
tober kl.19. Nye er meget 
velkomne, så mød bare op. 

 
 

Mange hilsener  
“tovholder”  

i Køng fotogruppe  
Frantz Hansen  

Fotoklubben  
i Husflidsskolen 
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Da jeg fylder 60 år mandag den 25. november 2013, vil det glæde mig at se mine kunder 
l kaffe og kringle, sandwich og forfriskninger. Det foregår i bu kken fra kl. 10‐16. 

I bu kken er der ekstra gode  lbud, som kun gælder denne dag: 

Storstrømsost 
mellemlagret 45 %    
ca. 800 gram  1 stk. 

60,00 

Kærgården 
200 gr. pr. pk. 
 

8,00 
BKI‐kaffe extra  
400 gram 

 

20,00 

Tuborg/
Carlsberg   

89,00 

Jeg er glad for at være en del af nærmiljøet i Køng og er fra den 20. oktober 2013 gået 
over  l at hedde ”Min Købmand”. Jeg er stadig en del af Spar‐kæden og derfor fortsæ er 

jeg med ugentlige gode  lbud samt faste lave priser som kendes som Gul Pris! 
Med venlig hilsen 

Min Købmand i Køng 
Vagn Hemmingsen 

Rejer  200 gram 

pr. pakke 

13,00 

En ks. 

30 stk. 

+ pant 

Saltum sodavand 1½ liter 
pr. stk. + pant 
 

6,95 
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Idrætsforeningen Svend Gønge  

Siger hermed en stor tak til sponsorerne  
ved indvielsesfesten i Køng: 

Henrik Buhmann 

Daniel Irvold 

Lars Frederiksen 

Peter Larsen 

OK Benzin 

Lisa Sunke 

Rene Skjold 

Steen Enggård 

Søren Madsen 

Kurt Pedersen 

Hans Rasmussen 

Murer Per 

Egon Jakobsen 

Samt tak til alle de frivillige hjælpere! 

 

JEG: RALF HANSEN 

RUNDER DET SKARPE 50 ÅRS HJØRNE! 

DETTE SKAL FEJRES 

JEG VIL DERFOR BLIVE VOLDSOMT FORNØJET 

VED AT SE FAMILIE, VENNER,  

BEKENDTE, FORRETNINGSFORBINDELSER  

OG ”SPORTSKAMMERATER” 

FREDAG DEN 15/11‐2013 

TIL ÅBENT HUS PÅ HØJDEVEJ 20 A 

FRA KL. 16.00 – 24.00 

UNDERHOLDNING ER ARRANGERET  

MELLEM 19.00 OG 20.00 

PÅ GLÆDELIGT GENSYN 

 

103-årig til tøjbyttedag 
Da Bio Bernhard i Præstø 
sidst holdt tøjbyttedag var en 
af gæsterne en 103-årig 
kvinde, som havde det 
pragtfuldt.  
Nu forsøger Bio Bernhard 
sig igen med en tøjbyttedag, 
og det foregår mandag den 
4. november kl. 18-21 i kul-
turbiografen på Adelgade i 
Præstø.  
En stand koster 100 kroner, 
som ubeskåret går til Bio 
Bernhards aktiviteter. 

- Vi har alt til kvinder mel-
lem 0 og 103 år, så kom og 
gør en god handel. Der er 
rigtigt meget kvalitetstøj, 
siger Susanne Christensen 
fra Bio Bernhard. Stande fås 
efter først-til-mølle-princip. 
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En superspændende 
og banebrydende pæ-
dagogisk platform, 
der ser det unikke i 
barnet og tænder gni-
sten i enhver. Åbner 
august 2014 i Ham-
mer.  
 
 

 
 

Af Line Illum 
Mundus 

 

Et hurtigt kig viser en gammel, 
asfalteret og kedelig skole-
gård. Tag et dybere kig, og der 
afsløres meget mere: Mulighe-
dernes verden. Her må børne-
ne male multibanens yderside 

med smukke blomster og in-
dersiden med cool graffiti. Her 
kan man plante de blomster, 
man allerbedst kan lide eller 
finde et skyggefuldt sted til et 
par kaniner i bur. Sukkerærter 
i plantekasser op af trådnet, 
klatre på væltede træer nede 
bagved, bygge den sejeste hule 
ovre i hjørnet, lave en hjerte-
plads til kærestesnak, læse 
sine romaner i hængekøjerne, 
anlægge en fiskedam midt i 
det hele - kun fantasien sætter 
grænser. 
Hvad kan man så lære af det, 
vil nogen så spørge. Hvad har 
det med skole og undervisning 
at gøre? Alt!!  At undres, at 
finde på, at være topmotiveret, 
at skabe, at stille spørgsmåls-
tegn ved, virkelig at ville, at 
indhente den fornødne viden 
til at gennemføre et valgt pro-

jekt, at mærke flow’et når tin-
gene bare kører  – det har i 
allerhøjeste grad noget med 
skole at gøre. Det er selve det 
fundament, som viden, kunnen 
og færdigheder bygges på, 
som åbner for optimal læring 
på et højt fagligt niveau - og 
uden dét går megen god un-
dervisning og meget god sko-
letid ram forbi. 
Prøv selv at huske, hvordan 
det var: Føl barnets nysgerrig-
hed, dets forsigtige prøven af, 
dets videreudvikling af proces-
sen, som bliver til en kvalifice-
ret projektbeskrivelse og ar-
bejdsindsats, for til sidst at 
ende med et storslået resultat, 
der vækker stolthed hos barnet 
og glæde hos forældrene. Et 
smukt blomsterområde, en 
sæbekassebil der rent faktisk 
kan køre. Boller, som alle kan 

lide. Engelsk, så man selv kan 
bestille sin mad på ferien. 
Oliemaleriet, der giver afløb 
for kærestesorgen. Sejrsmålet, 
der sidder klokkerent. En no-
velle, som giver stof til efter-
tanke. Flere sprog, så man kan 
bevæge sit frit i en globaliseret 
verden, digitalt eller virkeligt. 
Prøveresultater, der åbner dø-
rene til den fede uddannelse. 
Matematik til at gennemskue 
rentetilvæksten i et lån. Den 
originale jobansøgning, der 
giver drømmejobbet. Evnen til 
at definere, hvad lykken er for 
én selv og til at skabe sig et 
lykkeligt liv. Til at leve sit liv 
fuldt ud. 
Kunne mit barn virkelig det? 
Ja, for det fik muligheden! 
Hammer Frie Privatskole – 
vores skole.  
 Line@vores-skole.dk  

