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4750  Avisen 
6. årgang nr. 56 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 2.-3. februar 2009 

Denne måneds portræt er af afgående 
skoleleder på Svend Gønge-skolen i 
Lundby Morten Mygind Jensen.  
Morten har været leder af Svend Gønge-
skolen i godt tre år med stor succes. Han 
har skabt ro og stabilitet både indad og 
udadtil. Nu skal han være skolechef på 
Falster.                              Se side 20-21 

Månedens 

PORTRÆT 

Borger-
forening 
overvejer 
at lukke Læside 6 4750Avisen nu ud  

to gange pr. måned 
Fra nu af udkommer 4750Avisen to 
gange om måneden. I sædvanligt 
udstyr ved månedsskiftet og i en lidt 
tyndere udgave midt i måneden. Vi 
håber på flere annoncører, da vi 
bliver meget mere aktuelle. 
                              Læs mere side 2 

Skånsk gæst på  
generalforsamlingen 
i BF Lundby 
Tommy Johansson, borger og ild-
sjæl i Lundbys skånske venskabsby 
Lönsboda deltager i Borgerforenin-
gen Lundbys generalforsamling den 
4. marts.               Læs mere side 8 

Skal udviklings-
hæmmede redde 
vandsportscenter?  
Skal de udviklingshæmmede på 
STU i Lundby redde vandsportscen-
teret i Bårse, spørger en borger. 
                  Se svaret på side 12-13 

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 
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1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

 Man må sno sig, sagde ålen... 
- Man må sno sig, sagde 
ålen. Den lå på panden. 
Nogenlunde sådan føler 
vi os på 4750Avisen, nu 
da vi har kastet os ud i at 
udgive avisen to gange 
om måneden. 
Alternativet havde været 
at lukke, og det havde vi 
ikke lyst til. Så hellere 
satse og håbe på, at det 
lykkes. 
Baggrunden for den hyp-
pigere udgivelse af avisen 
er det stadigt strammere 
krav fra Post Danmark til 
nogle af de små kunder.  
Vi hutlede os igennem 
2008 ved at blive lagt ind 
i ”Med Rundt”. Men da 
Post Danmark varslede, at 
vi i 2009 skulle afleveres 
endnu før og at vi kun 
kunne udkomme i hele 
postnumre, var vi på vej 
på panden. 
Og så er det man må sno 
sig som ålen. 
Vi spurgte vores gode 
samarbejdspartner i Post 
Danmark, om der var 
mulighed for, at vi kunne 
få bedre vilkår, hvis vi 
udkom to gange om må-
neden i stedet for en 
gang. Og det kunne vi! 

Dels ville vi få bedre dead 
lines, dels ville vi i højere 
grad kunne definere vores 
udgivelsesområde. 
Når vi ikke ubetinget jub-
ler over løsningen er det 
selvfølgelig fordi vi ikke 
ved, om vi kan skaffe de 
ekstra indtægter, der skal 
til, når vi skal trykke to 
aviser om måneden i ste-
det for en. 
I forvejen løber det hele 
lige rundt, så der SKAL 
flere annoncører og info-
sidekunder til, hvis vi skal 
overleve. 
Hvis det ikke lykkes, kan 
vi med sindsro konstatere, 
at der ikke var basis for 
fortsat udgivelse. Men vi 
tror og håber på, at det 
endnu bedre produkt med 
kortere dead line til hvert 
nummer vil betyde, at vi 
får de ekstra kunder, der 
sikrer den fortsatte udgi-
velse af den lille avis med 
den store betydning. 
4750Avisen er ikke en 
normal avis, der udgives 
for at tjene penge. Ideen 
med 4750Avisen er at 
tjene lokalsamfundet. At 
give det lokale erhvervs-
liv, institutioner og for-

eninger mæle og synlig-
hed. At understøtte de 
mange gode initiativer, 
der tages for at gøre vores 
område til et levende lo-
kalsamfund. 
Vi håber på opbakning i 
form af flere annoncer og 
infosider. 
Du sender blot din ordre 
til 4750@lundbyweb.dk. 
Samtidigt skal jeg opfor-
dre alle vores læsere til at 
bruge avisen.  
Har du noget af interesse 
for andre - i dit eget sogn 
- eller de øvrige syv sog-
ne, hvor avisen udkom-
mer, så send os et tip på 
4750@lundbyweb.dk 
eller ring 6130 1004. 
Det behøver ikke at være 
fikse og færdige artikler. 
Vi skal nok få strikket det 
sammen, så det bliver 
læseværdigt! Send også 
gerne fotos, så vi kan 
afspejle de mange aktivi-
teter, der foregår i hele 
vores udgivelsesområde. 
4750Avisen er for alle i 
Beldringe, Bårse, Ham-
mer, Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og 
Udby Sogne! 
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Lundby AutocenterLundby AutocenterLundby Autocenter   

Din lokale mekaniker  
tilbyder: 
Alt i autoreparationer 
f.eks.  
*rustreparationer, 
*service-eftersyn, 
*forsikringsskader, 
*olieskift,  
udskiftning af dæk og  
*styretøjsmåling 

Dit valg af mekaniker er også 
en tillidssag 

v/ Jan Nielsen 
Lundby Hovedg. 32 
tlf. 5576-7673 
info@lundby-autocenter.dk 

Kommunen satser på  
udvikling i Syv Sogne 
Der er mange forslag til ud-
vikling af Syv Sogne-
området i det udkast til ny 
kommuneplan, som Vording-
borg Kommunalbestyrelse nu 
begynder at behandle poli-
tisk.  
Både Bårse og Lundby for-
bliver lokalcentre i den nye 
kommuneplan, og det inde-
bærer, at der satses på begge 
områder. Konkret opererer 
kommuneplanen med en 
kraftig udbygning af bolig-
massen i Syv Sogne, med 
deraf følgende service-
faciliteter. 
”I lokalcentrene kan placeres 
lokale servicefunktioner og 
der skal sikres gode kollekti-
ve trafikforbindelser til de to 
større bycentre og til kom-
munecenteret (læs: Præstø, 
Stege og Vordingborg by). 
I lokalcentrene Lundby, Bår-
se og Stensved kan planlæg-
ges for yderligere byvækst i 
tilknytning til byen. (…) 
Konkrete områder udlægges 
og overføres til byzone ved 
lokalplanlægning”, hedder 
det i udkastet til kommune-
plan. 
Når det gælder udbygning 
med detailhandel, så tilgode-
ses Syv Sogne–området og-
så. Kommuneplanen regner 
med ekstra areal for nye bu-
tikker i Lundby Lokalområde 
på 1000 kvadratmeter (en 
fordobling i forhold til i dag) 
og på 500 kvadratmeter i 
Bårse Lokalområde. 
Når det gælder byvækst gør 
kommuneplanudkastet op-
mærksom på, at Lundby, 
Bårse og Stensved spiller en 
særlig rolle på grund af ideel 
beliggenhed i forhold til in-
frastruktur. 
- Derfor skal denne kommu-

neplan sikre grundlag for 
yderligere byvækst i disse 
byer, hedder det, og man 
fortsætter: 
”Lundby er en by, der gen-
nem de senere år har under-
gået en stor forvandling til at 
være en by i udvikling med 
private investeringer i for-
skønnelse af den centrale by. 
Lokalbefolkningen har vist 
viljen til udvikling gennem en 
lang række af initiativer, 
herunder bl.a. etableret med-
borgerhus. Samtidig investe-
res der på statsligt niveau på 
stationen og de stationsnære 
omgivelser. Derfor er det 
vigtigt, at kommunen under-
støtter grundlaget for Lundby 
bys fremtidige status og po-
tentialer som stationsby og 
sammen med Vordingborg by 
styrker den kollektive trafik 
og derved bidrager til en 
bæredygtig udvikling”. 
Sådan hedder det i udkastet 
til Kommuneplanen, som nu 
går til politisk behandling, 
herunder høring blandt bor-
gerne.                     
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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 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
Februar-2: 16.-17. februar - deadline 6. feb. 

Marts –1: 2.–3. marts - deadline 20. feb. 
Marts-2: 16.-17. marts - deadline 6. marts 
April-1: 30.-31. marts - deadline 20. marts 

April-2: 13.-14 april - deadline 3. april 
Maj-1: 27.-28. april - deadline 17. april 

Maj-2: 11.-12. maj - deadline 1. maj 
Juni-1: 25.-26. maj - 15. maj 

Bemærk! Vi udkommer  
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline fredag i lige uger!  

Lundby Kiosken 
& Solcenter 

Lundby Hovedgade 95 
åben alle dage fra 7.30 til 21.00 
Frisk brød fra Ørslev Bageri hver dag 

Brødbestillinger på alle bagerens produkter  
modtages gerne, senest kl. 16 dagen før. 

Kom og få en gang sol Pris: 25,-  
10 turskort ”1 gang gratis” Ingen tidsbestilling 

Vi udlejer også DVD-film 
5576 6191 

En vejledning til den nye 
affaldsordning, hvis du 
har Internet ellers: 
Ring kommunen på tlf. 
5536 2473 / 5536 2474. 
 
Via Internettet: 
1. Gå ind på: 
www.vordingborg.dk  
2. Klik på: Se hvornår du 
får hentet affald (under bil-
ledet NY AFFALDSORD-
NING) 
3. Vælg vejnavn fra listen 
4. Vælg husnummer fra den 
næste liste. Vent lidt, og 
klik OK når den knap er 
klar 
 
Husholdningsaffald: 

På hjemmesiden kan man 
læse hvilken størrelse af-
faldsbeholder der er bestilt, 
og hvornår den tømmes. 
F.eks. står der under min 
adresse: Onsdag ulige. 
Dvs. den tømmes hver 14. 
dag, en onsdag i ulige uger. 
Jeg har bestilt tømning hver 
14 dag, så det er korrekt. Nu 
gælder bare om at huske 
hvilken onsdag, ikke? 
 
Papir-container: 
De fleste har fået den sam-
me størrelse (240 l.) papir-
container udleveret. Lige 
siden vi fik dem skulle vi 
bare huske, at sætte den ud 
inden kl. 7 den første man-

dag i hver måned, nemt 
nok! 
 
Nyt vedr. papir tøm-
ning fra og med  2009. 
Du skal checke, hvornår der 
bliver hentet papir på netop 
din adresse. Dette gøres ved 
enten at benytte ovenståen-
de hjemmeside (eller ringe 
kommunen), og læse (hhv. 
høre) hvornår det foregår! 
Nu er det pludselig ”kun” 
hver anden måned den skal 
stilles ud ved vejskel.  
I mit tilfælde: Tirsdag i 
ugerne 7, 15 og 23. Der 
tilføjes sikkert nye uger 
senere hen. 

