
   

 

4750Avisen nr. 144, 21. december 2013 

Syv Sogne 4750  Avisen 
10. årgang  

 
 

De finder din tabte mobiltelefon eller smykker 
Tikka og Samson er veluddannede eftersøgningshunde, som kan finde din mobiltele-
fon, hvis du taber den. Eftersøgningstjenesten er klar til at rykke ud over hele landet, 
men Tikka og Samson har base her i området.                                    Læs mere side 17 

Hør om Carit Etlar, 
Gøngehøvdingens far 
Det var forfatteren Carit Etlar, der 
gjorde Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen verdensberømt i Danmark. 
Men hvem var han egentlig, denne 
Carit Etlar. Det kan du få meget 
mere at vide om, når formanden for 
Carit Etlar-selskabet Martin Dyrbye 
den 27. februar holder foredrag om 
”Gøngehøvdingens far” i Medbor-
gerhuset Lundby.           Læs side 7 

Kanonstart 
for Hammer 
Privatskole 
Hammer Frie Privatskole ser ud til 
at være svaret på nogle forældres 
problemer i folkeskolen. Initiativta-
ger til privatskolen, som får til huse 
i den gamle folkeskole i Hammer, 
Line Illum Mundus, fortæller, at 
siden 4750Avisen bragte nyheden 

om privatskolen, er det væltet ind 
med henvendelser fra forældre, og 
halvdelen af skolens pladser er al-
lerede besat, selv om skolen først 
åbner til august, altså om godt og 
vel et halvt år. 
                            Læs mere side 4 

Lundby Lokalråd vil 
udgive ny lokalavis 
Lundby Lokalråd overvejer at udgi-
ve en ny lokalavis i en del af det 
område, som 4750Avisen nu ud-
kommer i, nemlig de fem sogne, 
som Lundby Lokalråd dækker: 
Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby Sogne.           Læs side 9 

Spøger det i dit hus? 
Har du haft mærkelige og uforklar-
lige oplevelser i dit hjem? Hvis du 
har, er du velkommen til at komme 
og fortælle om det, når Lundby 
Sognearkiv holder spøgelses-aften i 
Lundby! 
                                      Læs side 11 
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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 21. december 2013 
 

 

4750Avisen  
udkommer ikke mere 

  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 

Jeg ved ikke om kun redak-
tøren må skrive sin egen sva-
nesang. Men hvorom alting 
er, sidder vi nu med sidste 
udgave af 4750Avisen. 
4750Avisen er en forening, 
men der er ingen tvivl om at 
Peter Sten har stået for udgi-
velsen af 4750Avisen i nu 10 
år. Det er rigtig godt gået og 
har krævet en enorm arbejds-
indsats. 
Det er utroligt at 4750Avisen 
er udkommet i alle årene 
uden svigt, måske rykket en 
enkelt uge en sjælden gang. 
Jeg kan godt forstå, at Peter 
Sten stopper mens legen er 
god. Det er rigtigt ærgerligt, 
at økonomien ikke kan holde 
og at der mangler indlæg.  
Dette er desværre endnu et 
eksempel på, at vi gerne vil 
have, men vi yder ikke noget 
(læs: kommer med indlæg). 

Det er samme model, der lå 
til grund for lukning af Snap-
hane Kiosk og Cafe. Vi kan 
kun takke os selv, når noget 
lukker. 
Peter – vi er rigtig mange der 
vil savne 4750Avisen og du 
skal have et kæmpe tak for 

din indsats.  
Jeg er sikker på, at din fami-
lie bliver glad for at se noget 
mere til dig. 
En stor blomst til dig. 

Steen Nielsen 
Ibsvej 43 

Lundby 

Redaktørens svanesang 

Hver måned har jeg set hen 
til at læse de sidste nyheder 
fra min gamle barndomsby 
og med glæde fulgt med i 
den udvikling af Lundby, 
som avisen så levende be-
skrev . 
Jeg er klar over, hvilket 
kæmpearbejde der har været 
lagt i den flotte lille avis og 
har ved enhver lejlighed ro-
sende omtalt den for den 
uvurderlige værdi, kommuni-
kationen har  

betydet for områdets lokale 
befolkning. 
Jeg er fuld af beundring for 
især ansvarshavende redak-
tør, Peter Sten Hansens enga-
gement og indsats. 
Der er fortsat ideer på skrive-
bordet. Tanken om at skabe 
et “Svend Gønge-center” er 
bestemt spændende og fortje-
ner den nødvendige opbak-
ning,- ikke alene af områdets 
befolkning,- men også af. de 
lokale byrådspolitikere. 

Jeg ønsker de engagerede i 
dette og andre spændende 
projekter til gavn for Lundby 
al mulig held og lykke frem-
over. 

Jeg vil savne 4750-avisen! 

Mange hilsener 

Knud Erik Antonsen 

Hvor er det trist, at 4750Avisen lukker 
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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 

Rexona pr. stk. 

 Søndag den 22. december: 

Karolines piskefløde 
38 %, 500 ml. Pr stk. 

Binazzo Amarone 
Italien 75 cl.        Pr. flaske 
 
SPAR OP  
TIL 84,95! 
 
Max. 6 fl. pr. kunde 
til denne pris! 

85,-  

9,- 

49,95 

30,- 

Nedenstående tilbud gælder fra fred. 
den 27. dec. til tirsd. den 31. dec.: 

Jacobsen chokoladeæsker 
250 gr.      Pr. æske 

 

 

 

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 

 

 

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

3,95 
Sødmælk  
1 liter                pr. stk. 