Vores skole - mulighedernes verden  

Forældre opretter privatskole i Hammer 
En gruppe forældre har beslut-
tet at oprette en privatskole på 
Hammer Skole, som Næstved 
Kommune lukkede sidste år.  
Stifter og initiativtager til 
Hammer Frie Privatskole er 
Line Illum Mundus, folkesko-
lelærer gennem 18 år og mor 
til fire.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe 
med en 4-5 forældre til kom-
mende elever på skolen.  
Der er planer om at indkalde 
til en stiftende generalforsam-
ling, hvor skolens vedtægter 
skal godkendes, og hvor de 
fremmødte vælger en bestyrel-

se blandt de opstillede kandi-
dater, primært fra forældre-
gruppen. 
Skolen skal være i den forhen-
værende Hammer Skole, som 
Næstved Kommune solgte til 
selskabet ”Hammer Kursus-
center”, ejet af Natan Ravn og 
Bo Gaarde. Hammer Frie Pri-
vatskole lejer sig ind i nogle af 
bygningerne med brugsret til 
omgivelserne. 
- Det er ikke tanken at lave en 
socialt elitær skole. Det bliver 
ikke engang særligt at have 
sine børn hos os, men vi til-
stræber en videns-elitær skole, 

det vil sige en skole, hvor det 
handler om at lære så meget, 
som overhovedet muligt, og 
hvor alle måder og metoder til 
at fremme læring kommer i 
spil. Det handler altså ikke om 
at være klog, men at blive det, 
siger Line Illum Mundus til 
4750Avisen. 
På Hammer Frie Privatskole 
vil børnene ikke blive klasse-
delt efter alder. 
Vi niveaudeler, således at hver 
elev arbejder ud fra et fælles 
oplæg og udgangspunkt. På 
den måde undgår vi den enor-
me spildtid, der opstår, når 

eleverne hele tiden får kollek-
tiv undervisning, der ikke mat-
cher deres specifikke niveau, 
siger Line Illum Mundus, der 
understreger, at det bliver en 
skole for de børn, der virkelig 
vil lære. Man behøver ikke at 
have h øj intelligens, men man 
skal være motiveret.  
Interesserede forældre kan 
allerede nu tilmelde sig sko-
lens infomøder. Det næste 
finder sted den 31. oktober kl. 
19 på Blangslevvej 6 i Blangs-
lev. Og man kan få sit barn 
skrevet op ved at  ringe 4217 
1184 eller maile til Line. 
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Medborgerhus skal have ny bestyrelse 
Samtlige medlemmer af besty-
relsen for Medborgerhuset 
Lundby ApS stopper ved den 
kommende generalforsamling. 
Det meddeler formand for 
bestyrelsen Karina Frederik-
sen. 
Hvis det ikke lykkes at skaffe 
en ny bestyrelse er det med i 
overvejelserne at leje huset ud 
til en interesseret, som vil stå 
for arrangementer og drive en 
krostue med billard og musik. 
Karina Frederiksen siger på 
vegne af bestyrelsen, som af-

går til marts: 
- Til alle vore trofaste brugere 
og anpartshavere vil vi gerne 
fra bestyrelsen i Medborgerhu-
set i Lundby, i god tid inden 
Generalforsamlingen i marts 
2014 meddelem at hele besty-
relsen desværre stopper.  
Derfor allerede nu dette opråb, 
da vi rigtig gerne vil aflevere 
det store stykke arbejde som er 
lavet til nogle andre ildsjæle. 
Medborgerhusets økonomi er 
på nuværende sund, og der er 
godt gang i udlejningen.  

Så tænk allerede nu om I eller 
nogle,  I kender har lyst til at 
stille op til bestyrelsen, så hu-
set kan forsætte denne positive 
udvikling. 
Eller skal vi tænke helt nye 
tanker? Bestyrelsen har haft en 
forespørgsel fra én, som vil 
leje hele huset (det som i dag 
kan lejes til fester og møder), 
så ville der var en fast lejer, 
som kunne stå for arrangemen-
ter, og drive en ”krostue” med 
billard og musik. Lejeren ville 
så kunne stå for alle arrange-

menter i Lundby, så som mø-
der, fester m.m.          

Dette er bare en idé, men lad 
os allerede nu tænke tanker, da 
det fungerende Medborgerhus 
jo gerne skulle bestå og bruges 
til alles gavn. 
Gode ideer og tanker kan sen-
des til bestyrelsen på  
karina@bendy.dk. 

 

På bestyrelsens vegne 
Karina Formand 

Fremad, fremad i fællesskab. 
Det er socialdemokraternes 
grundtanke. Derfor vil vi sam-
men med borgerne udvikle 
hele kommunen. For Lundby 
og Bårse Lokalområder bety-
der det, at vi nu skal se på den 
unikke placering. Alle her bor 
naturskønt og tæt til infra-
struktur, om enten det er mo-
torvej for bilen eller toget fra 
Lundby Station. 
Potentialet i Lundby og Bårse 
og omegn som pendlerområ-
der skal yderligere udbygges. 
Med investeringer i fritidsfaci-
liteter og med øget fokus på 
daginstitutionernes tilbud og 

skolens ditto. Med hårdt arbej-
de og investeringer i netop 
disse områder kan vi fortælle 
de gode historier og gøre om-
råderne endnu mere attraktive 
for både nuværende og kom-
mende pendlere og åbne øjne-
ne på flere børnefamilier for 
områdets muligheder.  
Denne placering skal udnyttes 
med en klar strategi om at få 
fortalt de gode historier. Og 
hvem er bedre til det end dem 
der bor her?  
F.eks. skal vi bakke op om de 
lokale planer om Gøngeland, 
et oplevelsescenter for 1600-
tallet i Lundby. 

