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4750  Avisen 
6. årgang nr. 57 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 16.-17. februar 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Skoleleder klædt på 
til nye udfordringer 
Der blev sagt farvel til skoleleder 
Morten Mygind Jensen med smil og 
noget, der var tæt på tårer. Ved af-
skedsreceptionen på Svend Gønge-
skolen klædte nogle, der kaldte sig 
hans venner, den kommende skole-
chef i Guldborgsund Kommune ud 
som vist på ovenstående foto.  
                            Læs mere side 10 

Kulturaften med 
billeder fra Island 
Køng Sogns Husflidsforening invi-
terer til kulturaften onsdag den 25. 
februar med video og foredrag om 
en rejse til Island i 2008.  
                             Læs mere side 11 

Det siger kunderne  
om Merko i Lundby 
                             Læs side 6 

Sasha 
fra ISG  
på  
lands- 
holdet 
Sasha Ryvang, 15-
årig fodboldspiller fra 
Idrætsforeningen 
Svend Gønge, er kom-
met på landsholdet. 
Det var en glad og 
meget overrasket 
Sasha Ryvang fra  IF 
Svend Gønge, som 

den 25. januar fik at 
vide, at hun var udta-
get til pige U-16 fod-
boldlandsholdet under 
DBU.  
Sasha havde siden 
september 2008 delta-
get i DBU trænings-
samlinger med ca. 80 

andre talenter fra hele 
Danmark (fordelt i 
unionerne), men kun 
20 af disse piger skul-
le endeligt udtages til 
landsholdstruppen. 
  
 
              Læs side 3 

Dejlig gullasch på generalforsamling 
Onsdag den 4. marts kan Lundbys 
borgere få deres livret, gratis mad, på 
generalforsamlingen i Borgerforenin-
gen Lundby. Byens madhold er hyret 
til at servere gullasch med kartoffel-
mos kl. 18. Og det koster ikke noget 
for borgere i Lundby sogn, blot skal 
man selv købe evt. drikkevarer ud 
over vand. Generalforsamlingen be-
gynder kl. 19.                 Læs side 11 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

4750Avisen ud til 10.000  
Med overgangen til 14-
dagesblad har 4750Avi-
sen samtidigt fået mulig-
hed for at udkomme i et 
lidt større område. Dels 
har vi fået stort set total 
postdækning i hele vores 
primære udgivelsesområ-
de, Syv Sogne og Ham-
mer Sogn, dels dækker de 

postruter, som sikrer ud-
givelsen i det nævnte 
område, også en del om-
råder uden for det primæ-
re område, så vi nu også 
dækker et stort område op 
mod Mogenstrup, Tapper-
nøje og Præstø. 
Samtidigt har vi åbnet op 
for annoncer fra erhvervs-

liv og institutioner i 
Præstø, idet vi opfatter 
Præstø som vores nærme-
ste købstad, hvis butikker 
også fortjener opbakning. 
Det skal da heller ikke 
være nogen hemmelig-
hed, at 4750Avisen efter 
udvidelsen har behov for 
flere annoncører. Og de 
må meget gerne komme 
fra vores primære udgi-
velsesområde, men også 
fra købstaden Præstø. 
Vi håber, at det bliver til 
glæde for både læsere og 
annoncører, at 4750Avi-
sen nu ligger i postkassen 
hver anden mandag eller 
tirsdag i lige uger.  
Allerede på mandag er 
der deadline til næste 
nummer, som udkommer 
den 2.-3. marts. 

Suppestue i forsamlingshuset 
I Over Vindinge har man 
den første mandag i de-
cember, januar og februar 
kunnet smage suppe i 
forsamlingshuset. For en 
flad trediver har enhver, 
der lagt vejen forbi  
Tinghøjvej 8, kunnet spi-
se sig grundig mæt i 

champignon-, løg-, hvid-
løg– eller kalkunsuppe. 
Med tilhørende grovbrød 
samt efterfølgende kaffe. 
Suppemester Thomas 
Jørgensen er qua sin tyske 
opvækst opfødt med 
”supperiet” og udtaler: 
”Der er ikke krav om 

tilmelding. Vi spiser til 
gryden er tom, men det er 
endnu ikke lykkedes.  Så 
kig forbi næste gang man-
dag d. 2. marts kl. 18 i 
forsamlingshuset, så har 
jeg igen lavet en portion 
suppe. Men hvilken, det 
får I først at se på dagen!” 