Afhentning  
af storskrald: 
Iflg. hjemmesiden hentes 
det 6 gange årligt, og det 
skal stilles ud senest man-
dag morgen kl. 7, men det 
er indtil videre hemmeligt 
for mig hvornår det skal 
foregå. Dvs. jeg har i hvert 
fald ikke kunnet finde det 
endnu. 
 
God jagt til alle og  
Godt Nytår! 
 
Venlig hilsen,  
Aase Harrekilde-Petersen,  
Lundby Hovedgade 69, 
4750 Lundby 

Som jeg ser det her op ad 
Hovedgaden, så er der mange 
inklusiv mig selv, 
der ikke er orienteret om stor-
skraldsordningen for 2009. 
På kommunens hjemmeside 
fremgår det, at dagrenovation 
nu hentes om onsdagen mod 
tidligere om torsdagen. 
næste tømning af papir-
container er i uge 7 og stor-
skrald hentes 6 gange 
årligt. 
Som jeg vurderer det, er det 
en klar forringelse af ordnin-

gen, og det betyder, jeg bliver 
nødt til at køre på genbrugs-
stationen med papiraffald og 
diverse storskrald. 
I et større perspektiv må det 
betyde et forøget CO2 udslip i 
kommunen, da der sandsyn-
ligvis er andre end mig , der 
skal køre nogle ekstra gange 
på genbrugsstationen. 
 
Venlig hilsen 
Ingvard 
Lundby Hovedgade 101 
4750 Lundby 

Ny affaldsordning  
er en forringelse 

Her er en tømningsvejledning fra en Lundbyborger 

Hvornår er det nu, papircontainerne bliver tømt? Er 
det ikke noget med den første mandag i måneden? Men 
hvorfor har disse så stået og ventet i tre uger? 

4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 



5 

Idrætsforeningen Svend Gønge  
indkalder til  

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

Torsdag den12. februar 2009 kl. 1930  
i Køng Forsamlingshus.  

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen 

Ingen busforringelser  
for skolebørnene 

4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 

Det er ikke noget mål i sig 
selv at bevare store busser, 
der kører næsten tomme 
rundt på vores veje, men 
skolebørnenes buskørsel må 
der under ingen omstændig-
heder ske forringelser af.  
Det var holdningen da Syv 
Sogne Samarbejdet drøftede 
de ændringer i buskørslen, 
som Vordingborg Kommu-
ne har indført efter nytår. 
Syv Sogne Samarbejdet tog 
efter sit møde i december 
initiativ til at få indkaldt 
forvaltning og udvalgsfor-
mand til et møde med lokal-
rådene, og det blev holdt 
den 6. december i kommu-
nalbestyrelsens mødesal på 
rådhuset i Vordingborg. 

Her forsikrede både forvalt-
ning, kørselskontor og ud-
valgsformand Søren Nybo, 
at der ikke vil ske forringel-
ser for skolebørnene, når en 
række rutebiler erstattes 
med skolebusser, der er 
lukket for offentligheden. 
Og det erklærede lokalråds-
repræsentanterne sig meget 
tilfredse med. 
De forringelser, der sker for 
andre end skolebørn, som 
hidtil har benyttet rutebiler-
ne, vil i hvert fald delvist 
blive opvejet af nye mulig-
heder, når Vordingborg 
Kommune indfører telebus-
ser over alt.  
Telebusserne vil køre i dag-
timerne og primært mod de 

tre købstæder. Men der for-
handles i øjeblikket om at få 
en bus til at køre mod Lund-

by, så folk uden bil kan 
komme til bl.a. station, bib-
liotek, lægehus og apotek. 

AP Glas & facader 

 
Din lokale glarmester 

 
- Døgnservice 
- Energiruder 

- Spejle/brusedøre/vægge 
- Montering af døre/vinduer 
- Aluminiums facader/døre 

- Renovering 
- Forsikrings skader 
- Freelance arbejde 

 
AP Glas & facader – Lundby 

Tlf: 20775887 – info@AP-glas.dk 
www.AP-glas.dk 
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Bårse Grundejer- og Borgerforening 
overvejer at nedlægge sig selv 
Når Bårse Grundejer– og 
Borgerforening mødes til 
generalforsamling i Sam-
lingshuset i Bårse tirsdag 
den 10. februar kl. 19.00 
kan det blive foreningens 
sidste. 
Bestyrelsen indstiller nem-
lig til generalforsamlingen, 
at såfremt et projektforslag, 
der er indsendt til Velfærds-
ministeriet, ikke opnår støt-
te fra ministeriet, er besty-
relsen enig om at spørge 
generalforsamlingen, om 
foreningen fortsat skal be-
stå.  
”Medlemmernes manglende 
interesse for at deltage i 
foreningens arbejde (f.eks. 
den årlige rengøring og ved-
ligehold af legepladsen 
”Friheden” og den særdeles 
ringe deltagelse i spørgeske-
maundersøgelsen i august 

måned nødvendiggør oven-
nævnte beslutning”, hedder 
det i indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen. 
Hvis forsamlingen beslut-
ter, at foreningen fortsat 
skal bestå, er man klar med 
en fortsat dagsorden, som 
blandt andet indeholder 
valg af bestyrelsesmedlem-
mer.  
Tre er på valg, og ingen af 
dem ønsker genvalg.  
Dertil skal der vælges to 
suppleanter. 
Derimod skulle generalfor-
samlingen ikke få proble-
mer med at få valgt reviso-
rer. Både Jørgen Tvedegård 
Madsen og Ivan Tolborg 
stiller op igen, og det gør 
revisorsuppleant Kenn Jo-
hansen også. 
Punkt 8 på dagsordenen 
stiller spørgsmålet, om Bår-

se Bladet fortsat skal ud-
komme. Bårse Bladet redi-
geres af IvanTolborg og har  

været Bårse Grundejer– og 
Borgerforenings blad i 27 
år.  

Bårse Bladet risikerer også at blive nedlagt. 

4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 
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Salon Krøltoppen 
Varme vintertilbud: 

Forhandler af IDhairwax 
Matrix hårprodukter 

- både til mænd og kvinder 
Wella Colortouch hjemmefarve 

til halv pris 
FØR: 100,- kr. NU: 50,- kr. 

SALON 
KRØLTOPPEN 
v/Else Christensen 
Tlf. 5576 7002 

Lundby Hovedgade 93, st. 
Åbent: 9.30-17.00 

tirsdag-torsdag og fredag 
lørdag: 9-12 

Lukket mandag & onsdag 

Skånsk gæst på  
Borgerforeningens 
generalforsamling 

Tommy Johansson hedder 
han, og han er ildsjælen bag 
Netværket i Lönsboda, 
Lundbys venskabsby i det 
nordøstlige Skåne.  
Til daglig virker han som 
fritids– og kulturchef i Osby 
Kommun, som Lönsboda er 
en del af, men det er som 
borger i Lönsboda, han er 
gået i spidsen for samarbej-
det med Lundby i det net-
værk af foreninger, instituti-
ner og erhvervsliv, som man 

har bygget op i Lönsboda.  
Tommy Johansson er gæst 
på Borgerforeningen Lund-
bys generalforsamling ons-
dag den 4. marts. Han kom-
mer og fortæller, hvordan 
Netværket i Lönsboda fun-
gerer. 
Alle er velkomne til at kom-
me og høre Tommy Johans-
sons foredrag og deltage i 
generalforsamlingen! Bor-
gere i Lundby Sogn har 
stemmeret til generalfor-

samlingen. 
Samarbejdet mellem Lund-
by og Lönsboda blev ind-
ledt i slutningen af 2007. 
Initiativet blev taget af 
Lundby, som fandt, at det 
ville være interessant at 
samarbejde med en by i det 
område, hvor Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen kom fra 
og så den by, hvor han boe-
de til sin død og ligger be-
gravet i. 
Allerede i februar 2008 var 

den første delegation gæster 
på besøg. Det var omkring 
15 skåninger, som besøgte 
Lundby, og i sommeren var 
omkring 30 Lundbyborgere 
blandt andet til 1600tals-
marked i Lönsboda. Og i 
oktober deltog knap 20 
lönsbonitter i Gøngemarked 
2008 i Lundby. 
I øjeblikket udvikles samar-
bejde på flere planer, og det 
vil blive præsenteret på ge-
neralforsamlingen. 

Tommy Johansson. 

4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 

Dejlige supper på menuen 
til fællesspisning i Lundby 
Onsdag den 4. februar - to 
dage efter at Kyndelmisse 
har slået sin knude, over-
måde hvas og hård - står 
den på dejligt varme supper 
ved fællesspisningen i 
Medborgerhuset Lundby  
kl. 18 
Der er tre supper på menu-
en. Og de koster 60 kr. 

Fiskesuppe, Aspargessuppe 
m/hønsekød og thailandsk 
kokussuppe med svampe 
og dertil hjemmebagt brød. 
 Tilmelding i dag på tlf. til 
Margit på 5576 7226 samt 
tlf. og sms til Winni på 
4050 9278 og mail til An-
nik på anniklanzky@ 
vip.cybercity.dk 
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Lundby Biblioteks åbningstider: 
Mandag: ……………….....  14-16 
Tirsdag:  ……………….....  14-17 
Torsdag:  ………………….  16-19 

Lundby Bibliotek 
Lundby Hovedgade 100 

Telefon: 5576 7224 
lundbib@vordbkom.dk 

www.lundbybibliotek.dk 
Tømrermester Ole J. Larsen 

Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

Kaj O. Jensen & Søn ApS 
Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Åbningstider:   
Onsdag, torsdag, fredag kl. 10-17 
Lørdag kl. 10-13 
Øvrige dage forudbestilling på 2061 6719.  
Bestillinger på buketter modtages  
gerne dagen før, da dette nedbringer  
eventuel ventetid. 
Mvh. fra Lisbeth Skov 
Vi ses i Solsikken! 

2061 6719 

Generalforsamling  
i Sværdborg sogns forsamlingshus 

i Over Vindinge, Tinghøjvej 8, 4760 Vordingborg af-
holdes torsdag d. 12. marts 2009 kl. 19  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Bestyrelsen er kl. 18 – forud for mødet - vært ved en 
gang middagsmad, som man bedes tilmelde sig senest d. 
5. marts til Jytte, tlf. 5538 2158.  Mød op og hør, hvor-
dan det går i dit lokale samlingshus.  

