
   

 

4750Avisen nr. 143, 30. november 2013 

Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

4750Avisen 
stopper  
efter 10 år  
Man skal stoppe, mens legen er god, 
og ingenting varer evigt. 
Derfor har bestyrelsen for Syv Sogne 
Medier besluttet at stoppe udgivelsen 
af 4750Avisen med udgangen af 2013. 
Det sidste nummer udkommer lørdag 
den 21. december 2013. 
Dermed blev 4750Avisen, der første 
gang så dagens lys i januar 2004, ti år 
gammel.  

- Der er i hvert fald to grunde til at vi 
lukker nu, siger bestyrelsesformand og 
redaktør af 4750Avisen, Peter Sten 
Hansen. 
For det første får vi ikke ret meget stof 
til avisen mere, og for det andet kniber 
det med at få overskud på udgivelser-
ne. Derfor stopper vi, inden vi står 
med minus på bankkontoen.  
                          Læs mere side 11-13  

Kom og hør om  
helgenen Sct. Mogens 
Torsdag den 12. december kan du 
kl. 19.00 høre et særdeles spænden-
de foredrag om helgenen Sct. Mo-
gens, der kom fra Orkney-øerne til 
Sydsjælland. Det er den legendari-
ske foredragsholder Rasmus Nielsen 
fra Næstved, der fortæller.    Side 15 

Stor julekonkurrence: 

Tip 13 rigtige og vind god julerødvin 

Lundby Sognearkiv har i denne 
udgave af 4750Avisen lavet en stor 
julekonkurrence, hvor seks flasker 
god julerødvin er på højkant. Det er 
gratis at deltage, og der trækkes tre 
vindere blandt dem med flest rigtige 
svar. Samtlige deltagere i konkur-
rencen med bopæl i Lundby Sogn 
får oven i købet et års gratis med-
lemskab af Foreningen Lundby 
Sognearkiv. Det gælder dog ikke 
nuværende medlemmer. 
Læs mere om Lundby Sognearkivs 
store julekonkurrence på     side 21 

Hun åbner butik med 
brugskunst i Lundby 
En ny butik med brugskunst har set 
dagens lys i Lundby. Rum9 hedder 
butikken, der den 27. november 
åbnede på Lundby Hovedgade 95.  
                                       Læs side 8 

Gammeldags jule-
træsfest i Tappernøje 
Søndag den 8. 
december kl. 14 
kan du tage børn 
eller børnebørn 
med til en god 
gammeldags jule-
træsfest i Tappernøje Forsamlings-
hus. Det er med julemand, godtepo-
ser og dans om juletræet.    Side 18  
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Syv Sogne Medier  
Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
Tlf. 6130 1004  

Fotograf: Jan Kurek 
Tlf. 4083 7004 

 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@syvsogne.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller ring/sms: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 3300 eks. 

4750Avisen kan afhentes i førende 
supermarkeder  mv. på Sydsjælland. 

  
Dette blad udkommer 

lørdag den 30. november 2013 

Sidste frist for indlevering af 
stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er   
mandag den 16. december  

kl. 10! 
Næste og sidste nummer af 

4750Avisen udkommer  
lørdag den 21. december. 

  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. 

A         ! I        . 

Her er priserne på en annonce i 4750  Avisen 

Tirsdag den 10. december kl. 
18 afslutter vi dette års fæl-
lesspisning i Medborgerhuset 
i Lundby med en julemenu, 
bestående af glaseret skinke 
med grønlangkål, som vor 
mor lavede det, med dertil 
hørende brune kartofler, kogt 
og pillede og derefter brunet. 
Til dessert er der portionsan-
rettet is med vafler.  
Prisen for denne menu er for 
Voksne                kr. 70,00 
Børn                    kr. 35,00 

Børn under 3 år gratis. 
Der kan købes øl og soda-
vand til kr. 10,00 
Hvid/rødvin pr. flaske til kr. 
65,00, vin i glas til kr. 20,00 
Inden kaffen og 
teen serveres, afholder støtte-
foreningen amerikansk lotteri 
med mange fine gaver, som 
er sponsoreret af de lokale 
forretningsdrivende og priva-
te bidragsydere. Overskuddet 
går ubeskåret til vedligehol-
delse af Medborgerhuset. 

Tilmelding kan ske på Med-
borgerhusets telefon 5133 
3771 eller på mail Win-
bi@godmail.dk inden søndag 
den 8.december kl. 18 . 
Støtteforeningens bestyrel-
se takker alle, som har bidra-
get til vore fællesspisninger 
og ønsker alle en god jul og 
et godt nytår.  

 

Støtteforeningen  
for Medborgerhuset Lundby 

En rigtig julemiddag til 
fællesspisningen i Lundby 

Til fællesspisningen den 10. december står den på glaseret skinke med grønlangkål og rig-
tigt brunede kartofler. En rigtig julemenu. Til dessert er der portionsanrettet is med vafler.  
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Blangslev 

 

Spangsberg flødeboller 
flere varianter  5 stk.   Pr. pakke 

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

8,95 

Clementiner i bakke 
Spanien klasse 1, 900 g. 

 

Toffifee 125 gram pr. æske 

Rexona pr. stk. 

ROYAL EXPORT 
24 x 33 cl  
       + pant pr. kuffert 

10,-  

10,-  

9,- 

14,95 

1,95 

 

Ceres julehvidtøl 
33 cl. pr. fl. + pant 
 

 

 

 

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 1. dec. til lørdag den 7. dec.  2013, hvis ikke andet er angivet. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Torsdagstilbud  

 

 

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

50,- 
Carletti 
fyldte chokolader 400 g 

Vildt tilbud fra slagteren: 

Hk. svinekød  8-12 % 
Mad & Smag   500 g 

 

 

 

Max. 5 pk. pr. kunde pr. dag til denne pris! 

14,- 

 

Fiskebil 
hver lørdag i LIGE uger 

- næste gang 
lørdag den 14. december 

Fredagstilbud  

Lørdagstilbud  
 

Twist 145 g. pr. pose 

 
 
 
 

Max 4 ps. pr. kunde pr. dag til denne pris!     
Piccini  
Selezione Oro 
Chianti Reser-
va, Italien. 
Ved køb af 6 fl. 
medfølger en 
magnumflaske. 
SPAR 500,65 

299,- Bestil julekurven  
i EuroSpar Blangslev! 
En god gaveidé er en flot 
julekruv, med masser af 
forkælelse. Både til priva-
te og erhverv 

Kom og  
tank  

på vores  
GO-ON- 
anlæg.  

Købmand 

Kenneth 

84,95 
Max. 3 rammer pr. kun-
de pr. dag til denne pris 

Vanvittig 
pris! 

35,- 
Riberhus skæreost 
flere varianter 585-650 g. 

 
 

10,- 
Max. 6 fl.  pr. kunde pr. dag l denne pris! 

Pepsi, Faxe Kondi, Nikoline  

Appelsin, flere varianter 
150 cl.                pr. stk. 

                         + pant 

Begrænset par ! 

Max. 60 fl. l denne pris 

15,- 
Lambi toiletpapir el. køkkenruller 

hvid, 4-8 ruller pr. pakke 

Max 4 pk. pr. kunde pr. 
dag til denne pris! 

75 cl. 6 flasker 
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Kender du lifewave smerteplaster? 
Hvis ikke, så har du mulighed for at lære dem at kende, 

når Allerslev Beboerforening arrangerer foredrag om 
emnet den 20. januar i Allerslev Klubhus, den gamle 

skole, Enghavevej 2 A i Allerslev. . 

 Foredraget ved Børge Baltzer, Klinik Baltzer, varer ca. 
to timer med præsentation af firmaet lifewave og hvad 

det kan hjælpe dig med.  
Efter foredraget er der pause, hvor der bliver serveret 
kaffe og kage. Derefter kan du komme op og blive te-

stet. Har du smerter, hjælper vi dig af med dem. 