Der skal laves rum i lokalpla-
nen for øget erhverv. Hertil 
kommer at kommunens for-
valtning skal geares som ser-
viceenhed for kommunens 
borgere og virksomheder - 
således der bliver taget action 
på henvendelser og ansøgnin-
ger. Kommunen skal spille en 
aktiv og opsøgende rolle i at 
facilitere mulighederne for 
erhvervslivet, så nye erhvervs-
drivende og ildsjæle bliver 
mødt med åbne arme af en 
kommune, der vil dem og ta-
ger del i kampen om mere 
erhverv og flere arbejdsplad-
ser, der kan give øget tilflyt-

ning og skabe endnu flere mu-
ligheder for os alle der er en 
del af de små unikke samfund 
vi har i vores kommune. 
Det er for mig udvikling, 
fremad i fællesskab. 
Hvordan mener du, jeg kan 
gøre mere for Lundby og om-
egn? Kontakt mig på mikael-
smed@gmail.com 
 

De bedste  
hilsner 

Mikael Smed 
Byråds-

kandidat 
Social-

demokraterne 

Udvikling, indvikling eller afvikling... Mere valgdebat på side 24-27 



19  

 

4750Avisen nr. 142, 26. oktober 2013 

Som medlem af kommunalbe-
styrelsen har jeg og mine kol-
legaer fra de andre partier ar-
bejdet ihærdigt siden kommu-
nesammenlægningen på at 
skabe et godt fælles fundament 
i vores kommune. Vi har haft 
fokus på børnene, det gode 
dagtilbud og børnenes skole 
og uddannelsesmuligheder, og 

det arbejde er vi ikke færdige 
med, men vi er nået længere 
end dem, der konstant og 
sandsynligt på grund af valg-
kamp råber højt om folkesko-
lens problemer. Vi har også 
haft fokus på at skabe en god 
og stabil økonomi, så vore 
ældre syge borgeres behov for 
pleje og omsorg kan blive 

dækket.  Og vi har haft fokus 
på alle de andre udvalgsområ-
der som erhverv, trafik, kultur, 
miljø, integration, handicap, 
med mange flere, og vi er ikke 
de bedste på alle områder, men 
hvis vi alle hjælpes ad, kan vi i 
fællesskab skabe god udvik-
ling for os alle i Vordingborg 
Kommune. Jeg tager gerne 

min del af dette ansvar, vil du 
også være med?  
 

Venlig hilsen 
Mette Høgh Christiansen 

Æblevænget 7 
4760 Vordingborg  

Tlf 51532587 
mchristian-

sen@vordingborg.dk  

Vi har arbejdet ihærdigt på at skabe et fælles fundament i kommunen 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet‐vordingborg.dk 

Åbnings der: 
man‐tor 13‐17,  
fredag 13‐19, 
lørdag 9‐12 

Kommunalbestyrelsen i Vor-
dingborg Kommune har nu 
anstændigvis vedtaget budget-
tet 2014. Alle politikere har et 
ansvar for at medvirke til et 
budget, så udgifter og lønnin-
ger kan udbetales fra det nye 
år. 
Det ser ganske fornuftigt ud, 
bl.a. takket være den gode 
styring der er og har været de 
seneste år i kommunen. 
Desværre må vi konstatere, at 
Venstre ikke vil være med til 
at bygge en ny administrati-
onsbygning (i daglig tale kal-
det Rådhuset) i Vordingborg. 
Venstre vil renovere og istand-
sætte den nuværende bygning 
for ca. 40 mill. kr. En ny vil 
koste ca. 120 mill. kr. Jeg har 
selv arbejdet i bygningen i 

mange år, så jeg kender den. 

Alle er dog enige i, at der skal 
ske noget.  
Vi kan ikke være bekendt at 
byde vores travle personale så 
ringe miljømæssige bygnings-
forhold. Der skal ske et eller 
andet, det kræves også af ar-
bejdstilsynet. 
Venstre vil så f.eks. bruge 
nogle af pengene til en ny 
svømmehal, hvilket vi også 
skal have på et tidspunkt. Jeg 
er ikke så nervøs for, at der 
ikke vil komme en ny svøm-
mehal, alle ved det bliver og er 
nødvendigt, og politikerne er 
positive overfor dette. 
Jeg går ind for at bygge en ny 
administrationsbygning og 
gerne hvor den gamle ligger 

eller lige i nærheden. Det er 
altid bedst med nyt, det at re-
novere en gammel skrøbelig 
bygning fra sidst i 60`erne vil 
altid være den næstbedste løs-
ning og det vil altid blive dyre-
re i det der dukker mere op, 
end man har planlagt. 
Ved at bygge nyt får man sam-
let flere administrationer bl.a. 
jobcentret i Masnedsund og 
teknisk forvaltning i Lange-
bæk. Man har udregnet, at man 
vil spare ca. 6 mill. årligt i 
driftsudgifter ved at samle en 
del administration og spare 
lejemål.  
Bygningen er altså betalt over 
20 år mod normalt 30 år, som 
er det typiske i sådanne finan-
sieringer. Det er da yderst for-
nuftig. 

Hvis man renoverer bygnin-
gen, bliver der ikke plads til 
flere, men man skal så bl.a. 
sætte administrationsbygnin-
gen i Langebæk i stand for en 
del millioner. Den bygning har 
det ej heller så godt. 
Så byg nyt! Det giver mange 
flere muligheder. 

  
 
 
 
 

 

Allan Pedersen Kudsk 
Kandidat til Kommunalbesty-

relsen for Socialdemokraterne. 
Hovedvejen v. Hastrup/
Beldringe, 4720 Præstø 

Byg et nyt rådhus i Vordingborg i stedet for at renovere 
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Bårse Husholdningsforening 
ligger ikke på den lade side! 