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Finanskrisen 
lukker butik 
BWR Reklame og Skilte, 
Lundby Hovedgade 92, fik 
en kort levetid i Lundby. 

Butikken åbnede mandag 
den 25. august, og den 
lukkede pr. 31. december. 

Baggrunden for lukningen af 
BWR Reklame, som har 
eksisteret i mange år før den 
kom til Lundby, er finanskri-
sen.  
I branchen er det ingen hem-
melighed, at finanskrisen har 
bevirket, at firmaerne stort 
set ikke bestiller reklamer 
mere.  
BWR Reklame og Skilte, 
som inden de kom til Lund-
by, drev forretning fra 
Sværdborg, stopper fuld-

stændig. Firmaet er helt luk-
ket og de henviser på deres 
hjemmeside til et andet lo-
kalt skiltefirma PR-Skilte, 
som indehaves af Per og 
Randi Rasmussen i Espelund 
ved Lundby. 
Erhvervslejemålet Lundby 
Hovedgade 92 er altså igen 
ledigt, men mon ikke det 
hurtigt bliver lejet ud igen, 
da det opfattes som et af de 
mest attraktive forretnings-
placeringer i stationsbyen. 

BWR Reklame og Skilte fik en kort levetid på Lundby Ho-
vedgade 92 i Lundby. Firmaet er lukket pga. finanskrisen. 
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Hvis nu 4750Avisen ikke kommer 
Fra og med dette nummer 
udkommer 4750Avisen 
hver anden uge.  
De nye udgivelsesdage bli-
ver mandag og tirsdag i lige 
uger. 
Vi holder en sommerpause i 
slutningen af juni og hele 
juli og er tilbage i begyndel-
sen af august.  
Eneste undtagelse fra man-
dag-tirsdags-udgivelsen 
bliver uge 16, hvor 4750A-

visen udkommer tirsdag-
onsdag pga. 2. påskedag. 
Hvis du af en eller anden 
grund ikke skulle modtage 
4750Avisen mandag eller 
tirsdag i en lige uge, bedes 
du rette henvendelse til os 
på 4750@lundbyweb.dk 
eller ringe 6130 1004. 
Vi vil da udfylde en formel 
reklamation til Post Dan-
mark, som har lovet at tage 
sig af sagen. 

Da der kan forekomme ure-
gelmæssigheder i forbindel-
se med vores overgang til 
ny distributionsaftale, sør-
ger vi for, at der ligger eks-
tra eksemplarer af 4750Avi-
sen i lokalområdets butik-
ker. 
 
Til vore annoncører 
Skulle du være interesseret i 
også at få din annonce i den 
udgave af avisen, der ud-

kommer midt i måneden, 
bedes du rette henvendelse 
til 4750Avisen, 
4750@lundbyweb.dk eller 
tlf. 6130 1004. 
Så kan du få din ekstra an-
nonce allerede i nummeret, 
der udkommer den 16.-17. 
februar. 
Vi håber, at den nye distri-
butionsordning bliver til 
glæde både for vores læsere 
og annoncører! 

Servering 
 Mangler du én til at servere 

til din næste fest, til din 
næste konfirmation eller 

bare til at rydde af? 
Jeg har serveret i mange år 
og derfor vil jeg selvfølge-
lig gøre alt for, at din fest 

bliver den bedste. 
Ring til mig på 

2071 8294  
Line Barbesgaard Hansen 

Jakob Gnistrup 
stopper i Syv 
Sogne-ledelsen  
Syv Sogne Samarbejdet 
mister en af sine markante 
repræsentanter, når Jakob 
Gnistrup fra Beldringe 
Sogn på generalforsamlin-
gen i Beldringe Borgerfore-
ning ikke stiller op til valg 
til samarbejdet igen.  
Jakob Gnistrup har repræ-
senteret Beldringe i en år-
række og siddet i sekretaria-
tet i de senere år. Læs mere 
side 17.  
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- Vi satser ikke på 
vandsportscenteret 
STU Sydsjælland, som har 
hovedsæde i Lundby, er 
ikke længere afhængig af 
Vandsportscenteret i Bårse. 
Det fastslår forstander for 
STU i Lundby, Karin Lær-
ke, over for 4750Avisen. 
- Der var i de oprindelige 
vedtægter en forbindelse, 
men det er der ikke mere, 
siger Karin Lærke. 
Hun fastslår, at STU for 
tiden satser på alt andet end 
Vandsportscenteret i Bårse, 
som jo ikke ser ud til at 
blive til noget foreløbigt. 
- Vi vil meget gerne være 
seriøse, og vi har intet med 
vandsportscenteret at gøre 
mere, siger hun. 
Forstanderen ønsker ikke at 
udtale sig om baggrunden 
for den oprindelige forbin-
delse mellem STU og 
Vandsportscenteret, og øn-
sker ikke at kommentere, at 
forstanderen for Walde-
marsbo i Faxe Ladeplads, 
som har oprettet STU i 
Lundby, er den samme som 

formanden for Vandsports-
centeret i Bårse, nemlig 
Sten Ratje Andersen. 
Karin Lærke fortæller, at 
STU Sydsjælland er i fuld 
gang med at lave aftaler 
med andre erhvervsdriven-
de på Sydsjælland med 
henblik på at oprette prak-
tikpladser for de unge fra 
den 3-årige uddannelse i 
præstegården i Lundby. 
- Vi har kontakter til flere 
virksomheder i Lundby og 
omegn med henblik på at 
skaffe praktikpladser til 
vores unge, siger Karin 
Lærke. Hun nævner, at hun 
lige har indgået en aftale 
med det nye idrætscenter på 
den tidligere Tokai-skole i 
Beldringe Sogn om at tage 
tre praktikanter. 
Karin Lærke fortæller også, 
at kørelærer Bendy Meller-
gaard i Lundby har lavet et 
specielt forløb for fire af 
skolens elever, som ønsker 
at tage kørekort.  
- De får så et særligt kursus, 

som forhåbentligt kan kva-
lificere dem til at modtage 
normal undervisning bagef-
ter, siger Karin Lærke.  
Der er for tiden otte elever i 
den gamle præstegård på 
Bavnevej 3 i Gammel 
Lundby. 
STU er i gang med at un-
dersøge mulighederne for at 
købe nogle huse i Lundby, 
så de kan indrette boliger 
for de unge, når de har væ-
ret sluset igennem et skole-
forløb i præstegården. 
Vi håber i løbet af de næste 
tre år  at få 20 unge igen-
nem uddannelsen, som vi så 
håber at kunne finde huse 
til, hvor de typisk vil bo fire 
og fire sammen. 
Karin Lærke udtrykker øn-
ske om et godt forhold til 
lokalsamfundet, som allere-
de har glæde af skolen. 
- Jeg tror godt, at både Mer-
ko og Kiosken kan mærke, 
at yderligere otte unge er 
kommet på kost i Lundby, 
siger hun med et smil. 

Forstander Karin Lærke: - Vi ønsker et godt forhold til lokalsamfundet. 

STU var 
et stort 
ønske 
STU- Sydsjælland er ble-
vet til på initiativ af Walde-
marsbo Efterskole i Faxe 
Ladeplads. 
Uddannelsen er et helheds-
pædagogisk uddannelsestil-
bud, som udbydes efter 
rammerne i Lov nr. 564 af 
6. juni 2007, en lov som 
Landsforeningen Ligeværd 
har kæmpet for i mange år, 
fortæller forstander på STU 
i Lundby, Karin Lærke. 
Uddannelsen vil være  
en direkte forlængelse af de 
pædagogiske tiltag, som 
speicialefterskolerne giver 
eleverne. 
Uddannelsen, som er en 
Særlig Tilrettelagt Uddan-
nelse, derfor STU, er for 
unge mellem 18 og 25 år. 
Uddannelsens indhold er: 
- boundervisning 
- uddannelses– og beskæfti-
gelsesundervisning 
- fritidsundervisning 
- basis– og almendannende 
undervisning og 
- arbejdspraktikker. 
Eleverne bor på eget værel-
se i hus med 4 – 6 unge. De 
er fælles i dagligdagen om 
at passe fællesfaciliteter 
som køkken, opholdsstue, 
badeværelser og udendørs 
arealer. Skolen kan kontak-
tes på tlf. 5576 9988.  

STU Sydsjælland i Lundby 
har udgivet en lille folder, 
hvor man kan læse mere om 
den nye skole.  
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Skal udviklingshæmmede redde 
Sydsjællands Vandsportscenter? 
STU Sydsjælland er ifølge 
4750 Avisen et nyt uddan-
nelsescenter for unge mel-
lem 18 og 25 år som ikke 
har kompetencer til at gen-
nemgå de eksisterende ung-
domsuddannelser. Og STU 
med base i den gamle præ-
stegård i Gl. Lundby er til-
knyttet Sydsjællands Vand-
sportscenter i Bårse. Men 
vedtægtsmæssigt er det også 
tilknyttet Waldemarsbo 
Efterskole i Fakse Lade-
plads. 
STU skulle give de unge 
forståelse for at leve i sam-
eksistens med vandsports-
centrets brugere, fremgår 
det af artiklen. 
Jamen, hvad skal de unge 
med særlig behov dog lave 
der? Der er jo ingen brugere 
af vandsportscentret. 
 Der er dog et pudsigt per-
sonligt sammentræf mellem 
Waldemarsbo og vand-
sportscentret. Og det er Sten 
Ratje Andersen. Han er 
manden bag vandsports-
centret og leder af Walde-
marsbo Efterskole, der står 
bag STU Sydsjælland. 
Fakta er, at vandsports-

centret i dag består af to 
huller i jorden med lidt vand 
i. Hele arbejdet med centret 
blev sat i værk selv om der 
ikke var fagfolks garantier 
for, at søerne rent faktisk 
også kunne holde vand – 
hvilket de viste sig ikke at 
kunne. Centret har aldrig 
fungeret. I tre år har det 
ligget øde hen – der er to 
huller med en smule vand i 
trods det, der er postet ad-
skillige millioner kroner i 
projektet – heraf 1,9 millio-
ner skattekroner fra den 
gamle Præstø Kommune. 
End ikke centrets hjemme-
side fungerer – det har den 
ikke gjort i adskillige måne-
der. Samtidig er centret ved 
at trække den økonomiske 
bundprop ud af Dansk 
Vandski Forbund (DVF), 
der gennem Danmarks 
Idræts Forbund (DIF) har 
lånt vandsportscentret over 
en million kroner. Men de 
manglende indtægter fra de 
brugere der ikke er der, gør 
det vanskeligt for DVF at 
betale lånet tilbage. Og i 
oktober 2008 måtte DVF gå 
den tunge gang til DIF for 

at få et økonomisk forskud 
på en kvart million kroner 
for januar kvartal i år – for 
overhovedet at holde vand-
skiforbundets likviditet kø-
rende. Samtidig måtte vand-
skiforbundet bede om et lån 
på 300.000 kroner og bede 
om yderligere udsættelse af 
betalingen på millionlånet 
til Sydsjællands Vand-
sportscenter på to år. 
Herefter skulle Sydsjæl-
lands Vandsportscenter - 
efter eget udsagn – igen 
kunne betale de aftalte ydel-

ser, fremgår det af et referat 
fra et bestyrelsesmøde i 
Dansk Vandski Forbund fra 
den 18. oktober 2008. 
 Nu ser det angiveligt ud til, 
at det er psykisk udviklings-
hæmmede, autister og bog-
ligt svage, der skal være 
med til at redde stumperne 
for Sydsjællands Vand-
sportscenter. Måske hjulpet 
af Vordingborg Kommune. 
Kommunen er tilsyneladen-
de klar til at smide endnu en 
million skattekroner ud i de 
to beskidte vandhuller i 
Bårse - i et center, der ikke 
gennem de sidste tre år har 
kunnet bevise sin eksistens-
berettigelse og som angive-
ligt kun har et par håndfulde 
medlemmer. Det samtidig 
med, at kommunens ældre 
borgere må finde sig i dårli-
gere kommunal service og 
dyrere mad. Mon ikke væl-
gerne skal huske på det, når 
de drager til de kommunale 
valgurner i november? 
 