Tilmelding nødvendig af hensyn til servering!   
Tlf. 2815 3600, Kirsten Baltzer. 

Sæt kryds i din kalender allerede nu! 
 Selv smerter, du har haft i mange år, kan fjernes.  

Plastrene virker på 9 ud af 10! 

Allerslev Beboerforening 

Lundby Lokalråd by-
der borgere velkom-
men til borgermøde 
onsdag den 4. decem-
ber 
Lundby Lokalråd arbejder i 
øjeblikket med en Lokal Ud-
viklingsplan (LUP) for Lund-
by Lokalområde. Den skal 
være færdig i år, og i den for-
bindelse vil vi gerne præsente-
re borgerne for resultatet,  
inden det sendes til Vording-
borg kommune. 

Vordingborg Kommune har 
afsat penge, de såkaldte LUP-
midler, som foreningerne kan 
søge, hvis de har en god idé til 
at gøre noget for borgerne i 
lokalområdet. Der er afsat en 
million kr. i 2014 til nye initi-
tiver for alle foreninger i kom-
munen, og der er ansøgnings-
frist to gange om året i februar 
og oktober.  
Kommunen stiller krav om, at 
foreninger, der søger disse 
midler, skal sende ansøgnin-
gen til Lokalrådet, som så skal 
vurdere, at det vil gavne bor-
gere eller miljø i forhold til de 
udviklingsplaner, vi har lavet, 
altså vores LUP. For at kunne 
afgøre, om et projekt er en god 
ide, kræver det at Lokalrådet 
har gjort sig nogle tanker om, 
hvor vi skal hen, hvad vi vil og 
hvordan vi gør det. Derfor har 

bestyrelsen arbejdet på at ska-
be en LUP for vores lokalom-
råde. 

Hvad er LUP? 
Det er et rigtigt godt spørgs-
mål, som vi gerne vil besvare 
på mødet, men vil med artik-
len her dog løfte lidt af sløret. 
En LUP er en plan for, hvor vi 
vil hen med vores område (den 
nordlige del af Vordingborg 
kommune) i fremtiden. Den 
indeholder en vision, en strate-
gi og en handleplan med for-
håbentligt en masse forskellige 
små eller store projekter, som 
borgerne arbejder med eller 
ønsker at sætte i gang. 
Lundby Lokalråds bestyrelse 
indkaldte i foråret foreninger-
ne til at deltage i vores gene-

ralforsamling, hvor vi ville 
høre og drøfte, hvilke tanker 
og projekter, der var gang i 
eller drømme om i området.  
Senere fik vi tilsendt tre muli-
ge projekter fra foreningerne, 
som så danner udgangspunkt 
for arbejdet med den første 
LUP. Det er meningen, den 
skal revurderes hen af vejen, 
når vi får flere ting på med 
tiden. 
Bestyrelsen har udarbejdet 
visionen og strategien, samt 
lavet en plan for, hvordan vi 
vil arbejde med de projekter, 
der kommer ind. Disse overve-
jelser vil vi gerne dele med 
alle borgerne i vores område, 
så derfor inviterer vi til bor-
germøde den  4. december kl. 
19 i Medborgerhuset Lundby, 

Banevej 4, 4750 Lundby. 
Vi håber, at mange vil møde 
op og deltage i debatten om, 
hvor vi vil hen med det sted, vi 
bor. 
Så den LUP, vi i sidste ende 
vælger at have for de kom-
mende år, virkelig dækker de 
tanker, ønsker, drømme og 
behov, vi har i den nordlige 
del af Vordingborg Kommune. 

Bestyrelsen ser frem til at mø-
de jer og byder på gløgg og 
æbleskiver.  

Steen Nielsen  
formand 

Lundby Lokalråd 

Lundby Lokalråd byder på glögg og æbleskiver 
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Mød erhvervslivet i lokalom-
rådet på vores morgenmøder, 
som lokale virksomheder på 
skift lægger hus til. Vi bruger 
tid på at lære hinanden at ken-
de, vi markedsfører de delta-
gende virksomheder, vi ud-
veksler referencer og ideer på 
tværs af brancher, og ind 
imellem går vi i dybden med 
et særligt tema.  
Næste møde er hos Køng Au-
to  onsdag den 11. december 
2013 kl. 7.30-9.00. 
Adresse: Bygaden 66-68, 
Køng, 4750 Lundby 
Besøg Køng Auto og få mor-
genkaffe og rundstykker for 
kun kr. 20 - med julestem-
ning!  
Køng Auto A/S er et lokalt 
AutoMester værksted. Køng 
Auto er kvalificeret til at alle 
bilmærker. Det betyder, at de 
er godkendt til at udføre ser-
viceeftersyn og reparation, 

uanset bilmærke eller årgang 
på bilen. De biler, der kom-
mer på værkstedet, er derfor 
en skøn forening af ældre og 
helt nye biler.  
Program  
- 7S-Erhvervsforum byder 
velkommen og præsenterer 
den nye bestyrelse 
- Alle deltagere præsenterer 
kort sig selv og deres virk-
somhed  
- Networking over morgen-
kaffen.  
 
Husk tilmelding på 
email info@7s-
erhvervsforum.dk snarest og 
giv endelig invitationen vide-
re til dine erhvervskontakter.  
Vi glæder os til at se en masse 
morgenfriske virksomheder.  

 
Med venlig hilsen   

Poul Erik Rønje Formand, 
Syv Sogne Erhvervsforum    

Invitation til morgenfriske 
virksomheder i Syv Sogne 

Moar! Kan du finde mig? Dette søde billede er denne måneds 
foto, udvalgt af medlemmerne af Køng Fotoklub. Billedet er 
taget af Jytte Høj Hammer, Kostræde Banker, og det er dermed 
anden gang, hun får et billede nomineret som månedens foto og 
dermed kommer i avisen. (Foto: Jytte Høj Hammer).   

Bundskrab i Bio Bernhard i Præstø 
BUNDSKRAB er et 
BLUEGRASS ensemble, be-
stående af fire mænd fra sam-
me familie. De kommer alle 
fra den yderste plovfuge på 
Jungshoved  
(Gøngehøvdingens tidligere 
jagtmarker, red.). Som deres 
navn understreger, er de ikke 
fra samfundets øverste top, og 
det er ikke studenterhuen, der 
trykker. Ikke desto mindre 

spiller de op til hygge på Bio 
Bernhard den 4. december kl. 
20 sammen med M.C. Hansen 
og Sigurd Hockings der spiller 
amerikansk folkemusik på 
banjo og guitar. Forestil dig 
Bob Dylan spille skak med 
Pete Seeger på Neil Youngs 
veranda. Amerikansk folke-
musik i skandinavisk forklæd-
ning.  
Det er Scandicana! 

BUNDSKRAB: 
Banjo: Thomas Grønholm, 
guitar: Anton Grønholm, 
sang og vaskebræt: Thomas 
Hansen 
Sang og kontrabas: Jonas 
Hansen. Sigurd Hockings: 
guitar, M.C. Hansen: Banjo, 
guitar og sang.  
Der er forsalg af bílletter i 
Café Sweet & Coffee og Bio 
Bernhard.  
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Lundby Lokalråd indkalder til  

Borgermøde 

onsdag den 4. december kl. 19 
i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 

4750 Lundby 
Bestyrelsen vil præsentere vores nye Lokale Udviklings Pla-

ner LUP for alle borgere i vores område. 
Vi skal blive enige om, hvor vores område (den nordlige del 
af Vordingborg kommune) skal bevæge sig hen i de kom-

mende år. 

Vi håber, at mange vil møde op og være med til at præge 
debatten, så vi kan få lavet nogle gode fremtidsplaner for 

Lundby lokalområde. 

Lokalrådet kan fremme projekter fra en særlig økonomisk 
pulje. 

Desuden orienteres om den nye trafikplan med bl.a. bus 
mellem Lundby og Præstø og flextrafik med kommunezo-

ner. 