 
 
 
 
 
 

Max. 3 liter pr. kunde, herefter 9,95 pr. liter 

Kærgården 
Original, fedtreduceret eller mini 
200 g.                     pr. pk.  

 

 

                

 

 

 
Max. 3 pk. pr. kunde til denne pris! 

6,- 

 

Eurospar ønsker alle en  
glædelig jul og et godt nytår! 
Husk, vi har åbent hele julen: 

24.-12.: kl. 8-16 
25.-12.: kl. 8-19 
26.-12.: kl. 8-19 
31.-12.: kl. 8-15 

1.-1. ’14: LUKKET 

Mayne d’Olivier 
Bordeaux 75 cl. 6 flasker 

Coca Cola, Fanta Orange, Carlsberg
Sport, Sprite eller Squash - FLERE VARIANTER 
150 cl.  + pant       pr. fl. 

 

Royal Greenland 
store kutter-rejer    150 g. 
 

10,- 

4,95 
Max. 3 stk.pr. kunde  

til denne pris 

Vildt billigt! 

18,95 
X-MAS julebryg 27-31/12 
6 x 33 cl. + pant 

 
 

55,- 

Mandag den 23. december: 

Klovborg skæreost 
mellemlagret 45+ m. kommen, 
1050 g.                  Pr. stk. 

Begrænset par ! 

329,- 
Kohberg Herkules 
rugbrød, original eller tykke skiver 
1000 gram            pr. stk.  

Max. 5 stk.pr. kunde  til denne pris 

Max. 5 stk.pr. kunde  til denne pris 

Begrænset par ! 

Max. 5 pk. pr. kunde  til denne pris 

Købmand 

Kenneth 

Ved køb af 6 fl. medfølger en magnumflaske! 
Spar 500,65 kr.         BEGRÆNSET PARTI 

Freixenet, brut, dulce eller rosé 
                        pr. flaske 

 

 
 
 
                           Verdens mest solgte Cava!

Max. 6 fl. 
pr. kunde 
pr. dag til 
denne pris! 

10,95 

 95,- 
Max. 3 ks.  pr. 
kunde pr. dag  l 

denne pris! 

Carlsberg pilsner, Turborg Classic 
eller Grøn Tuborg + pant      pr. ks. 
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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 

Siden 4750Avisen bragte 
de første artikler om 
Hammer Frie Privatskole, 
er det væltet ind med 
henvendelser fra begej-
strede forældre, og halv-
delen af skolens pladser 
er allerede optaget, selv 
om dørene først slås op 
til august 
 
Af	Line	Illum	Mundus,		
Line@vores‐skole.dk										

Det er især på punkter, hvor 
Hammer Frie Privatskole ad-
skiller sig væsentligt fra andre 
skoler, forældrene tænder.  
Den klassetrin-frie skole, hvor 
man fagligt rykker sig i indivi-
duelle ”levels” i stedet for hele 
tiden at følges fagligt ad som 
klasse.  
Den direkte medindflydelse, 
hvor eleverne selv er med til at 
lægge deres kvartalsskemaer 
og definere undervisningens 
indhold ud fra nysgerrige 
spørgsmål.  
Topfokus på læring, på moti-
vation og undren som forud-
sætning for læring. 
Total sikring af den enkelte 
elevs trivsel og af ro til at lære, 
ingen ballademagere. 
Test af hvert barns læringsstile 
og intelligensformer, det er 
mållrettet undervisning,  
Topkompetente lærere, ildsjæ-

le der brænder for at undervise 
på mange måder . 
Ingen voksenstyret aktivitet i 
SFO/lektiecafé , det er fritid, 
og det er her børnenes fantasi, 
selvstændige tænkning og ud-
vikling af sociale relationer 
blomstrer i fuldt flor.. 
Og især menneskesynet: Vi 
tror på det gode i barnet, og at 
barnet vil lære. Med inspire-
rende og konsekvente ildsjæle 
som undervisere og med me-
get høj grad af medindflydelse 
i undervisningen vil børn lære 
alt, hvad de overhovedet kan,  
og samtidigt udvikle sig til 
hele, glade og selvsikre men-
nesker, der som voksne kan 
træffe kvalificerede valg og 
skabe sig en berigende tilvæ-
relse. Der bliver ingen disci-
plinære problemer, for hvilken 
elev vil ikke gå topmotiveret 
ind til en faglig vinkel eller et 
emne, han selv har foreslået og 

deltaget i planlægningen af? 
Hvor han ved, at han skal have 
noget med, som han skal bruge 
videre i sin læring?  
Al undervisning skal give me-
ning, ellers lærer eleverne det 
ikke og så er det spildt. Børne-
ne har altid vist os vejen: 
”Hvorfor skal jeg lære dét 
her?”  
Hvis vi ikke kan svare kvalifi-
ceret, skal stoffet ud! Det helt 
basale, som f. eks. bogstaver-
nes lyde, grammatik eller lig-
ninger skal vi selvfølgelig 
også, for det danner grundlag 
for alt det andet, og det lægger 
vi i koncentrerede, kursusagti-
ge forløb. Så snart det har et 
sigte, en anvendelse, tager 
eleverne det til sig, så lærer de 
det. 
Også selve skoledagen på 
Hammer Frie Privatskole bli-
ver utraditionel. Med så intens 
undervisning og læring må 

skoledagen ikke være lang, 
max seks timer for de ældste 
og fire-fem timer for de mind-
ste. Ingen deciderede frikvar-
ter; pauser fra undervisningen 
tages efter behov, hvis man 
ellers kan løsrive sig!  
Det kræver varieret og super-
spændende undervisning og 
dyb respekt for hinandens læ-
rings-processer, og det er alt-
afgørende for fordybelse og 
læring, at man ikke udsættes 
for afbrydelser hele tiden. 
Eneste kollektive pause er ved 
middagstid, hvor alle på sko-
len spiser madholdets dejlige 
frokost. Mulighed for SFO, 
derefter aldeles frivillig lektie-
café.  
På Hammer Frie Privatskole 
er	barnet	frit	til	at	vælge,	frit	
til	at	lære	og	frit	til	at	være	
sig	selv.		
Vi	sikrer,	at	det	kan.		