Med venlig hilsen 
Poul Erik Larsen, 

Erhvervsvej 3, 
Bårse  

Præstø Kommunes udgifter  
til Sydsjællands Vandsportscenter: 
 
Kommunal kaution………………… 300.000 
Salg af grund til kloakfond…….……425.000 
Udgifter til landmåler……………….114.000 
Ejendomsmægler………………..……54.000 
Kloakering………………………..…..40.000 
Jagt og træfældning (advokatudgift)... 70.000 
Lokalplan……………………………250.000 
Kommunal tilskud…………………..400.000 
Moms tillagt tilskud…………………100.000 
Kommunalt driftstilskud: 
3 år a 75.000…………………………225.000 
I alt…………………………….….1.978.0000 

P. E. Larsen: - Skal udvik-
lingshæmmede nu bruges til 
at skaffe statspenge til 
vandsportscenteret i Bårse? 

STU: - Vi er ikke længere  
knyttet til vandsportscenteret 
STU-institutionen i Lundby 
er ikke længere knyttet ved-
tægtsmæssigt sammen med 
Vandsportscenteret i Bårse.  
Det slår forstander for STU 
i Lundby, Karin Lærke fast. 
Det er rigtigt, at vi oprinde-
ligt havde lavet en forbin-
delse i vedtægterne, men 
den findes ikke længere, 
siger Karin Lærke. 
4750Avisen erfarer, at for-
bindelsen mellem STU og 
Vandsportscenteret alene 
bunder i personsammenfald 
mellem Waldemarsbo i 

Faxe Ladeplads, som har 
stiftet STU og Vandsports-
centeret i Bårse.  
Forstander på Waldemarsbo 
i Faxe Ladeplads hedder 
Sten Rathje Andersen. For-
mand for Vandsportscente-
ret i Bårse hedder også Sten 
Rathje Andersen. Og det er 
én og samme person. 
- Vi er på ingen måde af-
hængig af Vandsportscente-
ret, og vi satser nu på sam-
arbejde med andre, siger 
Karin Lærke til 4750Avi-
sen. 
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Karina Reuter Garner 
Registreret Alternativ Behandler 
(RAB) 
Svinøvej 10 A - 4750 Lundby 
tlf.: 5178 2884 
  
Din mobile RAB reg. FDZ- 
Zoneterapeut & massør 

Har du en nyhed fra vores 
lokalområde, de Syv Sogne 
eller Hammer Sogn, så send 
den til 4750Avisen! 
4750@lundbyweb.dk eller 
Møllergaarden 3, 4750 Lund-
by. 
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Man sover godt hos Britta! 
Lundby Hovedgade 139, 4750 Lundby 
Ring og hør nærmere. Tlf. 2190 1937 

BøgebjerghusBøgebjerghus  
Bed & breakfastBed & breakfast  

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

Åbent: 
Onsdag 16.00-17.30 
Lørdag 10.00-14.00 
 
Lundby Hovedgade 
70 
Lundby 
tlf. 5576 7023 

Fra Saharas ørkensand 1971  
til Bankevejens snemasser 1978 
”Fra Saharas ørkensand 
1971 til Bankevejens sne-
masser 1978” 
Det er den spændende titel 
på et foredrag, som den 
sagnomspundne og gudsbe-
nådede fortæller Sanny 
Hansen, Køng, leverer ons-

dag den 11. februar kl. 
14.00 i Køng Forsamlings-
hus for den lokale pensio-
nistforening.  
Der er blevet rift om Sanny 
Hansen som foredragshol-
der, og det er anden gang 
inden for få måneder, at det 

er Køng-Lundby Pensionist-
klub, der står som arrangør 
af et Sanny Hansen-
foredrag. 
Alle er velkomne, og vi 
håber på stort fremmøde, 
siger Kirsten Jakobsen. 

Sanny Hansen fra Køng. 

Ris og ros til Merko i Lundby 
Der var både ris og 
ros til Merko i Lund-
by, da man bad de 
handlende om at be-
svare et spørgeskema 
i 4750Avisen i slut-
ningen af 2008. 
Mere personale, bedre 
rengøring og flere 
smil, lyder nogle af 
buddene. 
En kunde skriver: 
”Et større udvalg af 
kød. Det er altid det 
samme, der er der. Et 
bedre overblik over 

priserne og ikke alt 
det rod i butikken.” 
En kunde ønsker, at 
varerne sættes på 
plads om morgenen. 
Et par kunder ønsker 
større fokus på for 
gamle varer. Et pro-
blem inden for alle 
varegrupper, siger en 
kunde. 
Mange kunder peger 
på bedre prismærk-
ning, og en kunde 
siger, at der ofte er 
udsolgt af ganske 

almindelige varer, 
f.eks. konserves. 
Og så virker det kao-
tisk, at der ofte er 
stabler af papkasser, 
man ikke kan komme 
uden om.  
”I har en god betje-
ning med smil og 
altid en hjælpende 
hånd”! siger en af de 
tilfredse Merko-
kunder. 
Og så er der en, der 
ønsker flere gevinster 
på lotto-kuponerne! 

Tanjas og Ryans Private  
Bondegårdsdagpleje 
Når jeres barn fortjener det bedste. 

Utroligt, men sandt: I kan også spare penge. 
Læs mere på vores hjemmeside. 
www.mariehone.dk 

Ring og få mere info på 5628 2016  
mobil 4233 3763.  
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Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 - 4750 Lundby 
* Tagudskiftning 
* Reparationer 
* Nybygninger 

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

 
 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

LUNDBY MEDBORGERHUS 
Festlokaler-Seminar-Mødelokaler- 

2 petanque-baner 
Indendørs max. 120 pers. – Udendørs max 100 
Vi leverer service og super restaurationskøkken 

samt udendørs grill. 
Medborgerhusets Støtteforening kan være  

behjælpelig med mange ting.  
Booking: 5133 3771 

E-mail: mackeprang@c.dk 
hjemmeside:www.lundbyweb.dk 
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Det er i år 400 år siden. at 
Galileo Galilei for første 
gang rettede en kikkert mod 
stjernehimlen.  
Internationalt og i Danmark 
(www.astronomi2009.dk) 
fejres 400-året med mange 
forskellige arrangementer og 
begivenheder.  
Lokalt har Astronomisk 
Forening for Sydsjælland 
(AFFS) valgt at åbne mange 
af vores møder for offentlig-
heden for at give et indblik 
i, hvad der sker indenfor 
astronomien i disse år.  
I løbet af 2009 vil der blive 
afholdt adskillige offentlige 
arrangementer i samarbejde 
med Avnø Naturcenter, hvor 
der vil blive mulighed for at 
kigge i et teleskop. 
AFFS’s første arrangement i 
februar er en stjernekiggeaf-
ten, fredag den 6. februar 
kl. 19.30-22.00. Den aften 
stiller vi et par af vores tele-
skoper op på Avnø Natur-
center og alle som kommer 
forbi, vil kunne få et glimt 
af de spændende verdener, 
vi finder på nattehimmelen. 
Månen er et par dage fra 
fuldmåne, så vi vil helt sik-
kert kigge på Månens krater. 
Venus, Jordens søsterplanet, 
er også synlig først på afte-
nen, så den vil vi også tage 
et kig på. Hvilke andre af 
nattehimmelens fascineren-
de verdner vi finder på at 

kigge på, må aftenen vise. 
Der vil være rig mulighed 
for store som små, at stille 
spørgsmål omkring univer-
set. 
Stjernekiggeaftenen aflyses i 
tilfælde af overskyet vejr. 
Er du i tvivl, så kan du ringe 
til Tom Axelsen på tlf. 5054 
3368 fra kl. 18.30. 
Vi har inviteret en af de 
bedste astrofotografer i Dan-
mark, Michael Stauning, til 
at komme til Avnø Natur-
center mandag den 9. fe-
bruar kl. 19:30 og fortælle 
lidt om astrofotografering. 
Michaels foredrag vil tage 
udgangspunkt i hans egen 
udvikling gennem de sidste 
tre år fra en novice inden for 
astrofotografering til en af 
de bedste. Michael vil 
blandt andet komme ind på 
udstyr, hvilke aha-oplevel-
ser han har haft med astrofo-
to, teknikkerne han bruger, 
både ved teleskopet og ved 
PC’en og hvor han vil hen 
med sit astrofotografering. 
Foredraget vil blive en dia-
log mellem Michael og til-
hørerne. Naturligvis supple-
rer Michael sit foredrag med 
en masse af sine astrofotos. 
Hvis himlen er klar efter 
foredraget, kan vi gå ud og 
se på nattehimlen. 
 
Til begge arrangementer er 
der gratis adgang. 

Avnø Naturcenter 
fejrer Galileo Galilei 

Astrofotograf Michael Stauning kan du møde på Avnø. 
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Sydsjællands Perle 

Helaftens-  
arrangementer 

fra 495 kr. pr. couvert 
alt inkl. 