Alle der bor i de fem sogne Køng, Svinø, Sværdborg, Udby 
og Lundby er hjerteligt velkomne til en god debat med 

gløgg og æbleskiver. 

Lundby Lokalråd 

Er det dig der skal vinde denne lampe? 

 

 

 

 

 

Så ring til mig og hold et Partyliteparty.  
Dem, der afholder et party i december-januar-

februar, er med i lodtrækning! 
Mvh. Partylitekonsulent Linda Kold 

tlf. 2868 3741 

Igen i år afholder Borgerfor-
eningen lysfest i Lundby. Det 
er jo blevet en tradition. 
Den stemningsfulde lysfest 
afholdes i år onsdag den 11. 
december. 
Vi håber, at der vil komme 
rigtigt mange og se på alle de 
ca. 300 levende, flotte lys. 

Alle butikker vil glæde sig til, 
at I kommer. 
Kik efter lysene! Hvor de er 
tændt, er man meget velkom-
men. 
Vi glæder os til at se jer. 
 
         Mange jule hilsener fra 
      Borgerforeningen Lundby 

Lysfest i Lundby 
Det er flot, når de levende lys er tændt i Lundby op mod jul.  

Tak til Gøngemarkedets sponsorer 
Komiteen bag de årlige gøngemarkeder i Lundby ønsker her-
med at rette en stor tak til de sponsorer, som gjorde det muligt 
at gennemføre Gøngemarked 2013 i Lundby. En stor tak til: 

Kloakrotten 
PR-skilte 

Vordingborg kommune 
Lindahl Biobrændsel 

Startskuddet/Kulturhuset,  
Multicum, 

Eurospar Blangslev 
H. Buhmann 
4750 Avisen 
Tvedemose 

Katrine & Boye Jensen 
Gartneriet Torup 

Cafax 
Erhvervsgården 
Køng Gårdbutik 

Lundby-slagteren  
Ela og Ole, Vængesbjerggaard 

Gøngemarkedskomitéen på vegne af Borgerforeningen Lundby, 
Foreningen Svend Gønge og Medborgerhuset Lundby.  

Der bygges boliger i Lundby 
Selv om boligbyggeriet har 
været på nulpunktet i de sene-
ste fire-fem år, skyder der for 
tiden nye boliger op i Lundby. 
Det er på trekanten bag jord-
volden ved indkørslen til 
Lundby fra Køng, der stadig 
bygges. Ud over de to boliger, 
som blev bygget af en tidlige-
re bygherre, er der nu skudt 

yderligere et tre-familiers hus 
op, og som det ses på billedet, 
er yderligere to huse af sam-
me størrelse ved at blive op-
ført.  
Boligerne ligger tæt op til 
Lundby-parken på trekants-
grunden mellem Lundby Ho-
vedgade og Lundbyvej. 
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Siden foråret har Vordingborg 
Kommune løbende taget lokal-
rådene med på råd ved plan-
lægningen af de ændringer i 
buskørselen, der sker fra den 
15. december. 
I Lundby Lokalråds bestyrelse 
er vi meget tilfredse med, at 
der langt hen ad vejen er taget 
hensyn til vores ønsker, og at 
man har lovet at inddrage os 
tidligt ved planlægning af 
fremtidige ændringer i buskør-
selen.  
Efterfølgende vil vi kort orien-
tere om de ændringer, der 
sker. Mere udførlig informati-
on kan læses i en folder, som 
kommunen planlægger at om-
dele til samtlige husstande, 
inden ændringerne træder i 
kraft. Desuden vil vi orientere 
om ændringerne på borgermø-
det den 4. december. 

Telebusser og Flexbusser 
De gratis telebusser, der hidtil 
har kørt i et begrænset tidsrum 

i dagtimerne på hverdage, 
ophører og erstattes af flexbus-
ser, der er kollektiv transport 
mod betaling til og fra hoved-
døren alle dage i tidsrummet 6
-23. 
Kommunen lagde i sine planer 
op til, at brugerne af flexbus 
skulle betale Movias særlige 
kommunetakst, der er billigere 
end normaltaksten, men lokal-
rådene ønskede, at det skulle 
være endnu billigere.  Resulta-
tet blev en særlig refusionsord-
ning, der gør det muligt for 
alle i Vordingborg Kommune 
at blive kørt mellem bopælen 
og nærmeste købstad for 24 kr. 
I praksis sker det ved, at kom-
munen er opdelt i tre flexzo-
ner, som hver indeholder en af 
købstæderne Vordingborg, 
Præstø eller Stege.  Ved kørsel 
inden for zonen betaler man 
fuld pris for turen, hvorefter 
kommunen én gang om måne-
den indsætter det, man har 
betalt ud over 24 kr. pr. tur på 

ens nemkonto. 
Desværre har opdelingen be-
virket, at Lundby og Gammel 
Lundby tilhører zonen om-
kring Præstø, medens største-
delen af lokalområdet er hen-
ført til zonen omkring Vor-
dingborg.  
Resultatet er bl.a., at en borger 
fra Svinø kan komme til Vor-
dingborg for 24 kr. men skal 
betale op til 42 kr. for at kom-
me til Lundby, hvor bank, 
posthus, apotek og nærmeste 
station findes.  Her er altså 
stadig noget at tage fat på, og 
heldigvis er kommunen ind-
stillet på, at vi kan vurdere, om 
der er brug for at ændre kon-
ceptet, når vi får nogle erfarin-
ger i løbet af 2014. 

Buslinjer 
Buslinje 665 mellem Vording-
borg og Lundby, som hoved-
sagelig benyttes som skolebus, 
kører fremover ikke mere til 
Lundby Station, og den udfø-

res kun på skoledage. 
Til gengæld kommer der igen 
bus mellem Lundby Station og 
Præstø. Det er muliggjort ved 
at forlænge den hidtidige bus 
mellem Præstø og Kalvehave, 
så den fremover kører Lundby
-Præstø-Kalvehave-Stege. 
Vi har endnu til gode at se den 
endelige køreplan. Kommunen 
oplyser, at den ved udarbejdel-
sen af planen har tilpasset ti-
derne til togenes afgangs- og 
ankomsttider i Lundby. Frem-
tiden må vise, om det er lykke-
des. Ellers må vi tage en snak 
med kommunen om det også.  
Vi håber, borgerne tager godt 
mod ændringerne. Kun hvis 
busserne bliver benyttet, kan 
vi vise kommunen, at der er et 
behov for dem.  

Orla Andersen 
Lundby Lokalråd 

Ændringer i buskørselen fra 15. december 

4750 er i vækst, end-
nu en selvstændig er-
hvervsdrivende star-
ter op lokalt 
Onsdag den 27. november 
åbnede en ny butik i Lundby. 
På Lundby Hovedgade 95, st. 
th, som indtil for nyligt husede 
Snaphanen Butik. Den nye 
butik hedder ”Rum9” og bu-
tiksindehaver Hanne Skov 
Andersen fortæller: 
- Når du som kunde besøger 
vores butik, træder du ind i et 
univers af farver. Du ser farve-
rige, funktionelle hverdagsting 
som skal skabe hverdagsmagi i 
rummene i dit hjem.  Vi vil 
vise, at ting både kan købes i 

flok, men vi vil også guide dig 
som kunde til, at en enkelt ny 
ting, sammen med det du har, 
kan skabe en vidunderlig for-
vandling.  På den måde skaber 
du dit helt eget personlige ud-
tryk og stil, i dine rum. Det 
handler ikke om at skifte al-
ting ud, men om at opdatere 
det, du har, siger Hanne Skov 
Andersen. 
Rum9 åbner med en farverig 
og funktionel blanding af 
brugskunst i en sprudlende 
butik i Lundby, og omkring 
årsskiftet åbner webshoppen.  
I vil kunne finde populære 
brands som Rice, Blooming-
ville og Greengate, samt flere 
spændende mærker. Bag 
Rum9 står Hanne M. Skov-

Andersen som er uddannet i 
butik og har 10 års erfaring 
derfra. Hun er tillige uddannet 
pædagog.  Butikken vil have 

åbent tirsdag, onsdag og tors-
dag fra kl. 11 -17.30, fredag 
11-18, lørdag 10-14 og søn-
dagsåbent vil blive annonceret.  