Det årlige bankospil blev af-
holdt den 14. oktober, og med 
150 fremmødte blev det en 
god aften med godt humør og 
mange gevinster. 
Det ene arrangement når lige 
at blive afholdt, før planlæg-
ningen af det næste er i gang. 
Det næste på programmet fra 
Bårse Husholdningsforening 
er en ”Workshop” hos Karen 
Olsen, Næstvedvej 44, Bårse.  
Det afholdes over 2 dage, så 

flere har mulighed for at delta-
ge. Det sker torsdag den 21. 
november kl. 18.30-22.00 
samt fredag den 22. novem-
ber kl. 14.00-17.30.  
Ved tilmelding får man en 
liste udleveret, hvor det frem-
går hvad man skal medbringe 
til workshoppen + hvad man 
kan købe på stedet.  
Max. 15 deltagere pr. gang. 
Pladserne fordeles efter ”først-
til-mølle”-princippet. 

Prisen er kr. 65, der dækker 
både deltagelse, grønt samt 
kaffe og kage mv. 
Tilmeldningsfrist den 14. 
november til Karina på tlf. 
28125670 eller mail baarse-
husholdning@gmail.com 
Vi glæder os til at se dig, så vi 
sammen kan få en hyggelig 
inspirationsaften/-eftermiddag. 
 

Vel mødt! 
Bestyrelsen 

Oksekøds-
suppe 

Tirsdag den 5. november  
kl. 18.00 

Her i november med faldende 
temperaturer og kortere da-
ge synes pigerne i køkkenet, 

at de vil servere en gang okse-
kødsuppe og oksekød med 
peberrodssovs og kartofler. 
Herefter er der kaffe, te og 

småkager. 
Dette sker i Medborgerhuset 

Lundby, Banevej 4,  
4750 Lundby. 

Prisen for menuen er : 
Voksne             kr. 70,00 
Børn                 kr. 35,00 
Børn under 3 år gratis. 

Drikkevarer kan som sædvan-
ligt købes til rimelige priser. 
Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon : 51 33 

37 71 eller på mail  
winbi@godmail.dk 

Sidste frist for tilmelding er 
søndag den 3. november kl. 18 
Alt overskud ved fællesspis-
ningen går til vedligeholdelse 

af Medborgerhuset. 

Med venlig hilsen 
Støtteforeningen for 

Medborgerhuset Lundby 

Frem til 2005 havde man i 
Sværdborg sogn et kulturcen-
ter, som havde hjemme på den 
daværende sogneskole, i dag 
Sværdborg Friskole.  
Kulturcenter?  
Jo, det var efter en idé, som 
daværende kulturminister Ole 
Vig Jensen udviklede i slutnin-
gen af 1980’erne og dertil gav 
generøse projektmidler. Såle-
des modtog en arbejdsgruppe 
på Sværdborg Skole en pæn 
pose penge, der blandt andet 
muliggjorde, at et lokalblad 
kom i gang. Sværdborg Sog-
neblad kaldtes det grønne 
blad, der blev udgivet i årene 
1990 til 2007. Og så startede 
en gruppe ildsjæle Kulturcen-

tret Tirsdagstræf, der som nav-
net fortæller valgte at holde 
arrangementer tirsdag efter 
arbejdstid. På skolen mødtes 
mennesker for at spise sam-
men, høre foredrag, spille kort, 
ligesom der var et tilbud til 
børn, som handlede om diver-
se hobbyaktiviteter i børnehøj-
de. 
I dag er Sværdborg sogn ble-
vet mindre foreningsaktivt. 
Men der huserer dog stadig et 
par bylaug, et forsamlingshus, 
et sognearkiv, en idrætsfor-
ening og så mændenes sjove 
forening, de fem S’er. Og så 
holder institutionen Sværdborg 
Friskole gang i hjulene som 
lokal virksomhed. 

Senest har forsamlingshuset 
trykt og omdelt en sognekalen-
der, hvor er angivet de arran-
gementer, der finder sted i det 
kommende halvår.  
”Har vi det godt?” hedder et 
arrangement, som afholdes i 
forsamlingshuset den sidste 
torsdag i november, januar og 
februar. Man kan orientere sig 
på forsamlingshusets Face-
bookside eller ringe til husets 
tlf. 2985 0944, hvis man øn-
sker at vide mere.  
Dertil skal siges, at der i for-
samlingshusets bestyrelse blæ-
ser nye vinde, idet de unge, 
som udgør præcis halvdelen af 
bestyrelsen, barsler med for-
slag om aktiviteter, der møder 

nutidens forældregeneration, 
som for eksempel en juletræs-
fest i børnehøjde (mere herom 
i næste 4750Avisen). Forenin-
gen Sværdborg Sognearkiv 
afholder Arkivernes Dag lør-
dag den 9. november kl. 10-
13, hvor det i år handler om 
den lokale dyrlæge Nielsen, 
der var ivrig foregangsmand i 
bekæmpelse af kvægtuberku-
lose. Kig forbi påTinghøjvej 6, 
OIF-huset mellem friskolen og 
forsamlingshuset. Alle er vel-
komne! Arkivet afholder sin 
årlige generalforsamling tors-
dag den 31. oktober.   
 

             Marianne Kristiansen 

Foreningsliv i Sværdborg sogn 

Tiden for adventskransen nærmer sig  

Julemarked  
i Over Vindinge 
 Husk, at der er julemarked i 
Over Vindinge Forsamlings-
hus lørdag den 2. november  
kl. 10-16. 
Der er et skønt mix af kræm-
merboder, gløgg og æbleski-
ver samt et lokkende lotteri - 
og så en chance for at alle, der 
kommer, kan drive rundt i 
huset og snakke sig igennem 
en meget hyggelig dag, knytte 
kontakter, og det så tilpas 
tidligt inden jul, at ingen alle-
rede har fået for meget JUL. 
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Nordisk stolthed og glemte 
traditioner kommer frem i 
lyset i foredrag om Sct. 
Mogenskilde i Mogenstrup. 
 