	

Kanonstart for Hammer Frie Privatskole 
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Ny borgmester vil være  
ambassadør for  
Foreningen Svend Gønge 
Til nytår overtager Knud Lar-
sen, Venstre, borgmesterpo-
sten i Vordingborg Kommune 
efter Henrik Holmer, S, som 
har været borgmester i den nye 
Vordingborg Kommune siden 
kommunesammenlægningen 
for otte år siden.  
Foreningen Svend Gønge har 
spurgt den kommende borg-
mester, om han vil være am-
bassadør for foreningen og 
dermed for bestræbelserne for 
at udbrede kendskabet til Gøn-
gehøvdingen Svend Poulsen 
og hans samtid. Og det har 
Knud Larsen sagt ja til. 
Henrik Holmer fortsætter med 
at være ambassadør for For-

eningen Svend Gønge, selv 
om han fra nytår ikke længere 
er borgmester. 
I øvrigt vil Foreningen Svend 
Gønge også spørge de nye 
borgmestre i Køge og i Stevns 
Kommuner, om de som deres 
forgængere vil indtræde som 
ambassadører for Foreningen 
Svend Gønge.  
Foreningen Svend Gønge har 
medlemmer over hele landet 
og i Skånelandene og Tysk-
land, men foreningens primæ-
re virkeområde er det sydsjæl-
landske ”gøngeland”, som 
omfatter Køge, Faxe, Stevns, 
Næstved og Vordingborg 
Kommuner.  
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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 

Foredrag om forfatteren 
Carit Etlar 
 
Foreningen Svend Gønge af-
holder torsdag den 27. februar 
2014, kl. 19.00 et spændende 
foredrag om forfatteren Carit 
Etlar. Det foregår i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4, 
4750 Lundby. 
Foredragsholder er formand 
for Carit Etlar Selskabet, Mar-
tin Dyrbye, som sandsynligvis 
er den person i hele kongeri-
get, der besidder den største 
viden og ekspertise når det 
gælder Carit Etlars liv og for-
fatterskab. 
Vidste du, at Carit Etlar, selv 
om han aldrig blev rigtigt an-
erkendt på 'parnasset’, var sin 
tids mest læste og bedst sæl-
gende forfatter i hele Norden. 

Han skrev bl.a. mere end 50 
nationalromantiske romaner. 
Bogen ’Gøngehøvdingen’ si-
ges at være den mest trykte i 
Danmark efter H. C. Ander-
sens eventyr. 
Vidste du også, at Carit Etlars 
rigtige navn var Johan Carl 
Christian Brosbøll. 
Hans første digtermuse hed 
Tertia Fabricius, og hans for-
fatternavn var en sammenstil-
ling af hendes og hans eget 
fornavn.  
Når bogstaverne blandes på en 
bestemt måde får man: CARL-
TERTIA = CARIT-ETLAR. 
Kom og hør hele historien om 
Carit Etlar 
Sæt X i kalenderen.  
Der er gratis adgang.  
Øl, kaffe og kage kan købes i 
pausen.           Gunnar Stobbe 

Kom og hør om  
Gøngehøvdingens far 

Foreningen Svend Gønges 
renæssance-dansegruppe mø-

des igen i den nye sæson man-
dag den 3. februar kl. 19-21 i 
Medborgerhuset Lundby, Ba-
nevej 4, 4750 Lundby. 
Både tidligere og nye dansere 
er meget velkomne! 
Glædelig jul og godt nytår 
ønkses af John Gravesen og 
Birgit Rasmussen.  
Sidstnævnte kan kontaktes på 
tlf. 2912 6508. 

Gå til renæssancedans Borgerforeningen Lundby holder  

Generalforsamling 
Torsdag den 17. marts 2014 kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4,  4750 Lundby. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Du kan opleve følgende: 
Kåring af  Årets Svend 

Renovering af  Hovedgaden fra Trekanten  
til Junker Ruds Vej 

Har Lundby en fremtid? 

Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen 
vært ved et lille traktement. 

Alle er velkomne!  
Alle borgere i Lundby Sogn har stemmeret og 

er valgbare. 

Mvh. Nils Glud 

Formand for Borgerforeningen Lundby 
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Traditionen tro afholdt Bor-
gerforeningen Køng og Støtte-
foreningen for Køng Museum 
julemarked på Museet den 1. 
søndag i advent. Inden døre 
var der udstilling af forskellige 
håndarbejder og der var arbej-
dende værksted, hvor der bl.a. 

blev lavet juledekorationer og 
adventskranse, smukke æsker 
og tasker. Både de udstillede 
og de nyproducerede juleting 
kunne købes, og især julede-
korationer og adventskranse 
blev hurtigt solgt. Desuden var 
der udstillet et smukt dækket 

julebord med levende lys både 
på bordet og i lysekronen i 
loftet. Ved mørkets frembrud 
samledes julemarkedets besø-
gende udenfor. Det var tid til 
at tænde byens juletræ! Pastor 
Frode Hansen talte om julen, 
og der blev sunget nogle jule-

sange. Det var en kølig fornø-
jelse, vinden var skarp og næ-
serne blev hurtigt røde. Så det 
blev modtaget med glæde, at 
der blev serveret varm gløgg 
og æbleskiver i museets lille 
cafe efter turen udenfor. Jule-
markedet var igen i år godt 
besøgt af både lokale og folk 
fra nabobyerne. 
 