Ny butik åbnet i Lundby 

Hanne M. Skov Andersen er kvinden bag den nye butik med 
brugskunst til hjemmet i Lundby. Butikken Rum9 åbnede den 
27. november på Lundby Hovedgade 95, st. th., 4750 Lundby. 
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4750Avisen nr. 143, 30. november 2013 

Næste numre af  4750Avisen: 
Nr. 144: 21. december 2013 

Deadline: 16. december kl. 10 

Hermed slutter udgivelsen af 4750Avisen 

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

Nordea har lukket sin pengeauto-
mat i Lundby, hvilket jeg mener 
er meget uheldigt, og jeg fornem-
mer, at den vil blive savnet af 
mange. 
Jeg har allerede fået flere hen-
vendelser. 
Som formand for Lundby Lokal-
råd har jeg haft et møde med  
Gitte Kristensen,  filialdirektør 
Nordea Vordingborg. 
Jeg har gjort opmærksom på ne-
denstående: 
At flere borgere vil savne mulig-
heden for at hæve penge. 
Flere forretninger, har ikke dan-
kort terminal og henviser til pen-
geautomaten. 
Informationen om lukning af 

pengeautomaten har været mere 
end mangelfuld. 
Filialdirektør Gitte Kristensen 
oplyste, at pengeautomaten bliver 
lukket, fordi for få bruger den. 
Hun beklager den dårlige infor-
mation om lukningen, og hun vil 
meget gerne vejlede de kunder, 
der benytter automaten, om andre 
muligheder. 
Derfor vil jeg bede jer, som er 
ramt af denne lukning, kontakte 
mig. Jeg vil herefter se, hvad jeg 
kan gøre. 

Venlig Hilsen 

Steen Nielsen 
Formand Lundby Lokalråd 

ibsvej43@gmail.com 

Hvor blev pengeautomaten af? 

Her på Lund-
by Apotek var 
der indtil for 
nylig en Nor-
dea pengeau-
tomat. Nu er 
den væk! 
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Julen nærmer sig, og det hyg-
gelige julemarked på Køng 
Museum åbner i år søndag d. 
1. december kl. 12, hvor stuer-
ne vil være pyntet fint op. Der 
vil være udstilling og salg af 
spændende kunsthåndværk, 
hørtekstiler, adventskranse og 
dekorationer – måske en jule-
gaveidé?  Der vil også være 
arbejdende værksteder med 
papirflet og patchwork og lot-
teri med gevinst hver gang for 
børnene, og caféen er åben og 
klar med kaffe, te, glögg og 
æbleskiver. 

Årets julebord dækkes i år af 
præsidenten for Bygningskul-
tur Danmark Birthe Iuel og 
afsløres kl. 13 i Ryberg-stuen.  
Kl. 16 tændes Køng bys jule-
træ af tidl. sognepræst Frode 
Hansen ved en lille højtidelig-
hed i museumshaven, hvoref-
ter Borgerforeningen inviterer 
på gratis glögg og æbleskiver i 
museets café indtil kl. 17.30. 
Som noget nyt har museets 
støtteforening i år fremstillet et 
meget smukt julekort, som 
sælges på julemarkedet.  
Julemarkedet og caféen holder 

også åbent d. 7., 8., 16. og 17. 
december kl. 12-16. 

Velkommen til en hyggelig 
dag på Køng Museum! 

Julemarked på Køng Museum 

Sådan ku’ man 
også gøre! 
Ofte har det været et ønske i 
landsbyer og mindre byer, at 
man kunne få lov til at skilte 
med sit særpræg ved indfalds-
vejene, men ofte er man af 
vejmyndighederne blevet 
mødt med begrænsninger. 
I Sdr. Onsild i Jylland har man 
taget fantasien i brug og kree-
ret et velkomstskilt til byen, 
hvor der både er blevet plads 
til det obligatoriske vejskilt  
og til et lokalt særpræg.  
Måske 4750Avisens læsere 
kunne kreere forslag til vej-
skilte til vores byer og lands-
byer? 
Hvis du er hurtig, kan du få 
dem med i det sidste nummer 
af 4750Avisen, som udkom-
mer 21. december. Der er 
deadline 16. december kl. 10. 
Send dit forslag til 
4750@syvsogne.dk.  
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4750Avisen blev 10 år 

Sådan stod der på forsiden af det første 
nummer af 4750Avisen, der udkom i 
januar 2004. Formålet har været det 
samme i de ti år, avisen er udkommet. 
Men udgivelsesområdet, hyppígheden 
og distributionen har ændret sig under-
vejs. 

Det er det næst-sidste num-
mer af 
4750Avisen, 
du nu sidder 
eller står med 
i hånden. 
Lørdag den 
21. december 
udkommer 
4750Avisen 
nr. 144, og 
dermed er 
det slut.  
4750Avisen 
så dagens lys 
for 10 år 
siden. I janu-
ar 2004 ud-
kom det før-
ste nummer som et prøve– 
og PR-nummer. Udgiverne 
var usikre på, om det kunne 
lade sig gøre at få økonomi 
i udgivelsen, men det viste 
sig straks, at det kunne der. 
Herefter er 4750Avisen 
udkommet mindst en gang 
om måneden, bortset fra 
nogle enkelte sommerpau-
ser. 
4750Avisen har været en 
uadskillelig del af de man-
ge aktiviteter  i først post-
område 4750 og senere i 
Syv Sogne. I det seneste 
par år har vi også dækket 
Den sydlige del af Næstved 
Kommune og Præstø. 
4750Avisen blev brugt til at 
informere om de arrange-
menter og initiativer, som 
aktive borgere satte i gang. 
I stedet for at skulle kæmpe 
med opslag, plakater og 
dyre annoncer, kunne man 
nu få sine budskaber ud til 
borgerne i det lokale områ-
de. 
Fra starten blev avisen om-
delt af Post Danmark. Det 
var dengang, man kunne få 
sine lokale blade ud i kirke-
sognene. Så vi havde ingen 
problemer med at få avisen 
postomdelt i Lundby, 
Køng, Svinø, Sværdborg og 
Udby sogne. 
Men Post Danmark slække-
de på servicen over for lo-
kalområderne, og så måtte 

avisen ud i et omslag og 
dead 
line blev 
længere 
og læn-
gere.  
I 2009 
fik vi 
status af 
ugeblad. 
Dertil 
kræve-
des, at 
vi skulle 
udkom-
me hver 
14. dag, 
og så fik 
vi en 

meget bedre deadline. 
Men det blev dyrere og 
dyrere at blive distribueret 
med Post Danmark. Og i 
sommeren 2011 kunne øko-
nomien ikke længere hænge 
sammen. Vi havde derfor 
valget mellem at lukke avi-
sen eller lade den udkomme 
på anden vis.  
Fra august 
2011 blev 
4750 en 
”selvhenter”. 
Den blev 
igen en må-
nedsavis og 
blev lagt ud i 
supermarke-
der og andre 
forretninger 
i den nordli-
ge del af 
Vordingborg 
Kommune 
og den sydli-
ge del af 
Næstved Kommune.  
Det gav en stor distributi-
onsbesparelse og økonomi-
en kom igen i orden. 
Men i det seneste halve års 
tid er overskuddet pr. udgi-
vet nummer svundet ind, og 
det betyder, at vi kan forud-
se, hvornår vi igen kommer 
i økonomiske problemer. 
Samtidigt kniber det med at 
få informationer om de 
aktiviteter, der foregår i 
udgivelsesområdet. På den 