Det nyetablerede Mogenstrup 
Kildelag inviterer til foredrag 
med Rasmus Nielsen om  
Sct. Mogens Kilde.  
Mogenstrup byder på fanta-
stisk nordisk historie med aner 
tilbage til de skotske øer fra 
den gang Danmark blev til.  
Det er med stolthed vi kan 
genoptage traditionerne om-
kring Sct. Mogens, der har lagt 
navn til By, Kirke og Kro. 
Helgenen fra Orkneyøerne i 
Skotland 
Vi vil tage jer med på en stor-
slået historieoplevelse, hvor vi 
både skal høre den fantastiske 
historie og smage på livets 
vand ”Aqua vitæ”,  bl.a. fra 
Higland Park i Orkney hvor 
Sct. Mogens faldt og en af 
verdens mest berømte whisky-
huse ligger i dag.  
Samtidig vil vi smage brænde-

vin, produceret i mindet om 
den ”Os Elskelige Frk. Christi-
ne Kaas”, som Kong Frederik 
den VI skrev.  
Adelsdamen fra Grevensvæn-
ge der flyttede sit brændevins 
brænderi fra Sortebrødregaard 
i Næstved til Mogenstrup, 
meget utraditionelt for sin tid. 
Med Kongens gunst og hjælp 
fra sin storesøster på Holme-
gaard og Gisselfeld, gav de os 
ikke kun brændevin, men 
sundt og stærkt øl til fattige og 
syge, måske også lidt til Mo-
genstrup Kildemarked kun få 
år efter Holmegaard Glasværk 
blev etableret i 1825. 
Kom og smag på en af Dan-
marks mest fantastiske  
historier, hør mere om Mogen-
strup Kildelaug´og nutidens 
Kildemarked, der blev genop-
taget i 2013, torsdag den 12. 
december kl. 19.00 i Hammer 
Forsamlingshus, Byvej 4,  
Hammer, 4700 Næstved. 
Der bliver foredrag af Rasmus 
Nielsen, efterfulgt af smagning 

og historiefortælling  
Pris for foredrag og smagning 
er200 kr. Vi smager 2 whisky 
fra Orkney, 2 mjød, 2 brænde-
vin, 2 mikrobryg-øl. 
Foredrag alene koster 75 kr. 
Få mere information og køb 
din billet på 
www.sctmogenskilde.dk eller 
ring 5576 1831. 
Alt overskud vil ubeskåret gå 
til at Mogenstrup Kildelaugs 
projekt omkring genetablering 
af Sct. Mogenskilde.   

Rasmus Nielsen fortæller om Sct. Mogens Kilde 

Oplev Rasmus Nielsen i Ham-
mer Forsamlingshus. 

7S-Erhvervsforum  

 
indkalder hermed til  

 

Ordinær generalforsamling  
onsdag den 13-11-2013, kl. 7.30  

i lokalerne på Køng Kirkevej 4. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne,  

(der kan ses på www.7s-erhvervsforum.dk). 

 
Venlig hilsen 

Poul Erik Rønje 

Formand.  
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Halloween-
marked på 
Sværdborg  
Friskole 
Lørdag den 26. oktober kl. 11-
15 kan man besøge friskolen 
på Tinghøjvej 4 og opleve en 
masse uhyggelige ting!  
Der vil være spåkone og heks, 
tombola og loppebod, café 
med mad og drikke samt et 
spøgelseshus, der nok kan få 
pulsen op på deltagerne, hvis 
de vover en tur igennem løjer-
ne. Derudover har folk med 
kræmmerblod i årerne kunne 
stille op med deres egen bod 
mod at forære en gave til tom-
bolaen. Udover at generere et 
overskud til elevernes aktuelle 
behov er dagen med til at ska-
be gode kontakter på alle ni-
veauer.  
Majken Lund Peters fortæller: 
”Eleverne er gået op i at arran-
gere Halloween-marked med 
liv og sjæl! De har arbejdet 
intensivt og kreativt på at ud-
vikle de spooky tiltag, og lur 
mig om vi ikke gentager denne 
succes, som måske er mere i 
børnehøjde end det traditionel-
le høstmarked?”   
Skolelederen var selv innova-
tør på ideen og har i ugen før 
efterårsferien arbejdet med 
eleverne i et dekorationsværk-
sted. Spåkone og heks med 
uhyggelige historier, café og 
tombola, det muntre køkken 
(kast med kastanjer), snobrød 
ved bålet, loppebod, frihedens 
lækkerier, spøgelseshus, aukti-
on over græskar og Karstens 
lækre bolsjer. 

Har du helt styr på, hvem 
Gøngehøvdingen Svend Poul-
sen var. Altså virkelighedens 
Svend Gønge, som har sat sit 
præg på Lundby gennem ga-
denavne og forenings– og 
institutionsnavne? 

Skulle der være enkelte huller 
i din viden om den gamle fri-
hedshelt fra 1600-tallet, som 
boede i Lundby fra 1661 til 
sin død, kan du nu få rådet 
bod på det, når Foreningen 
Svend Gønge afholder fore-

dragsaften om Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen mandag 
den 18. november kl. 19.00 i 
Medborgerhuset Lundby, Ba-
nevej 4, 4750 Lundby. 
Det er en af foreningens nye 
gønge-guider, Chris Herman-
sen, der kommer og fortæller 
om myternes og virkelighe-
dens Svend Poulsen. 
Chris Hermansen vil være 
klædt i den dragt, som han 
optræder i til gøngemarkeder-
ne, nemlig en kopi af en af 
Kaj Lykkes dragter. En histo-
risk person fra 1600-tallet, 
som også har fået en gade 
opkaldt efter sig i Lundby, 
nemlig Kaj Lykkesvej. 
Der er gratis adgang til fore-
draget, kaffe og kage kan kø-
bes for 25,- kr. Dertil kan man 
købe øl, vand og vin til rimeli-
ge priser. Alle er velkomne. 

Kom og hør om Gøngehøvdingen 

Hold din næste fest  
i Medborgerhuset 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller møde-
lokale for helt ned til 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov. 
Krostuen: 500 kr. 

Stor og lille sal: 2500 kr. 
Jagtstuen kr. 500,- 

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

Priserne er uden rengøring og depositum.  
Med i lejen er adgang til køkken og service. 
Lejer du hele huset, har du adgang til have  

med terrasser og petanquebaner. 
 