                 Jytte Høj Hammer 

Juletræet blev tændt i Køng  

Sidste fællesspisning i Lundby 
Årets sidste fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby blev 
et tilløbsstykke. 70 mennesker 
var til julemiddag med skinke 
og grønlangkål. Og der var 
endda 10 flere, som Støttefor-
eningen for Medborgerhuset 
Lundby måtte afvise på grund 

af pladsmangel. Inden desser-
ten var der lotteri, og omkring 
halvdelen af gæsterne havde 
julegaver med hjem, så mange 
gaver havde Støtteforeningen 
fået lokale firmaer til at spon-
sere. 
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Lundby Lokalråd overvejer at 
starte en ny lokalavis, når 
4750Avisen lukker.  
På borgermødet den 4. decem-
ber var mange meget kede af, 
at vores lokale avis ikke fort-
sætter, da den har været en 
livline for alle, der ville fortæl-
le noget til andre lokalt, både 
borgere, foreninger og er-
hvervsdrivende. Den har været 
helt uundværlig for mange.  
Vi har derfor behov for at høre 
fra alle borgere, der er interes-
serede i og kunne tænke sig at 
give en hånd med i det store 
projekt. Vores håb er, at vi kan 
oprette en lille redaktion, så 
belastningen ikke bliver for 
stor for den enkelte. Avisen 
skal i givet fald udkomme 4–
12 gange om året. 
Vi har brug for folk i de fem 

sogne, der vil skrive artikler til 
bladet fra hvert område, måske 
fast hver måned eller som free 
lancere. 
Vi har brug for folk, der vil 
hjælpe med at distribuere bla-
det til butikker. 
Vi vil arbejde for, at du kan 
tegne abonnement på avisen, 
så du kan modtage den hjem-
me i postkassen. 
Sidst men ikke mindst har vi 
brug for alle erhvervsdrivende 
til at tegne annoncer i den nye 
avis, så den kan få noget øko-
nomi til trykningen. 
Har du lyst til at være med, 
skal du henvende dig til lokal-
rådet på 
lundbylokalrod@gmail.com 
Lundby Lokalråd har fået sin 
nye hjemmeside op at køre. 
Den er stadig under udarbej-

delse, men kan ses på: 
www.lundbylokalråd.dk (det 
er med bolle-å!). 
 

                            Steen Nielsen 
Formand for Lundby Lokalråd 
            (Køng, Lundby, Svinø,  
     Sværdborg og Udby sogne) 

Lundby Lokalråd vil udgive  
ny lokalavis i 4750-området 
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Borgerforeningen  Lundby holdt lysfest 
onsdag den 11. december. Det blev en 
stemnings fuld aften i Lundby. Vi vil gerne 
takke alle butikker i Lundby, for at støtte 
op om denne begivenhed. En stor tak til 
Vordingborg Bank som igen i år var spon-
sor for lysene. 
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 
                          Borgerforeningen Lundby 

Månedens foto, valgt af Køng Fotogruppe, er taget af Frantz Hansen, Køng, og motivet er årets sidste lam hos Bodil Lar-
sen i Gl. Lundby.  
Køng fotogruppe mødes igen onsdag den 8. januar kl. 19 i Køng Husflidsskole, Højbro 15, Køng. 
Sidst i januar eller først i februar kommer Peter Witthaus Finsen. Peter er fotograf fra  Køng og vil over fire aftener for-
tælle om fotografering og fotoredigering. 

Tak for 10 år! 
Det var en kedelig meddelelse 
at få. At områdets lokalavis, 
4750Avisen siger farvel og 
tak. Lukker og slukker. Avi-
sen, der har været egnens kit 
og vores fælles talerør gennem 
10 år.  
Nogle husker vel stadig Vort 
annonceblad, der gennem 
mange år udsendte en ugeavis 
med annoncer og oplysninger 
til borgerne om dette og hint. 
Et meget læst blad var det. 
Bogtrykkeren i Kostræde stod 

bag. 
Senere har der været flere for-
søg på at udgive et blad her i 
Lundby, men levetiden har 
ikke været lang. Ét år eller to. 
Sidst Lundby Posten, som 
også stoppede.  
Men kittet, der i 10 år har gi-
vet folk i vor del af Sydsjæl-
land en form for samhørighed, 
er desværre blevet mørt og 
smuldrer nu bort.  
Mange var læserne af 
4750Avisen. Både unge og 
gamle læste i månedsbladet og 

orienterede sig om arrange-
menter, fællesspisning m.m. 
Flere foreninger brugte avisen 
for at gøre opmærksom på 
generalforsamlinger eller of-
fentlige møder. Nogle skrev  
en god historie eller indsendte 
et godt billede. Beretninger 
om ture til Lundbys venskabs-
byer i Sverige og Tyskland var 
læseværdige, osv. 
Annoncørerne bakkede op om 
avisen. 
Men arbejdet må have været 
stort - måned efter måned at 

skulle redigere råmaterialet, og 
måske har læsernes bidrag til 
avisen været for få. 
En kæmpe tak til 4750Avisens 
redaktør og bestyrelse for en 
fin lokalavis.  
Den holdt i 10 år - trist den 
ikke holdt længere.  