baggrund har bestyrelsen 
besluttet at stoppe, mens 
legen er god og mens der er 
penge på kontoen. 
Bestyrelsen har besluttet, at 
internetportalen 
www.syvsogne.dk fortsat 
skal eksistere. Derfor vil du 
fremover kunne læse lokale 
nyheder på hjemmesiden. 
På de følgende to sider vil 
du kunne se nogle af de 
højdepunkter, 4750Avisen 
har fulgt med i gennem de 
seneste ti år. 
Måske kan du huske nogle 
af dem, ellers får du dem 
genopfrisket.  
Vi vil godt benytte lejlighe-
den til at takke vores trofa-
ste annoncører, som for 
manges vedkommende har 
annonceret måned efter 
måned bare for at støtte 
avisens fortsatte udgivelse. 
Uden jer var avisen ikke 
udkommet i ti år.  
Også tak til alle dem, der 
har bidraget med stof til 

avisen. 
Det er 
mange i 
årenes 
løb, som 
man kan 
se på de 
næste to 
sider. 
4750Avi-
sen er 
alle årene 
blevet 
trykt på 
Central-
trykkeriet 
i Vor-

dingborg, som altid har 
ydet en god og stabil ser-
vice.  
Også tak til Centraltrykke-
riet for godt samarbejde. 
Og til sidst vil vi takke læ-
serne, som har hentet over 
3000 eksemplarer af avisen 
hver gang, den udkom! 
Uden jeres interesse havde 
avisen selvfølgelig heller 
ikke eksisteret i 10 år.                          

                                        ps. 
Se mange flere sider fra 

4750Avisen på næste to sider 

Lokale nyheder 
på syvsogne.dk  
og Facebook 
Foreningen Syv Sogne Medier vil fort-
sat udgive lokale nyheder på 
www.syvsogne.dk og 4750Avisen på 
Facebook. 
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Det første nummer af 4750Avisen 
udkom i januar 2004. Jan Kurek 
fra Gl. Lundby vandt en præmie, 
fordi han havde foreslået avisens 
navn. Vi kaldte det et prøve– og 
PR-nummer. 

Næste nummer af den nye avis 
kom i marts 2004, og her servere-
de vi en bombe i kommunaldebat-
ten: Bør Lundby flytte kommune 
fra Vordingborg til Næstved. Det 
blev de sure over i Vordingborg. 

Allerede i december 2004 kunne 
avisen fortælle om det samarbej-
de, der siden blev til Syv Sogne 
Samarbejdet. Storkommunen 
spøgte som en trussel i horison-
ten. 

I marts 2006 sagde læge Kurt 
Frederiksen farvel til Lundby 
efter 23 år i Lægehuset, og vi 
sagde goddag til Dimon Peder-
sen. Det gjorde de to læger 
også i 4750Avisen. 

Denne annonce blev landskendt, 
da Venstre blev rasende over, at 
Lars Løkkes foto blev forbundet 
med købmandsvarer. Det var 
bare for sjov, sagde Bo Weber. 

Gastronomicus havde sjove og 
finurlige kommentarer til tidens 
spørgsmål i en årrække. Man 
fandt aldrig ud af hvem han var! 

4750Avisen fulgte også venskabs-
by-samarbejdet mellem Lundby 
og Lönsboda og var med, da 
Svend Gønge-skolen var på besøg 

Et par jule-føljeton’er er det også 
blevet til i 4750Avisen. Selv om 
det var det pure digt, så var der 
alligvel noget, der passede….. 

Axel Johansson havde en lang og 
skattet serie i 4750Avisen om 
lokalområdets historie, fra istiden 
og til nutiden. 

Skole-udvekslingen mellem skoler-
ne i Lundby og Lönsboda i Skåne 
blev fulgt op af gensidige besøg af 
idrætsfolk. F.eks. var der fodbold-
hold på besøg fra Lönsboda. 

Samarbejdet med skåningerne 
resulterede i en fælles brochure, 
som blev hædret Turismens Initia-
tivpris og 20.000 kroner. Turistor-
ganisationerne beholdt pengene. 

Da Torben Rasmussen, fhv. 
dyrlæge i Lundby, foreslog, at 
man gravede efter Gøngehøv-
dingen ved Lundby Kirke, kom 
han i Ekstra Bladet - og 4750! 
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I marts-nummeret 2005 kunne 
vi fortælle, at Syv Sogne Sam-
arbejdet var blevet dannet den 
7. marts. 
Og så udkom avisen også i 
Bårse og Beldringe sogne.  

4750Avisen var med, da det 
første Gøngemarked blev 
afholdt i Lundby den 25. 
oktober 2008. Det blev en 
stor succes og markedet 
voksede med årene. 

Allerede i marts 2009 afsløre-
de vi planerne om at opføre 
kæmpevindmøller i Syv Sogne
-området. Og så havde vi en 
serie, vi kaldte ”Månedens 
portræt”. 

Der har stået mange ord om de 
årlige gøngemarkeder i 
4750Avisen. Avisen har altid 
bakket op om lokale arrange-
menter. Også købmandens 
kvaler er blevet beskrevet. 

Spændende var det at kunne 
følge venskabsby-samarbejdet 
mellem Lundby og Lönsboda i 
Skåne. Her reportage fra skå-
ningernes første besøg i Lundby 
i 2008. 

Mange troede, det var virkeligt, 
det der stod i den fremtidsavis, der 
i 2009 var lagt ind i 4750Avisen. 
Det var de visioner, der var skabt i 
forbindelse med Lundbys udnæv-
nelse til kulturarvsby. 

4750Avisen var med, da folkene 
bag gøngemarkederne den 21. 
august 2010 fejrede Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens 400 års 
fødselsdag med en kæmpefest på 
Svend Gønge-skolen. 

Efter en lang kampagne i 
4750Avisen lykkedes det at få 
fibernet til Lundby, og bibliote-
ket blev et ”Seven-eleven” med 
daglig åbningstid fra 7-23. Det 
er blevet en kæmpe-succes! 

I en periode havde vi en lille 
”sladderspalte” i 4750Avisen. Og her fortal-
te vi blandt andet historien om, hvordan 
Borgerforeningen Lundby havde budt på en 
skånsk studievært og sangerinde, som var på 
auktion, til at synge på årets gøngemarked. 

Avisen var også med, da trage-
dien ramte Lundby Efterskole en 
kold februar-dag i 2011. Lokale 
bakkede op med en indsamling 
og viceforstanderen forsøgte at 
forklare i 4750Avisen. 

I 2010 begyndte planerne om at 
oprette en frivillig-café og –butik i 
de tomme butikslokaler på Lundby 
Hovegade 95 i Lundby at tage 
form. Nu er både café og butik 
lukket igen.  

En stor begivenhed var det, da 
Lundbys nyrenoverede station blev 
indviet i december 2009. Dermed 
synes stationens liv sikret i mange 
år fremover. Borgerforeningen fik 
lov til at klippe snoren. 
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Tak for besøget! 
Lundby Sognearkiv takker 
alle, der besøgte os og så 
vores udstilling på Arki-
vernes Dag, lørdag den 9. 
november. Tak for mange 
navne på konfirmanderne. 
Arkivet havde valgt konfirm-
andbilleder som tema, idet 
vores ønske i år er at få en 
komplet samling af billeder 
fra 1950 til 2013. Samtidig 
ønsker vi naturligvis at få 
navne på alle de unge 
mennesker.  
Hvis du skulle være i besid-
delse af en af de manglende 
årgange, vil vi være meget 
taknemmelige, hvis du vil 
besøge os i arkivet, så vi kan 
scanne dit konfirmandbillede 
og gemme det. 
Vi mangler følgende årgang: 
1952, 1957, 1959, 1960, 
1963,1970, 1971, 1973, 
1976, 1977, 1984, 1991 og 
1993. 
Da mange af eleverne fra 
Lundby Realskole også blev 
konfirmeret i Lundby Kirke, 
blev holdene så store, at det  

var nødvendigt at dele dem. 
Derfor var der i 1950'erne 
både et sommerhold og et 

vinterhold.  
Desuden mangler vi billede 
af alle de årgang, som Lillian 
præst konfirmerede. 
Vi er klar ved scanneren 1. 
og 3. tirsdag i hver måned fra 
kl. 19.30-21.30 samt 2. og 4. 
mandag i hver måned fra kl. 
14-16. Vi glæder os til at se 
dig. Velkommen! 