Åben for store som små 
selskaber alle ugens 

dage 
 

Mad ud af huset  
Husmandskost  

fra kr. 95,- 
Smørrebrød fra kr. 21,- 
Festmenu fra kr. 155,- 

Buffet fra kr. 125,- 
 

Ring efter brochure 
 

Bårse Samlingshus 
Pia Illum 

5599 0116 

1000 kg. træpiller 8 mm fra kr. 2000,- 
  1000 kg. træpiller 6 mm kr. 2100,- 

960 kg. briketter kr. 1650,- 
1 bur askebrænde 2,1 stab. rm. kr. 1450,-  

Alle priser er inklusive moms. 
Levering eller afhentning på vores to lagre, 

Hammer Hestehave 6, Hammer  
Tlf: 5576 0021 / 6174 1021 
eller Næstvedvej 402, Sallerup 

Tlf: 2276 6255 
Se vores mange produkter på  

www.biosyd.dk 

 

Søndag den 1. februar åbne-
de Støtteforeningen for 
Køng Museum en udstilling 
med grafikeren og maleren 
Egon Mortensen (1941 – 
2002). 
 
Egon Mortensens værker 
stråler af fantasi samt farve-
glæde, og hans malerier og 
akvareller udtrykker en for-
nem farvebalance. 
Inspirationskilden til vær-
kerne er barndommens 
eventyr, den mytologiske 
verden, u – og underbevid-
ste drømme, ånder og dæ-
moner samt kirkernes kalk-
malerier. 
Hvert billede har sin egen 
dualisme beskrivende det 
positive og negative – det 
gode og det onde. 
I begyndelsen af 60erne 
arbejdede Egon Mortensen 
sammen med Villy Dau-
gaard, Lundby, som den-
gang var malermester, og 

dyrkelsen af kunsten på et 
mere professionelt plan tog 
sin begyndelse. Det førte til, 
at han i 1965 debuterede på 
Charlottenborgs Forårsud- 
stilling, hvor han også ud-
stillede i 1966, 67 og 69. 
Har udstillet rundt omkring 
i Norden og i 1997, 98 og 
1999 var turen kommet til 
Masnedøfortets Sommerud-
stilling. 
 
Egon Mortensen udtrykte 
selv sit billedunivers såle-
des: 
” Mennesket – i drøm og 
realitet. 

Brudstykker – af det under-
bevidste. 
Gamle og nye symboler 
Små brudstykker af den 
jord, vi træder på. 
Øjeblikke foran livets 
spejl.” 
 
Udstillingen er  åben daglig 
fra kl. 12 –16 undtagen 
mandag 
til og med søndag den 8. 
marts. 
Køng Museum ligger Byga-
den 27, Køng, 4750 Lundby 

                       
Venlig hilsen 

Jørgen T. Hansen 

Udstilling med maleren Egon 
Mortensen på Køng Museum 
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Så gik der endnu et år og vi skal 
igen til at afholde generalforsam-
ling i Beldringe Borgerforening, 
og vi håber derfor at se borgerne i 
Beldringe Sogn fredag den 13. 
februar kl. 19.00 i 
’Hjemmeværnsgården’. 
 
Generalforsamlingens dagsorden 
er: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskab. 
5. Valg til bestyrelsen. 
På valg: Hans Nielsen– modtager 
genvalg 
Wessel Doldersum – modtager 
genvalg 
Søren V. Nielsen – modtager ikke 
genvalg 
Christina Mattsson – modtager 
ikke genvalg 

6. Valg af revisor. 
På valg: Ole Flenø   
Lars Ovesen 
7. Valg af revisorsuppleant. 
På valg Stine Grabas 
8. Valg af Syv Sogne-
repræsentanter 
På valg: Finn Olsen 
Jakob Gnistrup – modtager ikke 
genvalg. 
9. Indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 
Efter generalforsamlingen vil Pre-
ben Pedersen via film tage os på 
en kulturhistorisk rejse gennem 
Beldringes landbrug gennem de 
sidste 30 år. Der vil være mulig-
hed for at købe øl og sodavand, og 
så giver vi en sandwich til. 
 
Med venlig hilsen 
Beldringe Borgerforenings  
Bestyrelse 

Beldringe Borgerforening 
skal have ny formand 

Beldringe Borgerforening 
skal have ny formand og ny 
Syv Sogne-repræsentant. 
Det fremgår af invitationen 
til foreningens generalfor-
samling.  
Christina Mattsson, som har 
været formand i det seneste 
år og som har været en dri-
vende kraft i oprettelsen af 
borgerforeningen stopper 
ved denne generalforsam-
ling. Det samme gør hendes 
mand, Jakob Gnistrup, som 
igennem en årrække har 
været Beldringes repræsen-
tant i Syv Sogne Samarbej-
det og medlem af Samarbej-
dets sekretariat. 

Christina Matts-
son stopper i 
Borgerforenin-
gens bestyrelse. 

Jakob Gnistrup 
stopper i Syv 
Sogne-ledelsen. 
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Lørdag den 3. januar 2009 
kl.11.00 i Svend Gønge 
Hallen, strømmede det til 
med spændte og friske gym-
naster fra idrætsforeningens 
Spring Team. I alt 18 gym-
naster i alderen 10 til 14 år 
og 4 instruktører havde 
valgt at bruge deres første 
weekend i 2009 på gymna-
stik. Vi er sikre på at den 
store tilmelding skyldes at 
idrætsforeningen havde 
valgt at give kr. 50,00 i til-
skud pr. deltager. Det gjor-
de at arrangementet var 
gratis at deltage i, hvilket vi 
på Spring Team gerne vil 
sige Idrætsforeningen 
Svend Gønge stor tak for. 
Vi havde to rigtig gode da-
ge, hvor vi brugte tiden på 
at lære nye serier og øve en 
masse spring. Gymnasterne 
syntes også det var sjovt at 
lave akrobatik i forskellige 
opstillinger. Det var specielt 

morsomt at lave en stor 
pyramide, det var godt nok 
ikke altid det lykkedes lige 
godt, men øvelse gør jo 
mester og til sidst stod den 
så længe at vi kunne nå at 
tage et billede.  
Da det var tid til at lave 
aftensmaden, kom tre af 
gymnasternes forældre for 
at hjælpe med madlavnin-
gen. Der var også flere af de 
andre forældre, der var 
hjælpsomme med at bage 
pølsehorn, boller og kage. 
Så der skal også lyde en stor 
tak til forældrene for den 
flotte opbakning. Lørdag 
aften var der dømt hygge. 
De unge gymnaster fik lov 
til at drøne rundt på redska-
berne, snakke med hinanden 
og lave lige hvad de havde 
lyst til. 
Det var ikke det store pro-
blem at falde i søvn om 
aften, for vi var godt brugte 

og næste morgen var vi godt 
trætte ved morgenbordet. 
Søndag gik med mere gym-
nastik, dog ikke i samme 
tempo som om lørdagen, for 
vi var trætte og lidt ømme i 
kroppen. Drengene var gla-
de for at lære at lave en 
baglæns saldo, mens piger-
ne lærte en redskabsserie 
med køller.  
Spring Team havde en rig-
tig hyggelig gymnastik-
weekend og alt hvad gym-
nasterne har lært kan ses til 

Storstrømmens forårsopvis-
ning i Vordingborg Hallen 
den 7. marts og den 28. 
marts til foreningens lokal-
opvisning.  Vi håber, vores 
gymnaster også næste år 
kan dyrke deres sportsgren, 
men det kræver at vi har en 
gymnastik afdeling i Idræts-
foreningen Svend Gønge, 
derfor vil vi gerne på Spring 
Team vegne opfordre foræl-
dre og andre interesserede 
til at møde op til forældre-
møde i Svend Gønge Hal-
lens cafeteria den 29. januar 
kl.17.30-18.30 og gå ind i 
gymnastik udvalget, så vi 
også i fremtiden kan have 
en gymnastik afdeling i 
Idrætsforeningen Svend 
Gønge.  
Skulle der være spørgsmål 
til udvalgsarbejdet, er I vel-
komne til at kontakte Dor-
the Christensen på tlf. 2095 
3691. 

Gymnastikweekend for Spring Team-ISG 
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Lundby Kirke informerer 

Sværdborg Kirke informerer 
Lysgudstjeneste  onsdag d. 4.02 kl. 17 i Sværdborg Kirke 
 
Det er stadig mørkt, når mange af os kører om morgenen og mørkt, når vi kommer hjem om aftenen. Vi går mod lyse-
re tider! 
Lys er dejligt og giver os energi! Vi tænder derfor lys til Lysgudstjenesten, 
så kom inden om Sværdborg Kirke inden du skal hjem til aftensmaden. 

 
 
Børnekor 
 
 
Børnekoret øver: 
Onsdag kl. 13.35-14.15 i musiklokalet på Svend Gønge Skolen. 
Det er Lillian Saaek, der er korleder, da vores organist Alla Lund har søgt nye udfordringer i anden stilling. 

Fastelavn 
Søndag den 22. februar er der fastelavns/ familiegudstjeneste 
i Sværdborg kirke kl. 14.00. 
Alle børn og forældre inviteres til at deltage denne dag, og vi håber, at rigtig mange vil møde op og være med. 
Vi håber, at alle vil møde udklædte, for det er så festligt at se alle de forskellige fantasifulde kreationer. 
Det er den dag på året, hvor alt fra feer til drager, sørøvere og prinsesser møder op i kirken. 
Vi begynder selvfølgelig med gudstjenesten og efterfølgende er der tøndeslagning på gårdspladsen ved præstegården. 
Her deles børnene op i to hold et for børn til og med 7 år og et for børn på 8 år og opefter. 
Når kattedronning og kattekonge er fundet, vil børnene få slikpose og der bliver serveret kaffe, te, kakao og faste-
lavnsboller i Præstegårdssalen. Når alle har fået fornyede kræfter sluttes arrangementet af med leg for både børn og 
barnlige sjæle under ledelse af Ulrik Friis og præsten, så vi alle kan få rørt både krop og lattermuskler. 
Vi glæder os til at se jer!! 
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Navn: 
Morten Mygind Jensen 
 
Erhverv: 
Skoleleder på Svend Gønge-
skolen. 
 
Bopæl: 
Stege 
 
Fødselsdato: 
30. maj  
 
Familieforhold: 
Gift med Anette, sammen har 
vi to børn en dreng på 12 år 
og en pige på 6 år. 
 
Hvor er du født og opvok-
set? 
Jeg er født i Kolding, men 
allerede som meget lille flyt-
tede mine forældre til Fyn. 
Senere flyttede vi til Stevns. 
Jeg har her tilbragt en stor del 
af barne- og ungdomsliv. 
 