Vi er mange, der vil savne 
den. 

Karen Johansson 
Lundby 

I anledning af 4750Avisens ophør   
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Spøger det i dit 
hus? Kan du 
mærke noget 
uforståeligt? Hører 
du lyde, som ikke 
umiddelbart kan 
forklares? 
 

I januar 2014 byder Lundby 
Sognearkiv på en helt an-
derledes aften. Sædvanligvis 
berettes om en person, om en 
virksomhed, om en institution 
- om et eller andet konkret, der 
har rødder i Lundby Sogn, og 
som vi måske oven i købet har 
billeder af. 
Denne januar-aften er det 

nogle lundby-borgere, der 
kommer og fortæller om 
mystiske hændelser. Om 
slæbende trin, om kulde og 
knirkende trapper. Hvad er 
det, der foregår? Hvad er det, 
vi mener at høre?  
Ikke alle er i stand til at sanse 
disse uforklarlige ting, og de, 
der ikke kan, er nok mest 
tilbøjelige til at slå det hen 
som pjat. Det er sikkert bare 
træværket, der giver sig, når 
der om aftenen bliver stille i 
huset, eller en gren der fejer 
hen over ruden, når vinden  
suser om hushjørnet. Måske er 
det hunden, der drømmer eller 
musene, der gnaver i panelet. 
Lundby Sognearkiv har 
kendskab til flere huse, hvor 
der har været "et eller andet", 
og som supplement til 
fortællingerne vil vi berette 

om de personer, der har boet i 
de pågældende huse. Måske 
har deres skæbne givet 
anledning til uro? 
Har du en mystisk beretning 
eller en mærkelig hændelse, er 
du mere end velkommen til at 
delagtiggøre os andre i dine 
oplevelser. 

Arkivmødet finder sted tirsdag 
den 21. januar 2014  kl. 19.30 
Lundby Hovedgade 100.   
Gratis for medlemmer - ikke-
medlemmer må betale  25 kr. 

Velkommen! 

Karen Johansson 

4750Avisen siger tak for interessen 
igennem 10 år! 

Samtidigt vil vi ønske alle en rigtig 
glædelig jul  

og et godt og lykkebringende nytår! 

4750Avisen 

Spøger det hjemme hos dig? 
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TIPSKUPON  1 x 2 

Hvad var Gønge-høvdingens rigtige navn? 
1) Poul Svendsen  x) Peter Hansen  2) Svend Poulsen   x 
På det gamle mejeri i Lundby blev der nogle år fremstillet 
1) rødkål  x) æblemost  2) maling x   
Hvornår kom jernbanen til Lundby? 
1) 1870  x) 1875  2) 1880 x   
Hvad hedder den nuværende formand for Borgerforeningen Lundby? 
1) Peter Sten  x) Kaj Weber  2) Nils Glud   x 
Hvor mange købmænd var der samtidigt i Gl. Lundby i 1950'erne?  
1) 1    x) 2    2) 3   x 
Hvad lærte man i Rytterskolen i Gl. Lundby? 
1) at ride  x) at sy rytteruniformer  2) at læse     x 
Hvad var der før Lundby-Parken? 
1) losseplads  x) knallertbane   2) campingplads x   
Hvad er humbug? 
1) en egnsret   x) en bunden sløjfe  2) et hængebugsvin  x  
Blev Lundby Sognearkiv stiftet i 
1) 1980  x) 1990  2) 1995 x   
Hvad betyder ISG? 
1) is er godt  x) Ib spiller golf  2) Idrætsforeningen Svend Gønge   x 
Ibsvej har fået navn efter Ib. Hvem var han? 
1)  en købmand  x)  Gøngehøvdingens ven 2)  en skolelærer  x  
Hvornår udkom Sognearkivets bog "Her er Lundby? 
1) 2000  x) 2002  2) 2006   x 
Er en snaphane 
1) en moderne vandhane  x) en svensk skovfugl 2) en slags soldat    x 

Her er den rigtige tipskupon 

Bliv medlem af Lundby Sognearkiv 
Hvorfor er du ikke medlem af 
Lundby Sognearkiv? 
Du er måske ikke blevet 
spurgt? Det bliver du hermed! 
Der er al mulig grund til at 
støtte op om den lille forening, 
som passer på vores alle sam-
mens historie i de små kælder-
lokaler under Lundby Biblio-
tek, og som laver det ene 
spændende arrangement efter 
det andet.  
De frivillige, der trofast knok-
ler med at holde orden på vo-
res historie og kulturarv, skal 
ikke have noget for det, men 
de skal have den opbakning, at 
der er flere, der melder sig som 
medlemmer, og betaler det 

særdeles beskedne beløb på 75 
kroner om året, som det koster 
en hel husstand at være med-
lem. 
Det er mindre end prisen på to 
pakker cigaretter! 
Som medlem giver du ikke 
alene bestyrelsen for sognear-
kivet opmuntring til at fortsæt-
te deres arbejde, du kommer 
også gratis til foreningens ar-
rangementer. Skal du betale 
entréen til tre foredrag, koster 
det det samme som et årskon-
tingent til foreningen.  
Se nu at få meldt dig ind! Brug 
kuponen ved siden af, eller 
send samme oplysninger til  
karen.g.johansson@mail.dk 

Selvfølgelig vil jeg være medlem af Lundby Sognearkiv! 