Karen Johansson 

Leider støtter Gøngeland 
Martin Leider Olsen støt-
ter et Gøngeland i Lund-
by. Det sagde han uopfor-
dret på et valgmøde i 
Lundby søndag eftermid-
dag. 
- Jeg synes, at planerne 
om et Gøngeland i Lund-
by er fremragende. Det 
vil passe godt sammen 
med Borgcenteret og 
Geocenter Møn, og Gøn-
geland vil ikke alene få 
national, men internatio-
nal betydning. Det mener 
jeg, kommunen skal bak-
ke op om, sagde Martin 

Leider Olsen, der var 
Socialdemokraternes 
borgmesterkandidat til 
kommunevalget i Vor-
dingborg Kommune den 
19. november. 
Martin Leider Olsen var 
den sidste kandidat, som 
svarede på spørgsmål og 
spillede sin yndlingsmu-
sik i de såkaldte poliMU-
Sik-caféer i Lundby.  
Martin Leider blev dog 
ikke borgmester. Det blev 
i stedet Venstres Knud 
Larsen, som vi desværre 
ikke havde på besøg.  
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Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet‐vordingborg.dk 

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

Det nyetablerede Mogenstrup Kildelag 
inviterer til foredrag med Rasmus Niel-
sen, lokalhistoriker fra Næstved,  der vil 
fortælle om Sct. Mogenskilde.  
Mogenstrup byder på fantastisk nordisk 
historie med aner tilbage til de skotske 
øer, fra den gang Danmark blev til. 
Det er med stolthed, vi kan genoptage 
traditionerne omkring Sct. Mogens, der 
har lagt navn til by, kirke og kro. Helge-
nen er fra Orkneyøerne i Skotland.  
Vi vil tage jer med på en storslået histo-
rieoplevelse, hvor vi både skal høre den 
fantastiske historie og smage på livets 
vand ”Aqua vitae”,  bl. a. fra Higland 
Park i Orkney, hvor Sct. Mogens faldt, og 
en af verdens mest berømte whiskyhuse 
ligger i dag. 
Kom og smag på en af Danmarks mest 
fantastiske historier og hør mere om Mo-
genstrup Kildelaug og nutidens Kilde-
marked, der blev genoptaget i 2013.  
Det foregår torsdag den 12. december kl. 
19.00 i Hammer Forsamlingshus, Byvej 
4, Hammer, 4700 Næstved. 
Efter foredraget med Rasmus Nielsen, 
ildsjæl og tidligere arkivleder i Næstved, 
er der smagning og historiefortælling. 
Pris for foredrag & smagning er 200 kr. 
Foredrag alene 75,- kr.  
Smagningen omfatter 2 whisky fra Ork-

ney, 2 mjød, 2 brændevin, 2 mikrobryg 
øl. 
Få mere information og køb din billet på 

 www.sctmogenskilde.dk, i Daglig Brug-

sen i Mogenstrup eller i Jackies Loppe-
marked i Blangslev. 

Med venlig hilsen 
Chris Hermansen 

Skynd dig at få billet til foredrag om glemte  
traditioner og Sct. Mogenskilde i Mogenstrup 

Kom og hør den fantastiske historie om Sankt Magnus (Mogens), der kom til Sydsjæl-
land fra Orkneyøerne og gav navn til kirke, kilde og kro i Mogenstrup. 
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Kampen om førstepladsen 
og oprykning til Mesterræk-
ken var fyldt med spænding 
til sidste fløjt 

Turneringsprogrammet var 
dette efterår lagt så heldigt, at 
sæsonens sidste kamp på 
Præstø Stadion mellem PSV 
Sydsjælland og Vordingborg 
IF blev en rigtig puljefinale 
mellem to meget jævnbyrdige 

hold. 
Før kampen var PSV ubesejre-
de på nær et 2-0 nederlag til 
netop Vordingborg på Vor-
dingborgs græs. Vordingborg 
derimod var ubesejrede, men 
havde med to uafgjorte kampe 
smidt point, så de før den af-
gørende sidste kamp lå et po-
int efter PSV. 
PSV fik en fantastisk start på 
kampen og kom foran 3-0 

indenfor de første 10 minutter. 
Lige da hjemmeholdets tilsku-
ere begyndte at slappe lidt af, 
vippede overtaget i kampen, 
da Vordingborg med et stærkt 
comeback satte PSV under 
pres, og de havde efter 20 mi-
nutters spil reduceret to gange 
til stillingen 3-2 til PSV. Den-
ne stilling holdt til pausen, og 
kampen var igen helt åben. 
Fra starten af anden halvleg 
tog PSV igen initiativet og fik 
udbygget føringen til 5-2 i 
løbet af de første 10 minutter. 
Som i første halvleg kæmpede 
Vordingborg sig tilbage i kam-
pen, og de fik igen reduceret 
til 5-3 midt i halvlegen. Op-
takten til scoringen kostede 
samtidig PSV-målmanden et 
gult kort og 10 minutter på 
sidelinjen. Med 11 spillere 
mod 10 fik Vordingborg sco-
ret en gang til 5-4. Denne stil-
ling holdt kampen ud, og PSV 
pigerne kunne nyde sejren 
efter en kamp, som begge hold 
havde stor ære af. 
Sejren til PSV Sydsjællands 
U16 piger betyder dermed en 
flot, samlet førsteplads i række 
1 og oprykning til forårets 
Mesterrække. 

Glaseret  
skinke 

Tirsdag den 10. december  
kl. 18.00 

Medborgerhuset i Lundby 
afslutter dette års fællesspis-

ning med en julemenu, nemlig 
glaseret skinke med grønlang-
kål, som vor mor lavede det, 
med brunekartofler. Til des-

sert er der is med vafler.  
Prisen for denne menu er: 

Voksne         kr. 70,00 
Børn            kr. 35,00 
Børn under 3 år gratis. 

Du kan købe øl og sodavand 
til kr. 10,00 

Hvid/rødvin pr. fl. til kr. 65,00 
Vin i glas til kr. 20,00 

Inden kaffen og teen serveres , 
afholder støtteforenin-

gen, amerikansk lotteri med 
mange fine gaver, som er 

sponsoreret af lokale forret-
ningsdrivende og private bi-
dragsydere. Overskuddet går 
ubeskåret til vedligeholdelse 

af Medborgerhuset. 
Tilmelding kan ske på telefon 
5133 3771 eller på mail Win-
bi@godmail.dk inden søndag 

den 8.december kl. 18. 
Støtteforeningens bestyrel-

se ønsker alle en god jul og et 
godt nytår.  

Støtteforeningen  

PSV Sydsjællands U16-piger i Mesterrækken 

Bagerst fra venstre: Træner 
Mikael Nielsen, Anna Bjørk 
Dahlin Irvold, Sine Skov-
Andersen, Maiken Keinicke, 
Emma Dronninggaard, An-
drea Petersen, Signe Kudsk, 
Nynne Bech Nielsen. 

Forest fra venstre: Johanna 
Wulf, Anna Thrane, Nikoline 
Nørgaard, Rikke Weiss Peter-
sen, Simone Vukovic, Pernille 
Jacobsen, Anna Onsberg. 

Følgende spillere har også 
bidraget til det fine resultat: 
Emma Tokmak, Maja Skov-
Andersen, Julie Bagger Chri-
stensen, Cecilie Kloster, Jes-
sie Rosendahl Baggesen 
Knudsen. 
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Velkomstmøde for nye borgere i Lundby.  