Hvornår kom du til vores 
område? 
Jeg startede som skoleleder 
på Svend Gønge skolen for 3 
år siden. Bortset fra en årræk-
ke, hvor jeg har boet andre 
steder på Sjælland, Bornholm 
og i Københavns området 
oplever jeg at have været 
knyttet til Sydsjælland gen-
nem mange år.  
 
Hvad fik dig til at bosætte 
dig her? 
Tilknytningen til området var 

afgørende. Min familie og jeg 
har gode venner og familiere-
lationer hertil. Derfor var 
valget ikke svært da vi først 
havde besluttet os for endnu 
en flytning. Herudover ople-
ver jeg stor tilknytning til 
naturen og glæder mig dagligt 
over turen fra Stege til Lund-
by - først udsigten over van-
det, dernæst bakkerne, de 
store marker og skovstræk-
ningerne. Turen har det hele. 
 
Hvad er dit bedste barn-
domsminde? 
Tanker tilbage til barndom-
men knytter sig for mange, 
tror jeg, til særlige begivenhe-
der, ferier eller tilsvarende.  
Her er jeg ikke anderledes 
end andre - besøg hos bedste-
forældre, ture rundt i landet 
med bil og en lille teltvogn og 
lejrskoler med skolen for blot 
at nævne nogle eksempler. 
Herudover oplevede jeg på 
Stevns, og siden mens jeg var 
på efterskole, at gode venska-
ber blev etableret. Det bety-
der rigtig meget for mig, at 
man har noget at dele - en 
fælles erfaring eller oplevelse. 
Når man har kendt hinanden 
gennem mange år opstår den 
slags fælles erfaringer og gør 
et venskab til noget unikt. 
 
Hvilken uddannelse har du, 
og hvilke civile erhverv har 
du haft? 
Min uddannelsesbaggrund er 

en læreruddannelse. Denne 
uddannelse er suppleret med 
en række kortere og længere 
lederuddannelser, samt ud-
dannelser i offentlig forvalt-
ning. Min karriere starter som 
efterskolelærer i Osted, heref-
ter fik jeg lyst til at prøve 
kræfter med et ledelsesuni-
vers. Først som viceskolele-
der på Svaneke skole på 
Bornholm og efterfølgende 
som afdelingsleder på rådhu-
set i Nexø Kommune.  
 Efterfølgende har jeg fortsat 
med at arbejde med ledelse 
og forvaltning på skole- og 
kulturområdet på Vestsjæl-
land.  
Inden jeg rejste til Lundby 
var jeg med til at starte en 
friskole. Det var en meget 
lærerig proces, der gav mange 
erfaringer og mod på at arbej-
de som skoleleder. 
 
Hvilke fritidsinteresser har 
du? 
Fritiden har i mange år gået 
med at renovere ældre og 
nedslidte huse, passe haver 
osv. Det er sjovt og meget 
krævende. Heldigvis er det 
ikke længere aktuelt. Der er 
derfor blevet plads til et par 
ugentlige løbeture, en god 
bog og ikke mindst tid til at 
være mere nærværende der-
hjemme. Herudover er jeg 
nyvalgt medlem af menig-
hedsrådet i Stege - det ser jeg 
frem til at komme igang med. 

 
Hvad kan gøre dig rigtig 
glad? 
Når man kan tilrettelægge en 
proces, der ser ud til at lykkes 
bliver jeg glad. Samt selvføl-
gelig at stå hjemme og lave 
noget dejlig mad sammen 
med familie og gode venner. 
 
Hvad kan få dig til at grine? 
Gode oplevelser - en frisk 
bemærkning eller en lille 
spids kommentar til tingenes 
tilstand. 
 
Hvad kan gøre dig sur/
irriteret? 
Når tingene ikke helt flasker 
sig, men det er sjældent, at 
jeg gider blive sur. 
 
Hvad kan gøre dig bange? 
Generelt er jeg begunstiget af 
en stor tro på livet og ikke 
mindst på tillid til mine omgi-
velser. Gennem årene har jeg 
prøvet mig selv af i mange 
forskellige sammenhænge det 
giver en vis ballast og tiltro 
til, at jeg klarer mange for-
skellige situationer. 
 
Hvad er din største styrke? 
Det ligger mig ikke særlig 
naturligt at fremhæve mine 
egne stærke sider - det må 
andre vurdere. Netop tilliden 
til livet og mine omgivelser 
oplever jeg som en styrke.   

Månedens  
PORTRÆT 

Her ved udgangen af januar måned sagde vi farvel 
til skoleleder ved Svend Gønge-skolen Morten My-
gind Jensen.  
Morten Mygind nåede kun at være ved vores lokale 
skole i godt tre år, inden andre fik øje på hans åben-
lyse kvaliteter. Morten er tiltrådt et nyt job som 
skolechef i Guldborgsund Kommune. I løbet af de 
godt tre år, Morten var i Lundby, viste han sine 
store evner som leder.  
Det lykkedes ham at skabe intern ro på skolen, og 
han formåede dertil at skabe mange gode konktak-
ter til lokalsamfundet, som skolen fungerer i. Vi 
lagde især mærke til Mortens engagement i det in-
ternationale samarbejde, som Borgerforeningen 
Lundby og Foreningen Svend Gønge har etableret 
med vores venner i det nordøstlige Skåne. Vi håber, 
at Mortens initiativer vil fortsætte, når der er kom-
met en ny skoleleder. Og vi ønsker Morten held og 
lykke og siger til lykke til skolerne i Guldborgsund 
Kommune. Inden Morten ”forsvandt” sydpå, fik vi 
ham til at stille op til Månedens Portræt. 
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Hvad er din største 
svaghed? 
Igen er det rigtig svært at 
svare på, men der er klart 
nogle områder, hvor jeg prø-
ver at være meget bevidst om 
mit engagement.   
 
Hvad har været din største/
sværeste beslutning? 
Normalt tager jeg de beslut-
ninger, det er nødvendigt at 
tage i den konkrete situation, 
og derefter er jeg videre. Jeg 
analyserer situationen, både 
før og efter, men går ikke 
bagefter og tænker "det var en 
stor beslutning" eller det 
modsatte. I ens tilværelse er 
der altid ting, hvor man tæn-

ker, det skulle jeg ikke have 
gjort. Omvendt var det sådan, 
tingene var lagt til rette på det 
tidspunkt og en beslutning 
eller handling fører ofte noget 
godt med sig. 
 
Hvad er det modigste, du 
har gjort? 
Ved jeg ikke - har aldrig set 
mig selv som særlig modig 
eller det modsatte. Det er ikke 
en følelse, der fylder meget. 
 
Hvem beundrer du - og 
hvorfor? 
Jeg beundrer meget menne-
sker, der er optaget af noget 
og som ser stort på former, 
spindoktorer etc. for at kom-
me igennem med deres bud-

skab. Den person, der på sag-
lig og demokratisk vis kæm-
per for sagen. Især politikere 
omgiver sig ofte med kom-
munikationsrådgivere. Der-
ved får vi borgere sjældent 
den rene, ærlige debat og det 
kan jeg godt savne. Skjulte 
motiver og hensyntagen fyl-
der meget. Jeg har ikke en 
bestemt person jeg beundrer, 
men mange, der på deres egen 
måde har givet mit liv per-
spektiv. 
 
Hvad kan du bedst lide at se 
i tv? 
 Ser sjældent tv. Udover tv 
avisen på DR 1 et par gange 
om ugen, kan jeg slet ikke 
huske, hvornår jeg har set 

andet. Bortset fra gamle Ja-
mes Bond film. DR 1 viser 
endnu en gang en kavalkade 
af gamle film. Min søn og jeg 
er trofaste tilskuere. De har 
noget særligt over sig med 
faste replikker, lidt spænding 
og sin egen humor 
 
Hvordan slapper du bedst 
af? 
En god løbetur er mentalt 
meget givende. Lidt afhængig 
af arbejdsbyrden er jeg rime-
lig god til at slappe af der-
hjemme. Køreturen hjem gør 
sit til, at det meste er ude af 
hovedet, inden jeg kommer 
hjem. En lang vandretur med 
blæst og naturen helt tæt på er 
også rigtig godt. 
 
Hvad synes du, vi har for 
lidt af, i vores område? 
Det er oplevelsen, at her er 
rigtig meget ikke mindst i 
kraft af det engagement, bor-
ger- og idrætsforeningen le-
verer. Det er en særlig glæde 
at være leder i et lokalsam-
fund, hvor opbakningen til 
skolen er stor. Det betyder, at 
vi lettere gøre vores arbejde 
endnu bedre. Her er kort fra 
ord til handling og det passer 
mig godt. 
 
Hvad synes du, vi har for 
meget af, i vores område? 
 I perioder oplever vi på sko-
len, at for mange har det 
skidt. Børn, der ikke trives. 
Det kunne være dejligt, hvis 
vi og deres forældre blev sta-
dig bedre til at hjælpe børne-
ne. Vejen til succes går gen-
nem tryghed, klare mål og en 
tro på, at man kan bevæge 
sig. 
På skolen har vi, som den 
eneste i kommunen, lavet en 
familieklasse, der med stor 
succes hjælper børn og deres 
forældre på vej. Herudover 
har vi et godt samarbejde med 
det lokale områdekontor. 
 
Hvad er din livret? 
En fransk inspireret gryderet, 
et par franske oste og lidt 
frugt til dessert - måske indta-
get på en sydeuropæisk ter-
rasse... 

Morten Mygind Jensen er nu headhuntet som skolechef i Guldborgsund Kommune. 
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  Februar 2009 
Søndag 1 9.30: Motionstur -  

Mandag 2 16-18: Køng Sognearkiv holder åbent i graverboligen ved Køng Kirke. 

Tirsdag 3 19.15-21.30: Lundby Sognearkiv har åbent, Lundby Hovedgade 100, kld. 

Onsdag 4 14.00: Pensionistforeningen i Køng Forsamlingshus 
17.00: Lysgudstjeneste i Sværdborg Kirke 
18.00: Fællesspisning i Medborgerhuset Lundby. Menu: supper 

Torsdag 5  

Fredag 6 19.30-22.00: Stjernekigge-aften på Avnø Naturcenter. Alle er velkomne. Gratis adgang. 

Lørdag 7  

Søndag 8 9.30: Motionstur - Kulsbjerg rundt - Start for enden af Vallebovej (sidevej til Kohavevej i 
Ørslev Kohave) 

Mandag 9 Deadline for 4750Avisen - send dit stof til 4750@lundbyweb.dk 
19.30: Astrofotograf Michael Stauning holder foredrag om astrofotografering på Avnø Naturcenter. 