Navn: ____________________________ 

Adresse: __________________________ 
__________________________________ 

Post.nr: ___________________________ 

By: _______________________________ 

Tlf.: _______________________________ 

Mail: ______________________________ 

Send kuponen til Karen Johansson, Ane Mariesvej 8, 4750 
Lundby eller mail oplysningerne til  
karen.g.johansson@mail.dk  eller ring: 5576 7168. 
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I denne mørke tid er det 
dejligt med lys - lys i vin-
duerne - lys i haverne - 
lys i de festlige dekora-
tioner - lys i adventskran-
sen - lys i kalenderlyset - 
lys i de store blus langs 
vejen i Lundby onsdag 
den 11. december. Lys 
alle vegne. Dagene er så 
korte - en gang imellem 
er det som om, det slet 
ikke bliver rigtig lyst. 
Men heldigvis vender 
solen ved vintersolhverv, 
og langsomt tiltager 
dagens længde.  
Lysfestdagen var også 
dagen, hvor sognearkivet 
lukkede op og bød på te 

med rom. Selvfølgelig 
også på de traditionsrige 
danske pebernødder og 
brunkager.  
Samtidigt kunne 
4750Avisens læsere 
deltage i arkivets lille 
julespøg ved at aflevere 
den udfyldte tipskupon 
med 13 underholdende 
spørgsmål.  
Vi takker for interessen 
og de indleverede kupon-
er, og efter lodtrækning 
mellem de rigtige 
besvarelser gik 
førstepræmien - og 
dermed tre  flasker god 
rødvin - til Margit Ander-
sen, Nansensvej, Lundby. 

Andenpræmien - to flask-
er god vin - fik Merete 
Knudsen, Grumløsevej, 
Lundby, og tre-
djepræmien - én flaske 
kvalitetsvin - fik Kaj We-
ber, Ibsvej, Lundby.  

Til lykke! 

 I øvrigt får alle konkur-
rencedeltagere med 
bopæl i Lundby Sogn et 
gratis medlemsskab af 
Lundby Sognearkiv og 
dermed fri adgang til 
arkivets arrangementer i 
2014, hvis man ikke i 
forvejen er medlem.  

Til lykke med det - og 
velkommen skal I være. 

Sognearkivet takker for i 
år  og ønsker alle en 
glædelig jul og et godt 
nyt år.  

"Vi passer på Lundbys 
historie" 

Karen Johansson 

Glögg og tevand med rom 
 Kaffe med småkager 

Lysfest og julespøg 

 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg,  

Tlf. 5534 2101  
www. arnestedet‐vordingborg.dk 

Åbnings der: 
man‐tor 13‐17,  
fredag 13‐19, 
lørdag 9‐12 
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Vigtig information via 
4750Avisen til alle, der har bil 
i syvsogne-området. 
På forsiden af hjemmesiden: 
www.vordingborg.dk kan der 
læses følgende: 
Parkeringsregulativ hånd-
hæves fra 1. november 2013. 

Af Betina Nymand, vej- og 
trafiksekretariatet  
Det er slut med "flinkesedler" i 
Vordingborg Kommune. Re-
gulativet, som også gælder 
sommerhusområder, gør det 
blandt andet forbudt at parkere 
med hjulene helt eller delvist 

på fortovet, og køretøjer over 
3500 kg. skal parkeres mindst 
200 meter væk fra beboelse. 
Blandt andet indeholder regu-
lativet et forbud mod stands-
ning og parkering på fortov og 
cykelstier. Se mere på kom-
munens hjemmeside. 

Ovenstående fortalte jeg til 
nogle personer jeg tilfældigt 
mødte her hvor jeg bor, og 
ingen af dem vidste besked! 
Derfor kan det måske gavne 
lidt at få informeret om det! 
   Aase Harrekilde-Petersen 
                                 Lundby 

Hold dig opdateret  
på internetportalen 

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

Slut med flinkesedler i Vordingborg Kommune 

Foreningen Svend Gønge afholder ordinær 

Generalforsamling 
mandag den 24. marts kl. 18.30 

i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen - kl. 19.30 - fortæller  
Andreas Ørskov-Lindhardt om adelsmanden  

Kaj Lykkes storhed og fald.  
Der er gratis adgang til generalforsamling og foredrag! 

Kaffe, kage samt øl og vand kan købes. 
Foreningen Svend Gønge 

Fra nu af vanker der bøder, hvis man parkerer sådan i Vordingborg Kommune. 
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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 

I Over Vindinge forsamlings-
hus har bestyrelsen et meget 
stort ønske, som de hermed vil 
formulere til alle, ikke blot i 
Sværdborg sogn men i det 
ganske åbne land:  

Flere hænder, tak!  
Forsamlingshuset drives som 
nøglehus, og det går egentlig 
pænt med udlejningen.  
- Men vi har ikke råd til at få 
ordnet de større reparationsar-

bejder, som trænger sig på. 
Stormen vred i vores tag, og 
kommer der ikke flere frivilli-
ge hænder til, så kan huset 
ikke fortsætte . 
John Søndergård, som har 
været næstformand i flere år, 
nærer stor bekymring for hu-
sets fremtid. I begyndelsen af 
det nye år vil den siddende 
bestyrelse holde et ”alvorligt 
møde”, som John siger: 
- Her skal vi diskutere, hvor-
dan vi fremover kan sikre hu-
set mod vind og vejr. Det kræ-

ver en renovering eller udskift-
ning af dele af vores gamle 
tegltag. 
Den 28. december vil der dog 
som sædvanligt blive afholdt 
juletræsfest for alle, dog er 
arrangementet denne gang lagt 
i eftermiddagstimerne kl. 14-
17 af hensyn til de mindste 
deltagere. Det koster 50 kr. pr. 
person at deltage og man kan 
tilmelde sig pr. mail til  
movervindinge@gmail.com 
Vel mødt! 