Lundby bød nye borgere velkommen 
Torsdag den 14. november 
holdt Borgerforeningen Lund-
by velkomstmøde for nye 
borgere i Lundby og omegn. 
Der var mødt fire nye borger 
op til mødet. 
De fik fortalt om Lundbys 
udvikling fra oldtiden til det 
moderne Lundby. Fortæller 
var Steen Nielsen fra Borger-
foreningen, som levende for-
talte om Lundbys udvikling. 
Derefter blev der fortalt om, 
hvad Lundby kan byde på af 
skoler, SFO og transport mu-

ligheder . 
Der blev fortalt om alle vores 
foreninger, som man kan be-
nytte her i området. 
Håndværkere og butikker blev 
præsenteret for de nye borge-
re. 
Der blev fortalt om Gønge-
høvdingen og gøngemarke-
derne, som jo er en del af vo-
res historie, her i det histori-
ske Lundby. 
Der blev serveret lidt godt til 
ganerne til alle disse informa-
tioner.             Carsten Bruun 

Der er kommet ny køreplan 
også for togene, der stopper på 
og kører fra Lundby Station. 
Køreplanen gælder fra den 15. 
december 2013. 
Der er ikke sket de store æn-
dringer i køreplanen. Til og fra 
København køres der som i 
dag. 
En nyskabelse er dog ibrugtag-
ning af Ny Ellebjerg Station. 
På denne station stopper vores 
to ekstra morgentog med af-
gang fra Lundby 05.14 og 
06.14. 
Mod Nykøbing F. er der des-
værre sket mindre ændringer 
med hensyn til de tidlige tog 
fra Lundby. 
De nye afgange på hverdage 
som følger: 
kl. 05.53 - kl. 07.00 - kl. 07.52 
- 08.24 og herefter  minuttal 
26.  (lørdag-søndag minuttal 
26). 
Sidste tog kører fra København 
kl. 00.14 med ankomst Lundby 
kl. 01.33. 
Retur fra København er det 

ekstratogene med afgang kl. 
15.37 - kl. 16.37 - kl. 17.37, 
fra Ny Ellebjerg  -,42. Disse 
tog ankommer fortsat til Lund-
by i minuttal 53. 
Du kan hente hele køreplanen 
ved at benytte dette link: http://
www.dsb.dk/global/pdf/
koereplaner/regionaltog/k14/
sjaelland-internet-.pdf  

 

Hilsen  fra din  
pendlertalsmand 

Lars Kjær Hansen 

pendler.lundby@ 
syvsogne.dk 

DSB køreplan 2014 
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December står for døren, det 
betyder at det er tid til vores 
årlige julearrangementer. 

Vi lægger ud med ølsmagning 
fredag den 6. december kl 19. 
Her kommer Søren Andersen, 

Formand for Vordingborg-
afdelingen af Danske Ølentu-
siaster og fortæller om øllet. 
Vi skal smage og denne gang 
skal vi en tur rundt i juleøllet 
verden. Værten Mikael Grub-
be Øager Pedersen vil sørge 
for, at der bliver lavet små 
retter mad, som passer til øllet. 
Denne hyggelige aften koster 
185,- pr. person. 
Søndag den 8. december kl 14 
kommer julemanden på sit 
årlige besøg. Vi skal danse 
omkring det store juletræ, syn-
ge masser af julesange samt 
lege de kendte børnelege. Jule-
mandens søn alias Johnny 
Hansen slår tonerne an på sit 

keyboard og sørger for at 
stemningen er i top.  
Der vil være godtepose og 
æbleskiver til børnene, og til 
de voksne er der gløgg og æb-
leskiver. Denne familieefter-
middag koster 40,- pr person. 
Tilmelding til begge arrange-
menter er nødvendig og skal 
ske på tlf. 5596 5042 eller 
2037 4945 senest 3. december. 
Tappernøje Forsamlingshus 
ønsker alle en rigtig glædelig 
jul. 

Julehilsner fra 
Mikael og Katja  
samt bestyrelsen 

www.4733.dk/forsamlingshuset 

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 

Julehygge med ølsmagning og gammeldags  
juletræsfest i Tappernøje Forsamlinghus 

Der er dømt julehygge i Tappernøje Forsamlingshus søndag 
den 8. december.  
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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  

Så lykkes det at få lokaler til gymnastik/rytmik for dagplejebørnene i Lundby. I flere år har 
vi i dagplejen været i den gamle gymnastiksal på Svend Gønge-skolen, men da det ikke var 
muligt i år, var vi heldige at få lokaler i Børnehaven Gøngehuset i Lundby. Derfor skal der 
lyde en tak til Michael Juliussen for lån af lokaler. På dagplejens vegne, Hanne Larsen. 

Er det  
noget  
for dig? 
Da Sydsjællands Land-
brugsskole drejede nøglen om i 
2002, fik Lundby Sognearkiv 
flere kasser med papir, billeder 
og bøger. Dette arkivmateriale 
skal sorteres og registreres. 
Derfor efterlyser vi en person, 
der vil påtage sig det arbejde. 
Du skal indgå i den bestående 
arbejdsgruppe, have ordenssans 
og kunne arbejde selvstændigt. 
Alle i arkivet er frivillige. Lys-
ten driver værket!  
Henvendelse om yderligere 
oplysninger til Karen Johans-
son, arkivleder.  

e-post:  
karen.g.johansson@mail.dk 

Infrastruktur 
Man må starte et sted og så 
gøre det færdigt! Baneunderfø-
ring kan ikke bruges, slet ikke 
om vinteren. Dårligt fortov 
yderst ubehageligt for ældre og 
dårligt gående. 
Hallqvist blev af Asger Diness 
lovet en ny belægning på ho-
vedgaden. Meget generøst!  
Tømrermester og VVS-mester. 
Disse mestre holder højt ukrudt 
i forhave og ved gavle. 
Valgte mennesker i borgerfor-
ening burde på pæn facon rette 
henvendelse til ovennævnte og 
få rettet op på det hele, lang-
tidsparkering af campingvogn 
og en hensigtsmæssig parke-
ring af  køretøjer til forskøn-
nelse og et bedre indtryk af 
Lundby. Vi er nogle, der godt 
vil høre lidt mere om, hvad 
overskuddet fra Café og butik 
bruges til.     Palle Severinsen 
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Lundby Sognearkivs Julekonkurrence 2013 

13 rigtige om Lundby 
Lundby Sognearkiv er i julehumør. Derfor har vi lavet en tipskupon. 

Hvis du vil spille med, skal du udfylde kuponen og aflevere den i sognearkivet onsdag den 11. december mellem kl. 16 og 18. Det er 
den dag, der er Lysfest i Lundby. 

Blandt de rigtige løsninger (eller dem med flest rigtige) bliver der udtrukket 3 kuponer. Førstepræmien er tre flasker god rødvin, an-
denpræmien to flasker og tredjepræmien én flaske. Præmierne bliver overrakt vinderne tirsdag den 17. december 2013. 

Ingen fra arbejdsgruppen må deltage i konkurrencen.  

Alle konkurrencedeltagere med bopæl i Lundby Sogn, som ikke i forvejen er medlem af Lundby Sognearkiv,  får et års 
gratis medlemsskab af Foreningen Lundby Sognearkiv! 