Tirsdag  10 19.00: Bårse Grundejer– og Borgerforening holder generalforsamling i Bårse Samlingshus 

Onsdag 11 14.00: Pensionistforeningen i Køng Forsamlingshus - Sanny Hansen holder foredraget ”Fra Saharas 
ørkensand i 1971 til Bankevejens snemasser i 1978”. 

Torsdag 12 19.30: Idrætsforeningen Svend Gønge holder generalforsamling i Køng Forsamlingshus 

Fredag  13 19.00: Generalforsamling i Borgerforeningen Beldringe på Hjemmeværnsgården v. Beldringe Gods. 

Lørdag 14  

Søndag 15 9.30: Motionstur - Avnø-Sallerup Strand rundt - start ved Avnø 

Mandag 16 4750Avisen udkommer 
19.00: Generalforsamling i Foreningen Lundbyweb & 4750Avisen i Medborgerhuset Lundby 

Tirsdag 17 4750Avisen udkommer 
19.15-21.30: Lundby Sognearkiv har åbent, Lundby Hovedgade 100, kld. 

Onsdag 18 14.00: Pensionistforeningen i Køng Forsamlingshus 
19.00: Syv Sogne Samarbejdet og lokalrådene holder møde i Svinø Forsamlingshus 

Torsdag 19  

Fredag 20  

Lørdag 21  

Søndag 22 9.30: Motionstur - vi går  "Julemærke-marchen" igen - start Køng Forsamlingshus. 
14.00: Fastelavns– og familiegudstjeneste i Sværdborg Kirke. Tøndeslagning bagefter. 

Mandag 23 Deadline for 4750Avisen - send dit stof til 4750@lundbyweb.dk    

Tirsdag 24  

Onsdag 25 14.00: Pensionistforeningen i Køng Forsamlingshus 

4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 

Natur-kultur og motion har 
fået en god start på det nye 
år. I skrivende stund har vi 
været ude at gå 2 søndage 
og hver gang har der været 
18 deltagere, der godt på-
klædt har nydt først turen 
Køng Sogn rundt og så tu-
ren i Ugledigeskoven. Det 

er hyggeligt,vi får snakket , 
motioneret og får masser af 
frisk luft. 
Der er stadig plads til flere 
og du behøver ikke at være i 
god form for at være med, 
vi tilpasser tempoet, så alle 
får noget ud af det. 
I februar ser planerne sådan 

ud: 
8. februar - Kulsbjerg rundt 
- Start for enden af Vallebo-
vej(sidevej til Kohavevej i 
Ørslev Kohave) 
15. februar - Avnø-Sallerup 
Strand rundt - start ved 
Avnø 
22. februar - vi går  

"Julemærke-marchen" igen 
- start Køng Forsamlings-
hus. 
  
ALLE SØNDAGE VED 
STARTSTEDET KL. 9.30 

 
Med  venlig hilsen 

Hanne Kofoed 

Natur, kultur og motion har fået en god start i det nye år 
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TØMMERGAARDEN GRUMLØSE 

Alt tømrer-, snedker-, murer–  
og entreprenørarbejde udføres 

Tømrermester 
Tonny Slot Pedersen 

e-mail: tp@tommergaarden.dk 
Spangsvej 79 - 4750 Lundby 

5598-1165 
Værksted 

4089-1397 
Bil tlf. 

Salg af døre og vinduer af KPK 

Udlejning af minigraver, bobcat  
og lift 18 meter 

Speciale:  
Værkstedsarbejde, alt udføres efter mål 

Den årlige støttefest – lør-
dag den 14. marts 2009 - i 
Over Vindinge forsamlings-

hus byder i år på gedigen 
rock og rul’ med bandet 
”Jack Cannon and the Side-
fills”. Det var faktisk det 
første band, man hyrede, da 
idéen med at afholde støtte-
fest opstod i 2005.  
Der er dansk buffet, som 
den udføres fra Ninas Køk-
ken på Orehoved for alle 
sultne gæster i forsamlings-
huset lørdag d. 14. marts kl. 
19. Kalvesteg stegt som 
vildt, glaseret landskinke 
med flødekartofler og diver-
se salater, alt dette skal vis-
selig ruste de dansende til at 
brænde kalorier af på par-
ketgulvet.  
”Ja, vi har øvet på et dilet-
tantstykke her efter jul, men 
da vi godt vil være sikre på 
at kunne gennemføre det 
med bravour, så må vi nok 
indse at der først kan blive 

premiere længere hen på 
foråret –” udtaler Knud 
Dahlerup, der igen er fast 
interiør på scenen.  
Støttefesten skal ses som 
bestyrelsens bud på at skaf-
fe midler til huse samt åbne 
lokalområdets øjne for at 
anvende stedet til festlige 
formål. Udlejningen er gået 
kendeligt nedad gennem de 
seneste tre år, så på den 
kommende generalforsam-
ling i huset, vil man drøfte 
vilkår og muligheder for 
fortsat drift af Over Vindin-
ge forsamlingshus.  
”Hvad enten vi kalder det 
lokalt samlingshus eller som 
det står anført på nettet bed-
ste forsamlingshus, så kom-
mer vi ikke uden om dét 
faktum, at huset skal kunne 
hvile i sig selv økonomisk. 
Og det kan det ikke med en 

så lav udlejningsforretning”, 
fortæller formand for besty-
relsen, Johnny Birch Jensen. 
Han påpeger at der skal 
laves mange ting både i og 
på huset, for at det fortsat 
kan tage sig ordentligt ud og 
være attraktivt for dem, der 
vælger at holde fest i 
Sværdborg sogn.   
”Én af de eneste ting, vi 
med sikkerhed kan sige, vi 
har her – til forskel fra man-
ge andre steder, det er uden-
omsplads med masser af 
legemuligheder. Og dét kan 
vi måske prøve at profilere 
os lidt bedre på”, tilføjer 
formand Johnny.  
For billetbestilling ring til 
Jytte på tlf. 5538 2158 eller 
Marianne 5538 2006.  
Mere om arrangementet i 
næste nummer af 4750Avi-
sen.  

Så er Dansuenza’en over os! 
4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 
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Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
3512 2089 

Grupperådsformand :  

Carsten Nielsen - c-a.nielsen@mail.dk 

5576 9733 

  

Mødeaftener Ulve: Tirsdage 17.00 – 19.00.  

1.Klasse - 4. klasse 

Spejdere: Tirsdage 19.00 - 21.00 . 5. klasse - 

opefter  

 

Flaske indsamling 

Merko Lundby har overtaget spejdernes flaske-

indsamling. Så aflevér dine tomme flasker ved 

Merko, din lokale butik, der støtter KFUM Spej-

derne i Lundby! Så støt spejderne, og aflever di-

ne flasker i Merko. 

 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

Selv en lille 
annonce i 
4750Avisen 
bliver set. 
Se vores 
priser på 
side 2 og 
bestil din 
annonce på 
4750@lund
byweb.dk. 

Beldringe Borgerforening  
afholder generalforsamling 

fredag den 13. februar kl. 19.00  
i ’Hjemmeværnsgården’ 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Efter generalforsamlingen film om landbrug i 

Beldringe ved Preben Pedersen. 
Beldringe Borgerforenings bestyrelse 

Hvis du vil have 4750Avisen og andre ugeaviser efter 1. 
april skal du ikke sige nej til gratisaviser. 

Sig ikke nej  
til ”gratisaviser” 
Når Post Danmark omkring 
1. april giver borgerne mu-
lighed for at sige nej til at 
modtage gratisaviser, skal 
du være opmærksom på, at 
hvis du siger nej til at mod-
tage gratisaviser, siger du 
nej til at modtage 4750Avi-
sen, Sydsjællands Tidende, 
Ugebladet, Regionalavisen, 
altså de ugeaviser, som de 
fleste er glade for at modta-
ge. 

Hvis du fortsat ønsker at 
modtage 4750Avisen og de 
øvrige gratis ugeaviser, skal 
du altså IKKE krydse af 
ved nej til gratisaviser.  
Du kan som hidtil sige nej 
til reklamer og fortsat mod-
tage 4750Avisen og de øv-
rige ugeaviser. Men du kan 
ikke modtage 4750Avisen 
og de øvrige ugeaviser, hvis 
du siger nej til gratisaviser. 
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Attraktivt Attraktivt   
erhvervslejemålerhvervslejemål  

i Lundby Centrum i Lundby Centrum   
udlejesudlejes  

  

Lundby Hovedgade 92Lundby Hovedgade 92  
Udlejes efter aftaleUdlejes efter aftale  
Kontakt Kenneth Kontakt Kenneth   

tlf. 6126 7074tlf. 6126 7074  



Søndag  
den 8. februar 
(Septuagesima) 
Beldringe: 9.00 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 
Lundby: 9.00 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
 
Søndag  
den 15. februar 
(Seksagesima) 
Beldringe: Ingen 

Bårse: 9.00 Susanne 
Christiansen 
Hammer: 10.30 
Køng: Ingen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 
Udby: Ingen 
 
Torsdag  
den 19. februar: 
Køng: 17.00 Stille-
andagt 
 
 
 

Søndag  
den 22. februar 
(Fastelavn) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 13.00  
Hammer: 9.00 
Køng: 14.00 - tøn-
deslagning på præ-
stegårdspladsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 14.00 
Udby: 10.30 
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SYDSJÆLLANDS 
MURERSERVICE 
SM Byg Aps 
Arkitekttegnede 
enfamilieshuse 
Alt tømrer– og murerarbejde udføres 

v. Peter Mieritz  
tlf. 2073 7084 

Gudstjenester i otte sogne Fællesmarkedet  
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 4750@ 
lundbyweb.dk eller send/aflevér den til 4750Avi-
sen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby.  

21" tv og video kan afhentes gratis. 
Ring 6082 9780. 
Tørret eller frisk pil til flet sælges. 
Ring 4052 7327. 