Ring og hør nærmere  
eller skynd dig at booke din næste fest på tlf.  

5133 3771 
Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby 

Få meter fra Lundby Station 
Hjemmeside: www.syvsogne.dk 

Chris Hermansen/Kaj Lykke. 
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Hold dig opdateret  
på internetportalen 

www.syvsogne.dk 
Her får du nyheder, oplysninger 
om arrangementer og links til de 
lokale foreninger og erhvervsliv. 

 Pakketilbud: Fra 9.500 incl. moms  

Køng Sognearkiv inviterer til 
Arkivernes Dag lørdag den 9. 
november fra kl. 10-14. Vi bor 
på Køng Kirkevej 19 i graver-
boligen ved siden af kirken. 
Alle er velkomne og vi byder 
på kaffe og kage. 
I år har vi valgt at fortælle om 
nogle af de mange mennesker, 
der har boet i Køng Sogn de 
sidste 100 år – sådan cirka. Vi 
har været vores arkivalier 
igennem efter stærke billeder 
og spændende historier og 
suppleret med den lokale vi-
den, arkivets medarbejdere 
besidder. Så nu kan du komme 
på besøg i Dybsøhuset, til 
guldbryllup på Hospitalet og 
være barn på Gl. Øbjerggård – 
for blot at nævne nogle enkelte 
af de livshistorier, vi fortæller. 
Køng Sognearkiv har investe-
ret i nye udstillingsmoduler, 
som vi glæder os til at tage i 
brug på Arkivernes Dag. Vi 
har bestræbt os på, at udstillin-

gen på denne måde fremtræder 
indbydende og publikumsven-
lig. 
På Arkivernes Dag udkommer 
bogen ”Matador”, som Køng 
Sognearkiv har bidraget til ved 
at skrive om en af Køngs ma-
tadorer: Peter Christian Mølck 
– gæstgiver og bager af Køng. 
Bogen kan købes i arkivet. 
Køng Sognearkiv har lavet 
mange udstillinger til Arkiver-
nes Dag, som du kan gense i 
arkivets mapper. Vi har haft 
fokus på vejret, på forretnin-
ger, på køretøjer, på gårde og 
på gruppebilleder. I år har vi 
sat fokus på det enkelte men-
neske og dets historie. Vi glæ-
der os til at få besøg lørdag 
den 9. november kl. 10-14. 

 

 
På gensyn 

Sanny Hansen 

Dybsømanden, Anna og Sofus og alle de andre 

Dybsømandens søn Christian Christensen. 1. amts-
mester i riffelskydning! 

Borgerforeningen  
Lundby  

holder  

Velkomstmøde  
for nye borgere 

Mødet holde på biblioteket  

Lundby Hovedgade 100  
torsdag  d.14 november 

kl.19,00 

i mødelokalet. 
 

Kom og lær nogle af dine nye 
medborgere at kende og hør 

om byens foreninger, instituti-
oner og erhvervsliv. 

Alle nye borgere  
er velkomne! 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningen.Lundby. 
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I den seneste tid har flere socialdemo-
kratiske kandidater forsøgt at skræmme 
vælgerne med, at Venstre vil spare 91 
millioner og fyre 176 ansatte!  
Det er rent opspind! 
Den landspolitiske diskussion om nul-
vækst bruges således til at påklistre 
Venstre i Vordingborg en politik som 
ikke eksisterer.  
Jeg kan derimod konstatere, at det er 
lykkedes særdeles godt for de samme 
socialdemokrater at gennemføre nul-
vækst i Vordingborg!Under budgetde-
batten bekræftede socialdemokraten 
Poul A Larsen, at fra 2010-2012 var 
antallet af helårsansatte reduceret med 
293. Dette er en serviceoplysning til de 
Socialdemokrater, der mener det er 
afgørende, hvor mange ansatte der er i 
Vordingborg Kommune. Venstre me-
ner, at det afgørende er, at opgaverne 
løses bedst og billigst. 
                                   Med venlig hilsen 
                                    Knud Larsen (V),  
                               borgmesterkandidat 
                                       Hesselholtvej 3 
                                    4791 Borre, Møn 

Socialdemokratisk  
nulvækst! 

68 år, men stadig fotogen! 

Jeg har med interesse 
læst Socialdemokra-
ternes 41-punkts 
vækstplan på nettet. 
Der er masser af gode 
punkter i planen, 
punkter, som jeg med 
mit liberale synspunkt 
sagtens kan tilslutte 
mig. 
På nogle af områderne 
undrer jeg mig over, 
hvorfor S – som har 
siddet for bordenden i 
hele den nye kommu-
nes levetid – ikke har 
gennemført dem? 
Nogle af punkterne er 
også ”varm luft”, 
nemlig noget, som 
kommunalbestyrelsen, 
uanset partifarve, ikke 
har indflydelse på, 
som f. eks. 
”- Sætte fokus på at få 
det udvidede pendler-
fradrag til at gælde i 
Vordingborg Kommu-
ne. Dette vil kunne 
give pendlerne en 
økonomisk gulerod på 
op til 30.000 kroner 
om året.” 
Martin, jeg kan give 
dig mit tilsagn om, at 
det vil jeg gerne være 
med til, men lad os 
lige være enige om, at 
det er ikke noget vi 
kan beslutte, selv om 
vi begge kommer til 

at sidde i den nye 
kommunalbestyrelse. 
Jeg har dog ikke 
kendskab til en pend-
ler, der kan få en gu-
lerod kr. 30.000 om 
året. Kan du ikke give 
mig en beskrivelse af, 
hvem det er, og hvor 
han arbejder? 
Det her er ikke bare 
politiske drillerier. 
Det er også et spørgs-
mål om ikke at sige til 
evt. tilflyttere, at det 
er tåbeligt at flytte til 
Vordingborg kommu-
ne i stedet for Guld-
borgsund. 