Marianne Kristiansen 

Forsamlingshusets store juleønske 

Nyheder på www.syvsogne.dk 
Med dette nummer slutter ud-
givelsen af 4750Avisen. Du 
vil fremover kunne følge de 
lokale nyheder på internetpor-
talen www.syvsogne.dk. 
Syv Sogne Medier, som har 
udgivet 4750Avisen i 10 år, 
fortsætter med at udgive hjem-

mesiden med lokale nyheder, 
og der er også planer om at 
oprette en nyhedsside på face-
book, til supplement af hjem-
mesiden. 
Du kan fortsat sende dine ny-
heder og informationer til 
4750@syvsogne.dk. 
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Af Birthe Jonasen 

DCH Eftersøgningstjene-
ste (Dansk Civile Hunde-
førerforening) er lands-
dækkende og har dygtige 
hunde, der står klar til at 
hjælpe dig med at finde 
din tabte pung, nøgler, 
briller, mobiltelefon, hø-
reapparater, smykker el-
ler andet. 

Der findes flere eftersøgnings-
hunde på Sydsjælland, der står 
klar til at hjælpe. Bl.a. Tikka 
og Samson som begge bor i 
Vordingborg kommune. 
Begge hunde er glade for men-
nesker og børn, lydige og me-
get arbejdsivrige, så der er fart 
over feltet, når de lukkes ud af 
bilen, får vesten på, og sendes 
ud i terrænet.  
Det er næsen i jorden, vifte 
med halen, især når de finder 
noget fært. Det er fuld fart 
hjem til fører med tingen i 
munden, når de har fundet 
noget, der har været rørt af 
mennesker. 

Hvordan får du hjælp? 
Hvis man har tabt noget, uan-
set hvor i landet man bor, rin-
ger man til Eftersøgningstjene-
stens koordinator Johnny Sar-
ka tlf. 7110 4069 eller tlf. 
7565 6537, som så finder de 
hunde, der bor tættest på ste-
det, hvor du har tabt dine ting. 
Man får et telefonnr. til hunde-
førerne, så man selv kan ringe 

og tale med dem. Hvad man 
har tabt og hvornår, der aftales 
tid og sted, hvor man mødes, 
og hundeførerne får ved an-
komst anvist stedet, hvor man 
regner med tingen ligger. Man 
kan altid være sikker på, at det 
er de rigtige hundeførere, man 
mødes med, da de bærer en 
sort vest med eftersøgnings-
tjenesten broderet på samt et 
id-kort, der fremvises ved an-
komst. 
Hunden får en gul sikkerheds-
vest på, så man kan se, at det 
er en hund i arbejde og slippes 
løs i området, hvor den arbej-
der sammen med føreren. 
Hundene kan arbejde på alle 
underlag uanset om det er 
mark, skov, græsplænen eller 
gårdspladsen hjemme. 
Hundene arbejder i et stykke 
tid alt efter alder og erfaring, 
holder pause og sættes på igen. 
Når området er søgt igennem, 
skulle hunden meget gerne 
aflevere det tabte.  
Det sker naturligvis, at hunde-
ne ikke finder tingen, men de 
fleste gange går det godt. År-
sager til tingene ikke bliver 
fundet er mange, det kan være 
man ikke har anvist det kor-
rekte område, fordi man ikke 
er helt sikker på, hvor man har 
tabt tingen, det kan være, at 
det er samlet op af andre, ble-
vet ført væk af vand og vind, 
eller det har ligget så længe, at 
færten er forsvundet.  
Prisen for at få besøg af en 
eftersøgningshund er kørepen-

ge til førerne, fra deres hjem 
til findestedet.  

Træningsarealer søges 
Dygtige hunde søger altid efter 
nye træningsarealer, da vi har 
brug for at træne i forskelligt 
terræn og bundforhold, så hun-
den kan arbejde uanset områ-
dets karakter. 
Hvis du har et areal her på 
Sydsjælland eller Falster, hvor 
vi må komme og træne en 
gang i mellem – det behøver 
ikke være mere end 20x50 m - 
en baghave, en mark, eng, 
skov eller plads med grus og 
asfalt, så ville vi være meget 
taknemmelige for at få mulig-
heden for at holde hundenes 
færdigheder ved lige.  
Jo flere forskellige steder vi 
træner, jo bedre bliver hunde-
ne til at lukke af for forstyrrel-
ser, så de kan 
koncentrere sig 
100 % om den 
opgave, de får 
stillet.  
Hundene skal 
kunne skelne 
mellem arbejde 
og sjov, de skal 
kunne arbejde i 
alt slags vejr og 
terræn, uanset 
hvor mange 
mennesker og 
andre dyr, der 
færdes i nærhe-
den. Så jo flere 
forskellige ud-
fordringer vi 
kan få, jo bedre 

bliver hundene til eftersøg-
ningsarbejdet. 
I er velkomne til at kontakte 
Birthe Jonasen på mail wa-
co@email.dk eller tlf. 25 79 
27 55, hvis I har et område, vi 
må låne. 