Generalforsamling i ISG 
Torsdag den 12. februar 
kl. 19.30 holder Idræts-
foreningen Svend Gøn-
ge sin årlige generalfor-
samling i Forsamlings-

huset i Køng. 
Dagsordenen på gene-
ralforsamlingen er som 
beskrevet i foreningens 
vedtægter. 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Kyndelmisse   
Kyndelmisse slår sin knude - overmåde 
hvas og hård. Det er nu mest vand og 
salt på vejene, der er hårdt ved vores 
biler. Sørg for at din bil kommer godt 

gennem vinteren.  
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 
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Her er dine repræsentanter i Syv Sogne Samarbejdet 

7Sogne 
Syv Sogne Samarbejdet er et 
samarbejde mellem Beldrin-
ge, Bårse, Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Udby 
Sogne.  
Hvert sogn vælger to repræ-
sentanter til Syv Sogne Sam-
arbejdet.  
Samarbejdet består for tiden 
af følgende repræsentanter: 

Jakob Gnistrup 
Ådalsvej 8, 
Beldringe.  
5598 0288  
ydre_udgaard 
@mail.dk 

Finn Olsen, 
Hastrupvej 34, 
Hastrup 
5598 1257 
ulla-
olsen@mail.dk 

Annelise  
Jensen 
Parkvej 35 
Baarse 
4720 Præstø 
tlf. 5598 0146 
alj@dlgnet.dk  

Bårse Sogn: 

Lundby Sogn: Svinø Sogn: Sværdborg Sogn: 

Peter Sten 
Hansen, Møl-
lergaarden 3, 
Lundby, 5576 
6001 sten@ 
post7.tele.dk 

Steen K. Nielsen,  
Ibsvej 43,  
4750 Lundby,  
5576 7217  
ibsvej43@ 
nielsen.mail.dk 

Peter  
Christensen,  
Kornhøjvej 2, 
Svinø  
5576 9192 
pc-svinoe@ 
pc.dk 

Steen Casper-
sen, Dalkærvej 
47, Klarskov, 
4879 3410 
steenogkirsten 
@tdcadsl.dk 

Beldringe Sogn: 

Udby Sogn: 

Lise Lotte 
Nielsen 
Spangsvej 
183, Udby,  
4750 Lundby 
tlf.5598 1310 

Jørgen E.  
Petersen 
Grumløsevej 115, 
Grumløse, 4750 
Lundby, 5598 
2430. mejsehu-
set@hotmail.com 

Klaus Larsen, 
Koholtevej 58, 
4760 Vording-
borg. 2083 6796 
larsen@ 
mato-hunger.dk 

Poul A. Larsen, 
Præstegårdsvej 
14, Bårse, 4720 
Præstø 
tlf. 5599 0040 
scandevo 
@dlgmail.dk 

Køng Sogn: 

Jes Jelsmark 
Dueurtvej 8 
Kostræde Banker 
4750 Lundby 
tlf. 2190 3374 
jelsmark 
@mail.dk 

Else Lützhøft 
Dueurtvej 8 
Kostræde  
Banker 
4750 Lundby 
tlf. 5099 0526 
pelse@mail.dk 

Orla Andersen, 
Dybsøvejen 61, 
Svinø, 4750 
Lundby,   
5576 9755   
kirsten.orla@ 
andersen.mail.dk 

4750Avisen, nr. 56, 2.-3. februar 2009 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Er du ny borger i et af de syv 
sogne, vil vi gerne have mu-
lighed for at byde dig ordent-
ligt velkommen. 
Derfor får du her kontaktper-
soner til din borger– eller 
beboerforening i netop dit 
sogn. Du er velkommen til at 
ringe eller maile: 
 

Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Christina Mattsson 
ydre_udgaard@mail.dk 
5598 0288 
 

Bårse: 
Bårse Grundejer– og Bor-
gerforening 
Martin Olsen 
martin@frimands.dk 
5599 0114 og 4056 2783 
 

Køng og  
Kostræde:  
Køng Borgerforening 
Poul Erik Rønje 
poul.erik.roenje@tdcadsl.dk 
5576 9462 
 

Lundby: 
Borgerforeningen Lundby: 
Peter Sten Hansen 
sten@post7.tele.dk 
5576 6001 - 6130 1004 
 

Svinø: 
Svinø Borgerforening 
Orla Andersen 
kir-
sten.orla@andersen.mail.dk 
5576 9755  
 

Sværdborg: 
Sværdborg Beboerforening 
Michael Petersen 
M18@mullep.dk 
2388 0284 

 
Udby: 
Udby Borgerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  

De ca. 600 erhvervsvirk-
somheder i Syv Sogne har 
et væsentligt og nyttigt ak-
tiv: 7S Erhvervsforum.  
Alle virksomheder i Syv 
Sogne - fra handel, hånd-
værk, landbrug og industri 
over liberale erhverv til 
ludere og lommetyve - kan 
gøre brug af dette forum. 
Og ikke blot eksisterende, 
momsregistrerede virksom-
heder er velkomne; enhver, 
der påtænker at etablere sig 
i 7 Sognes område, kan få 
del i de muligheder, 7S Er-
hvervsforum vil kunne til-
byde. 
 
Og hvad er så det? 7S Er-
hvervsforum er stedet, hvor 
man møder andre virksom-
heder og kolleger, udveks-
ler erfaringer, skaber nye 
kontakter og netværk. 7S 
Erhvervsforum er også de 
lokale virksomheders tale-
rør overfor kommunen, 
offentlige institutioner mv. 
Har en virksomhed proble-
mer med Fasans affaldsge-
byrer, mangler den facilite-
ter som offentlig transport, 
postservice, hurtige elektro-
niske forbindelser eller lig-
nende, står den sikkert ikke 
alene med problemet. Her 
vil 7S Erhvervsforum være 
en oplagt mulighed: Mange 
står sammen om at stå bag 
ønsker eller protester – Syv 

Sognes område får tyngde i 
debatten og hos beslut-
ningstagerne. 
På de jævnlige møder vil 
der være mulighed for at 
møde og høre på 
”interessante” personer fra 
andre virksomheder og 
myndigheder - eller fra de 
offentlige beslutningstage-
res rækker. 
 
Er man nystartet - eller på-
tænker man at starte virk-
somhed - vil 7S Erhvervsfo-
rum være stedet, hvor man 
kan trække på andres erfa-
ring, få ideer og knytte kon-
takter,- kort sagt: Skabe 
netværk og aktivitet. 
Også for de for længst etab-
lerede er der vækstmulighed 
i 7S Erhvervsforum. Hvor-
for skal borgere og virk-
somheder i Syv Sogne købe 
deres ydelser og varer i 
”storbyerne” omkring os, 
når vi selv kan levere? Når 
vi via 7S Erhvervsforum 
kan finde det, vi søger, og 
vi kan bevare og øge pro-
duktion og omsætning i Syv 
Sogne, er vi med til at skabe 
den aktivitet og den vækst, 
vi har brug for i landdistrik-
terne. Gør vi det, kommer 
vi ind i ”den gode spiral”: 
Aktivitet avler aktivitet, og 
Syv Sogne bliver endnu 
mere attraktive, både som et 
godt sted at bo og som et 

godt sted at arbejde og drive 
virksomhed. 
 
Vil man vide mere om 7S 
Erhvervsforum, er det gan-
ske enkelt: på www.7s-
erhvervsforum.dk er der 
adgang til oplysninger og 
medlemmer, og her kan 
man komme i kontakt med 
7S Erhvervsforum. Er Inter-
nettet for upersonligt, kan 
man kontakte initiativtage-
ren og ”krumtappen” i 7S 
Erhvervsforum, Yvette 
Espersen (2628 3804) eller 
formanden, Klaus Larsen 
(2083 6796). Her kan man 
også melde sig ind i 7SE, få 
tilsendt vedtægter, få besva-
ret spørgsmål, tilmelde sig 
arrangementer, …. 
 
Var det mon ikke noget 
også for dig og din virk-
somhed? 
Hvis JA, er der kun én ting 
at gøre: 
Du indbetaler kr. 400,00 til 
Jyske Bank, reg.nr. 5041, 
konto-nr. 000 123 7170 og 
skriver i ”Meddelelse til 
modtager” dit firmanavn. 
Når det er gjort, kan du 
nyde godt af 7S Erhvervsfo-
rum i hele 2009!  
Vi håber at høre fra dig! 
 

Med de bedste hilsner 
7S Erhvervsforum 

Klaus Larsen 

7S Erhvervsforum åben 
for ludere og lommetyve 

Fra 7S’s vellykkede erhvervsmesse i maj 2007, som blev holdt på Beldringe Gods. 
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Lundby 

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

Tilbuddene i denne annonce gælder fra tirsdag den 3. februar 2009 til mandag den 16. februar 2009 eller så længe lager haves. 
Der tages forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

HVIDLØGSFLUTES PR. PK 6,90 
LØG 1 KG                    5,90 
GULERØDDER  1 KG 4,90 
1 LITER DANMÆLK FL. VARIANTER 5,90 
1 LITER RYNKEBY JUICE 6,90 
KNORR BEARNAISE SAUCE PR. PK. 14,90 
RØD GEVALIA 500 G 24,90 
1 ½ LITER FREM SODAVAND 5,90 +PANT 
1/1 STORT FRANSKBRØD 12,90 

KANELSNEGLE 2 STK 10,00 
5 KG VEJSALT 9,90 
1,8 KG BIOTEX 24,90 
NEMT & LÆKKERT 
KARTOFFELPRODUKTER 600-750 G 10,90 
ISVAFLER 6 STK PR. PK. 12,90 
JUMBO CLASSIC 3 STK PR. PK. 12,90 
GIGANT TOILETPAPIR 4 RL 16,90  

Bo Weber siger til lykke til 
de fem vindere af Sig din 
mening-konkurrencen: 
 
Mogens Andersen, Højde-
vej 3, 4750 Lundby 
Carsten Bruun, Lundby 
Torpvej 41, 4750 Lundby 
Else Marie Bjørn, Snap-
hanevej 16, 4750 Lundby 
Kenn Heddinge, Junker 
Rudsvej 1, 4750 Lundby 
Inger Margrethe Foxing, 
Ibsvej 29, 4750 Lundby. 
 
De fem vindere kan afhente 
hver 300 kroner i Merko i 
Lundby.  
- Tak til alle, der afleverede 
et spørgeskema! Vi vil nu 
bestræbe os på at leve op til 
kundernes forventninger! 

Rygterne siger SPAR 
Men hvad siger 
Bo Weber? 
Bo Webers Merko i Lund-
by (og Tappernøje, Røn-

nede, Næstved og Holeby) 
har mistet sin grossist, idet 
Edeka i Jylland er ophørt.  
- Vi sonderer nu mulighe-
derne på markedet, siger 

Bo Weber. 
- Rygtet siger at vi er på 
vej over i Spar, dette kan 
hverken be- eller afkræf-
tes, da der ligger nogle 

uafklaret grossist udmel-
dinger. 
Det er skønt at være ”fri” 
købmand! siger købman-
den fra Lundby. 

14 dages tilbud: 
LAVPRIS: 