Bent Maigaard(V)
Jægervænget 1 

4760 Vordingborg 

Kære Martin Leider Olsen 

Socialdemokraterne har gennem læn-
gere tid arbejdet intensivt på vo-
res vækstplan for Vordingborg Kom-
mune. Den består af 41 konkrete punk-
ter, der skal skabe flere arbejdspladser, 
øge bosætning og forbedre uddannel-
sesniveauet.  
Du kan læse hele planen på 
www.gangivordingborgkommune.dk. 
Vi mener, at det er vigtigt at have nog-
le klare visioner og værdier i politik. 
Vi tror som socialdemokrater på, at 
fællesskabet er en styrke og ikke et 
problem. Men det er også vigtigt at 
have en klar plan for, hvordan vi kom-
mer fremad i fællesskab. Der er derfor 
vi har fremlagt 41 konkrete initiativer. 
Blandt andet mener vi, at den nye 
Storstrømsbro skal bygges på danske 
løn- og arbejdsvilkår og de sociale 
klausuler skal styrkes, så kommunes 
byggeri sker på danske løn- og ar-
bejdsvilkår. Det skaber jobs og prak-
tikpladser. Vi vil også gerne være med 
til at styrke erhvervslivets rammevil-
kår med en indgang for erhvervslivet. 
Det sikrer en ny administrationsbyg-
ning i Vordingborg samtidig med, at 
forvaltning og borgerservice bevares i 
Stege og Præstø. Vi ønsker også at 
samarbejde med lokalrådene, så vi kan 
styrke bosætningen. Vi mener, at den 
ny vækstplan er et friskt, klart og 
stærkt bud på en vej for fornyet opti-
misme og tro på fremtiden. Det kræver 
ny energi at gennemføre. Socialdemo-
kraterne har energien og viljen til at 
skabe udvikling i hele Vordingborg 
Kommune, så vi kan komme fremad i 
fællesskab 

Med venlig hilsen 
borgmesterkandidat 

for Socialdemokraterne  
Martin Leider Olsen 

Parkvej 6, 3.tv. 

4760 Vordingborg 
Tlf: 22 27 14 26 

Klar vækstplan 

Bent Maigaard skriver i 
sidste nr. af 4750Avisen, at 
vi ser spøgelser. Nej, vi ser 
kun ét - nemlig Venstre. 
V ikke kan lide, at vi afslø-
rer, at V tryller med forud-
sætningerne for nulvækst: 
Alle økonomer - også fra 
Cepos - har i 30 år indreg-
net stigningsgraden af det 
offentliges indkøb af varer 
og tjenesteydelser. Det gør 
V som de eneste pludselig 
ikke, og hokus-pokus bevir-
ker jeres nulvækst ikke, at 
der i Vordingborg Kommu-
ne skal spares 91 millioner 
kroner svarende til 176 an-

satte. 

I blå blok ønsker Liberal 
Alliance maksimalt 40 pro-
cent i skat. Omvendt svarer 
vennerne i Dansk Folkepar-
ti til borgere, pårørende og 
ansatte på eksempelvis æld-
reområdet: Det finder vi ud 
af - bare vi kommer til 
magten. V og de andre blå 
giver usikkerhed. 

En stemme på S giver en 
sikker og stabil udvikling i 
kommunens økonomi: Vi 
ser realiteterne i øjnene og 
handler fornuftigt. Ja, vi har 
truffet nogle meget vanske-

lige valg de sidste par år og 
anerkender, at der i et par år 
har været nulvækst. Men V 
anerkender også, at det har 
haft uheldige konsekvenser, 
og så det er jo underligt, at 
de vil fortsætte ad det spor? 
Derfor har S også fremlagt 
en meget konkret vækstplan 
på 41 punkter, så vi dyna-
misk arbejder os ud af kri-
sen og ikke tænker så gam-
meldags. 

Susanne Lynge og Anders J. 
Andersen 

Hhv Goldschmidtsvej og  
Keidamsvej,  

begge 4760 Vordingborg  

Venstres tal-trylleri Mere valgdebat på de næste to sider 
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Det sker i nov. 
Lø 26 4750Avisen udkommer 
11-15: Halloween-marked på Sværdborg 
Friskole 
Sø 27  
Ma 28 
Ti 29  
On 30  
To 31 19.00: Infomøde om ny Fr iskole i 
Hammer på Blangslevvej 6, Blangslev 
Fr 1 
Lø 2 10-16: Julemarked i Over Vindinge 
Forsamlingshus. 
15.00: Charlotte Fich synger i Snesere 
Kirke. 
Sø 3 15.30-17.00: Familiespejd ved spej-
derhytten, Lundby Hovedgade 27 C, 4750 
Lundby 
Ti 5 18.00: Fællesspisning i Medborger -
huset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
On 6 19.00: Foreningen Svend Gønges 
sygruppe mødes på Lundby Hovedgade 99.  
Lø 9 Arkivernes dag: 
Køng: 10-14 om Dybsømanden 
Sværdborg: 10-13 om dyrlæge Nielsen 
Lundby: 10-13 om konfirmander 
Sø 10 16-18: PoliMUSik-café i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. 
Martin Leider Olsen, Socialdemokraterne, 
kommer. 
Ti 12 19.30: Generalforsamling i Lund-
by Sognearkiv. På Lundby Bibliotek. 
On 13 07.30: Generalforsamling i 7S-
erhvervsforum, på Køng Kirkevej 4, Køng 
To 14 19.00: Velkomstmøde for  nye bor -
gere i Syv Sogne. Lundby Bibliotek, Lund-
by Hovedgade 100. 
Sø 17 15.30-17.00: Familiespejd ved spej-
derhytten, Lundby Hovedgade 27 C, 4750 
Lundby  
Ma 18 19.00: Chr is Hermansen holder  
foredrag om den virkelige Svend Gønge i 
Medborgerhuset Lundby. Alle er velkom-
ne. 
To 21 18.30-22: Workshop hos Karen 
Olsen, Næstvedvej 44, Bårse. 
Fr 22 14-17.30: Workshop hos Karen Ol-
sen, Næstvedvej 44, Bårse. 
Lø 23 11-15:  
Sø 24 
Ma 25 10.00: Deadline for stof til 
4750Avisen nr. 143 
Ti 26 
On 27 
To 28 
Fr 29 
Lø 30 4750Avisen udkommer 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 90 

tlf. 5576-7105 

   Åbningstider: 
  man-fredag: 
  9.30-17 
  lørdag: 9.30-12 

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 

Af Daniel 
Irvold 

 