Navn:      _______________________________________________________________ 
 
Adresse:__________________________________________________________________________________________ 
 
Postnummer:______________________________________________________________________________________ 
 
By:______________________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:____________________________________________________________________________________ 

 
E-post-adresse:_____________________________________________________________________________________ 

Lundby Sognearkiv har til huse Lundby Hovedgade 100 i kælderen. Åbningstider: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 19.15-21.30 
                                                                                                                               2. og 4. mandag i måneden kl. 14-16  

TIPSKUPON (Sæt x i den rigtige søjle) 1 x 2 

Hvad var Gønge-høvdingens rigtige navn? 
1) Poul Svendsen  x) Peter Hansen  2) Svend Poulsen 

   

På det gamle mejeri i Lundby blev der nogle år fremstillet 
1) rødkål  x) æblemost  2) maling 

   

Hvornår kom jernbanen til Lundby? 
1) 1870  x) 1875  2) 1880 

   

Hvad hedder den nuværende formand for Borgerforeningen Lundby? 
1) Peter Sten  x) Kaj Weber  2) Nils Glud 

   

Hvor mange købmænd var der samtidigt i Gl. Lundby i 1950'erne?  
1) 1    x) 2    2) 3 

   

Hvad lærte man i Rytterskolen i Gl. Lundby? 
1) at ride  x) at sy rytteruniformer  2) at læse   

   

Hvad var der før Lundby-Parken? 
1) losseplads  x) knallertbane   2) campingplads 

   

Hvad er humbug? 
1) en egnsret   x) en bunden sløjfe  2) et hængebugsvin 

   

Blev Lundby Sognearkiv stiftet i 
1) 1980  x) 1990  2) 1995 

   

Hvad betyder ISG? 
1) is er godt  x) Ib spiller golf  2) Idrætsforeningen Svend Gønge 

   

Ibsvej har fået navn efter Ib. Hvem var han? 
1)  en købmand  x)  Gøngehøvdingens ven 2)  en skolelærer 

   

Hvornår udkom Sognearkivets bog "Her er Lundby? 
1) 2000  x) 2002  2) 2006 

   

Er en snaphane 
1) en moderne vandhane  x) en svensk skovfugl 2) en slags soldat  
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Det sker i dec. 
Lø 30 4750Avisen udkommer 
Sø 1 12.00: Julemarked på Køng Museum, 
Bygaden 27, Køng, 4750 Lundby 
Ma 2 
Ti 3  
On 4  19.00: Borgermøde om LUP i 
Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. Lundby Lokalråd er vært ved 
gratris glögg og æbleskiver 
To 5  
Fr 6 
Lø 7  
Sø 8 14.00: Gammeldags juletræsfest i 
Tappernøje Forsamlingshus, Smidstrupvej 
2, 4733 Tappernøje. 
Ma 9 
Ti 10  18.00: Fællesspisning i Medbor -
gerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. 
Menu: Glaseret skinke med grønlangkål og 
brunekartofler. Dessert: Is med vafler. 
On 11 7.30-9.00: Morgenmøde i Syv Sog-
nes Erhvervsforum hos Køng Auto i Køng, 
4750 Lundby. 
15-18: Lysfest i Lundby. Butikker med lys 
foran byder inden for til noget godt! 
To 12  19.00: Rasmus Nielsen for tæller  
om Sct. Mogens, som kom til Sydsjælland 
fra Orkneyøerne. Smagning af whiskey, 
brændevin og øl i Hammer Forsamlingshus 
i Hammer. 
Fr 13  
Lø 14  
Sø 15  
Ma 16  10.00: Deadline for stof til 
4750Avisen nr. 144 
Ti 17  
On 18  
To 19  
Fr 20 
Lø 21 4750Avisen udkommer for sidste 
gang 
Sø 22   
Ma 23  
Ti 24 
On 25 Juledag 
To 26 2. juledag 
Fr 27 
Lø 28  
Sø 29 
Ma 30  
Ti 31 
 
 

 

 

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 

I Lundby, Køng og Kostræ-
de Banker havde 8 personer 
meldt sig til at samle ind i 
området. Det fleste kom fra 
Køng og Kostræde Banker. 
Medens kun en enkelt fra 
Lundby havde meldt sig. 
Heldigvis var flere villige 
til at tage til Lundby for at 
samle ind der. 
Flygtningehjælpen arbejder 
i mere end 30 lande. Og 
med 45,2 millonoiner flygt-
ninge i verden er der hårdt 
brug for alle de midler der 
kan skaffes.  80% af ver-
dens flygtninge og fordrev-
ne befinder sig i deres eget 
nærområde – eget land eller 
et land i deres egen region. 

Danmark tager på forskellig 
vis del i det internationale 
arbejde i flygtningenes nær-
områder. Uden international 
støtte ville mange flygtnin-
ge ikke være i stand til at 
overleve. 
Global Journal kårede i 
øvrigt i begyndelsen af 
2013 Dansk Flygtninge-
hjælp til verdens bedste 
humanitære organisation. 
Som indsamler bliver man 
ofte spurgt om pengene nu 
også går til flygtningene. 
Dansk Flygtningehjælp 
oplyser, at administrations-
omkostningerne i 2012 ud-
gjorde 3,1% af omsætnin-
gen. 

Trods regnvejret blev der 
indsamlet 8030 kroner i 
området. Følgende deltog i 
indsamlingen: Nanna & 
Bent Stryhn, Kristian Wulf 
sammen med datteren Jo-
hanne og Lykke Iversen 
med datteren Agnes alle fra 
Kostræde Banker. Rebecca 
og Rasmus Gulstad, Tomas 
Jespersen fra Køng. Og fra 
Lundby Lisa Johansen, som 
havde taget sønnen Jacob 
og niecen Linda med. Lige 
som jeg selv deltog. 
Vi siger tak for bidraget, og 
håber at flere vil melde sig 
til indsamlingen næste år. 

Ivan Ingemansen,  
Kostræde Banker 

Flygtningeindsamling over gennemsnittet 

Lykke Iversen fra Køng Møllevej med datteren Agnes ude og samle ind til flytninge-
hjælpen.  (Foto Ivan Ingemansen) 
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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 

Theodor er hovedpersonen i 
en samlebog, der så dagens 
lys for første gang sidste år. 
Bogen blev populær hos 
børn og voksne.  
Den 1. december præsente-
rer EuroSpar i Blangslev en 
ny udgave af samlebogen 
med Theodor. 
Der er gratis Theodorbøger 
til de første 100 børn. Den 
deles ud 1. søndag i advent, 
og børnene skal være i følge 

med voksne for at få en sam-
lebog.  
Da der er tale om en samle-
bog,  gælder det om herefter 
at samle de 100 forskellige 
klistermærker, der er plads 
til i bogen.  
Hver gang der handles for 
50,- kroner hos den lokale 
EuroSpar, udløser det en 
pakke med fem mærker.  
- Vi har talt med rigtig man-
ge kunder, som fortæller om 

den fornøjelse, den første 
Theodorbog har givet dem, 
deres børn, børnebørn og 
andre, siger købmand Ken-
neth Nielsen.  
Derfor glæder jeg mig ekstra 
meget til den nye bog, men 
det gælder om at være hur-
tig, hvis man vil have fingre 
i én af de 100 samlebøger. 

Gratis samlebøger til børnene  

Købmand Vagn Hemmingsen, 
Køng, fejrede mandag den 25. 
november sin 60 års fød-
selselsdag. Jens Larsen og 
Frantz Hansen mødte op fra 
Køng Borgerforening med en 
stor buket og med et løfte om,  
at borgerforeningen vil reno-
vere indgangspartiet til butik-
ken. Der var kaffe, øl og vand 
og lidt ganen. Mange mødte 
op allerede kl. 10 til receptio-
nen. Vi håber, at købmandsbu-
tikken kan eksistere i mange år 
fremover i Køng til glæde og 
gavn for egnens borgere. Stort 

tillykke til Vagn Hemmingsen 
fra Borgerforeningen Køng. 

I bestyrelsen er Poul Erik Røn-
je, Jens Larsen, Jens Hallqvist, 

Ann Louring Roldan og Frantz 
Hansen 

Købmand 
Vagn fejret 
på sin  
60-årsdag 

Der er deadline til 
det sidste nummer 

af 4750Avisen 

Mandag den 16.  
december kl. 10.00 

Avisen udkommer 
lørdag den 21. de-

cember. 
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