Hele Danmark kan få hjælp 
Som sagt er Eftersøgningstje-
nesten landsdækkende, så uan-
set om du bor i Jylland, på 
Sjælland eller øerne, står der 
altid en hund klar rundt om-
kring i Danmark til at hjælpe 
dig med at finde den ting, du 
har tabt. Bare ring til Johnny 
Sarka– så gør vi, alt hvad vi 
kan for at hjælpe med at finde 
den igen. 
Eftersøgningshundene og fø-
rerne glæder sig til at høre fra 
jer og hjælpe jer. 

Tikka er en sort labradortæve, 
der er en garvet finder af ting. 
Hun har været ude til flere 
opgaver og bruges i det dagli-
ge til jagt og Schweiss – en 
disciplin, hvor hunden opsø-
ger påkørt eller anskudt vildt.  

Samson er en sort labradorhan, der er ny i 
Eftersøgnings-tjenesten. Han har trænet på at 
finde ting i næsten 2 år, så han er nu klar til 
at løse opgaven. I det daglige er han konkur-
rencehund indenfor DCH.  

Har du tabt din telefon, så prøv en eftersøgningshund 
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Det sker i jan. 
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 

2014 
On 1 Nytårsdag 
To 2 
Fr 3 
Fr 10 
Fr 17 
Lø 18 
Sø 19 
Ma 20 19.00: Bestyrelsesmøde i Forenin-
gen Svend Gønge.  
Ti 21 19.00: Spøger  det i Lundby? Lund-
by Sognearkiv afslører spøgelserne i møde-
salen på Lundby Bibliotek, Lundby Hoved-
gave 100, 4750 Lundby kl. 19.30. 
Ti 28 14-17: Juletræsfest i Overvindinge 
Forsamlingshus. 
To 30 19.00: Generalforsamling i For-
eningen Fjord til Fjord Naturstien i 
Køng Forsamlingshus, Øbjerggårds 
Allé 2, Køng, med dagsorden ifølge 
vedtægterne.  
Fr 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 

Kære elever  
på Lundby Efterskole! 
Når I om aftenen går en tur 
til Lundby City, vil I så 
være søde at tage reflekser 
på? 
Når det regner og der er 
modkørende trafik, er det 
meget svært at se jer. Der 
skulle jo nødigt ske noget! 
En rigtig god jul til jer alle 
sammen! 

Martina Kofler 
Skaverupvej 4 

4760 Vordingborg 

Hvad er dette? 
- Hvad er dette? Tid, sted 
og anvendelse! 
Sådan spurgte Piet van 
Deurs, dengang vi kun hav-
de én tv-kanal i Danmark.  
Nu stiller Winie Jaaouane 
fra Kostræde Banker det 
samme spørgsmål, når det 
gælder de afbillede gen-
stande. 
Hun fortæller: - I min gen-
bos have hang de på et træ, 
jeg plukkede dem og lagde 
dem på en rød dug i stuen 
for at fotografere dem. Det 

er nok en måned siden. Nu 
er de ved at tørre, men er 
stadig smukke.  
Har du et bud, så skriv en 
mail til Winie:  
winiejaaouane@gmail.com 

Efter- 
lysning 

Jeg søger  
efterkommere efter  

Møller Jørgen Hansen 
og  

hustru Marie Jensdatter, 
ejer af Lundby Mølle  

1860-1880. 

Også gerne noget om 
selve møllen. 

Inge Hoffmann  
tlf. 5545 0359  

Traditionen tro var dagplejen og bør-
nehaven Bøgebjerg i Lundby inviteret 
i Lundby kirke. Her havde præsten 
Louise Coster forberedt et lysbilled-
show om juleevangeliet og der blev 
sunget sange. Det var en rigtig hygge-
lig formiddag.  
Vi vil gerne fra dagplejen benytte lej-
ligheden til at sige tak til Peter Sten 
for de 10 dejlige år. Vi går ellers ind 
for langvarige forhold, men forståeligt 
nok blev det ikke sådan. På dagplejens 
og børnenes vegne vil vi gerne ønske 
alle 4750læsere en rigtig glædelig jul 
og et lykkebringende nytår. 
                             Mvh. Hanne Larsen 
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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 

Onsdag før første søndag i 
advent mødte 40 mennesker 
op i Køng Forsamlingshus for 
at synge julen ind. Kirsten og 
Egon Jacobsen havde jule-
pyntet smukt og Johnny Han-
sen og Hanne Kofoed havde 
forberedt et program med en 
blanding af julesalmer, jule-
sange samt højtlæsning af 
Peters Jul, og fra Børneklub-
ben på 1. sal kom 14 nisse-
børn sammen med Elise Ol-
sen og pyntede juletræet med 
deres hjemmelavede julepynt 
inden de tændte juletræet og 
sang "Til julebal i nisseland". 
Først kl. 16.30 sluttede vi og 
ønskede hinanden en rigtig 
glædelig jul.  

De sang julen ind i Køng Forsamlingshus 

Nej, det kan da ikke passe, at 4750Avi-
sen ikke udkommer mere! Et  fanta-
stisk  nødvendigt lokalt organ. 
I ti år har det været fast kutyme, de to 
gange om året min søn kommer på 
besøg fra Jylland, at det første han 
kaster sig over er: 4750Avisen. Han 
må jo lige opdateres om  mit område. 
Hvis det ikke kan være anderledes, vil 
jeg takke for alle dine gode artikler, 
synspunkter, og for den måde du har 
modtaget alle mine indlæg. Der ligger 
altså en masse her, som egentlig lige er 
til at udgive, så…..? 
 
                             Med mange hilsener  
      Winie Jaaouane, Kostræde Banker 

Det kan da ikke passe 



20  

 

4750Avisen nr. 144, 21. december 2013 