 

 

 

Kandidat til kommunalbe-
styrelsen for Det  
Konservative Folkeparti 
Dybsø Fjordbanke 21,  
4750 Lundby 

”Skolereformen kører på 
skinner”, er holdningen fra 
de politikere, der har vedta-
get den.  
Spørger man lærere og for-
ældre, så er det sværere at 
finde begejstringen for pro-

jektet. Lærerne kan ikke stå 
inde for reformen, og foræl-
drene ser tilbageskridt i 
stedet for fremskridt. 
Der er afsat 1,6 million til 
evaluering af skolerefor-
men. Jeg opfordrer til, at 
pengene bruges fornuftigt, 
og at man kommer i gang 
nu, så vores skolebørn ikke 
udsættes for endnu et 
”fjumreår”.  
Når der evalueres, så husk 
at spørge forældre og lærere 
på alle skolerne. Så vil I få 
svar fra dem, der berøres 
direkte af reformen om, 
hvad der skal til for at rette 
op på tingene. 
En yderligere måde at få 
mere viden og flere ideer til  

at forbedre skolen på er at 
danne et 
”Uddannelsespanel” bestå-
ende af forældre, lærere og 
andre med tilknytning til 
skolesystemet. Panelet skal 
bygge en idebank med for-
slag til kvalitetsforbedrende 
aktiviteter, som kan bringes 
til skolebestyrelser og –
ledelser på tværs af kom-
munen. Panelet skal være 
uafhængigt af daglige 
driftsspørgsmål og økono-
mi, have overskud til at se 
over forhindringer og tænke 
ud af boksen. 
Vi skal have Danmarks 
bedste folkeskole! Det får 
vi kun, hvis alle samarbej-
der. 

Spørg forældre og lærere 

Jeg er tilflytter! Det er godt 
nok mere end 10 år siden, 
at min familie og jeg be-
sluttede at forlade Køben-
havn og bygge og bo i 
Lundby. På grund af sko-
len, børnehaven, stationen – 
og ikke mindst den fantasti-
ske natur. Vi har ikke for-
trudt beslutningen.  
Det vil sige, der var den-
gang, hvor der blev talt om 
at placere et stort biogasan-
læg nærmest ved bredden af 
Dybsø Fjord. Da overveje-
de vi faktisk, om vi kunne 
nå at sælge huset og flygte 
ud af kommunen, inden 
byggeriet kom i gang. Hel-
digvis blev biogasanlægget 
ved snakken. Og senere 
kom der planer om kæmpe-
vindmøller i moseområdet 
bag kirken. De planer tales 
der stadig om, ligesom vi 

og mange andre borgere 
herude stadig overvejer, om 
vi kan leve med støjen og 
reflekserne og ikke mindst, 
om vores vidunderlige om-
råde kan overleve kæmpe-
vindmøllerne. Det bliver 
usandsynligt at se ny-
tilflyttere her fremover, 
hvis kæmpevindmøllerne 
kommer, for hvem vil købe 
hus under en 150 meter høj 
mølle? Min familie og jeg 
havde fundet et andet sted 
at bo, hvis de havde stået 

her for 10 år siden.  
Nu vælger jeg i stedet at 
kæmpe politisk for at beva-
re Vordingborg Kommune 
som et fantastisk sted at bo 
med skøn natur uden kæm-
pevindmøller på land.  
 

Daniel Irvold  
Konservativ kandidat  

til kommunalbestyrelsen 
Dybsø Fjordbanke 21 

4750 Lundby 

Her vil jeg bo – uden kæmpevindmøller 
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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 

I et surt og vrissent indlæg angriber 
Venstres borgmesterkandidat os for at 
fremhæve, at Venstre vil spare 91 mil-
lioner kroner, hvilket svarer til 176 
ansatte. At denne politik ikke skulle 
eksistere, viser endnu en gang, at Ven-
stre er på kortsigtet zig-zag-kurs uden 
mål og retning. Venstres borgmester-
kandidat ved, at det ikke er borgernes 
ønske, så nu benægtes partiets officiel-
le politik. En ting er, at Venstres borg-
mesterkandidat forsøger at bortforkla-
re, at Venstres nulvækst vil have be-
tydning i Vordingborg Kommune. Det 
svarer til at påstå, at 2000 kroner for et 
par sko er billigt. Det kan de flest godt 
gennemskue er noget vrøvl. Noget 
andet er, at han ikke vil tage ansvar for 
sin politik. Længere nede fremgår det 
nemlig, at der i de kommende år ”… er 
flere opgaver end vi kan finansiere”. 
Hvordan kan Venstres borgmesterkan-
didat så sige, at vores påstand ikke har 
noget på sig? Venstres borgmesterkan-
didat vil dog ikke ud med, hvor der 
skal spares. Han vil heller ikke fortæl-
le, hvordan han vil finansiere de bor-
gerlige venners ønsker om skattelettel-
ser. Børn? Ældre? De syge? Brugerbe-
taling? Venstre skylder efterhånden 
svar frem for at hive beslutninger, som 
allerede er truffet, frem som undskyld-
ning. Vi vil til enhver tid hellere priori-
tere fremtidens investeringer i vores 
velfærd frem for nulvækst og skattelet-
telser. Venstre skaber utryghed, og det 
mener vi ikke er vejen frem. 

Susanne Lynge 
Byrådskandidat 

for Socialdemokraterne  
Goldschmidtsvej 2A 
4760 Vordingborg  

Total V-forvirring 

Thorsten M. Gregersen, borgmester-
kandidat for Liberal Alliance til kom-
munevalget i Vordingborg Kommune 
gæstede søndag den 20. oktober Poli-
MUSik-caféen i  Lundby. Thorsten 
Gregersen mente, at han vil blive ny 
borgmester i Vordingborg Kommune. 
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