Her udkommer 
4750Avisen 
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Beldringe Borgerforening 
tilbyder nu et nyt arrange-
ment, idet vi hver 14. dag 
(5 gange) inviterer til tors-
dagskomsammen.  
Ved torsdagskomsammen 
vil vi hygge os med spil, 
kaffe, fortællinger, plade-
spil, mm.  
Torsdagskomsammen star-
ter torsdag, den 19. febru-

ar kl. 13,30-16,30 i gra-
verboligen ved Beldringe 
Kirke.  
Alle er velkomne, pris 20,-
kr. 
NB: Den 19. februar vil 
Hans Nielsen fortælle om 
en rejse til Georgien. 
 

Med venlig hilsen  
Beldringe Borgerforening 

Beldringe Borgerforening  
laver torsdagskomsammen 

Fodboldspiller fra ISG er 
kommet på landsholdet 
Det var en glad og meget over-
rasket Sasha Ryvang fra  IF 
Svend Gønge, som den 25. ja-
nuar blev udtaget til pige U-16 
fodboldlandsholdet under DBU.  
Sasha havde siden september 
2008 deltaget i DBU trænings-
samlinger med ca. 80 andre 
talenter fra hele Danmark 
(fordelt i unionerne), men kun 
20 af disse piger skulle endeligt 
udtages til landsholdstruppen. 
Sasha bor i Stensved sammen 
sin mor, far og lillesøster Jessi-
ca. Hun er 15 år gammel og har 
spillet fodbold siden hun gik i 3 
klasse. 
Sasha startede sine første fod-
boldår og oplevelser i Stensved 
IF, hvor hun spillede i tre år. I 
år 2006 flyttede hun til nabo 
klubben IF Svend Gønge.  
Årsagen til dette skifte var bl.a. 
et holdsamarbejde mellem de to 
klubber for Sashas årgang, men 
også et ønske om at spille 11-
mands fodbold frem for 7- 
mands fodbold. Denne mulig-
hed fik hun i IF Svend Gønge. 
Skiftet var forholdsvis nemt, da 
flere af Sashas veninder også 
var med til at skifte, og hun 
kendte mange af Gøngepigerne 
fra Bobletrup  træning (teknisk 

træning)  under SBU, samt utal-
lige kampe mellem IF Svend 
Gønge og Stensved IF. 
Sasha spiller fodbold, fordi det 
er en god og meget sjov sport, 
som blander træning og kam-
meratskab sammen . Desuden 
har IF Svend Gønge en rigtig 
god og motiverende træner i 
Mikael Nielsen. 
Udtagelsen stiller også store 
krav til Sasha i hendes fritid, da 
hun skal træne mindst tre gange 
om ugen og helst skal et af hen-
des træningspas være sammen 
med drenge. Dette for at få me-
re fysisk styrke og bevare/
udvikle sin hurtighed. Sasha er 
lidt spændt på, hvad der venter 
hende ved at træne sammen 
med drenge….. 
Af andre fritidsinteresser er 
skolen og venner i meget høj 
kurs, sammen med arbejde, når 
det er nødvendigt.  
- Penge er jo gode at have. 
- Fodbold i fjernsynet? - Nej, 
jeg vil hellere selv spille, siger 
en glad Sasha Ryvang. 

Sodavandsdiskotek 
Fredag den 20. marts afholder 
Idrætsforeningen Svend Gønges 
Håndbold Ungdomafdeling igen 
sodavandsdiskotek i Svend Gønge 
Hallens cafeteria. Det foregår fra 
kl. 19-22, og børn og unge fra 4. 
klasse til 9. klasse er velkomne. 
Det koster 25 kroner at komme 
ind, billetter købes ved indgangen. 
Gitte Bruun Simonsen fra hånd-
boldafdelingen fortæller, at soda-
vands-diskotekerne er et stort til-
løbsstykke. 

ISG’s nybagte landsholds-
spiller Sasha Ryvang el-

sker at spille fodbold. 
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Indbydelse til alle bestyrelser*  
i Syv Sogne området 

 

til deltagelse i Projekt Lokalt Lederskab 
 

søndag d. 15. marts 2009 kl. 09.00  
i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, Lundby 
 
I fortsættelse af inspirationsdagen i januar holder Projekt Lokalt Lederskab lederkursus for besty-
relsesmedlemmer* i form af en workshop. Ideen med workshoppen er, at de enkelte bestyrelser/
foreninger har et projekt, der skal gennemarbejdes og senere gennemføres, herunder hvordan man 
får inddraget medlemmer/borgere til at indgå i projektet. Det skulle også gerne være en model for, 
hvorledes man senere også kan inddrage medlemmer/borgere i andre arbejder/projekter. 
Har du/I ikke deltaget i inspirationsdagen i januar kan man godt deltage i dette kursus d. 15. marts. 
 
Program: 
0900 - 0930: Velkomst og morgenmad. 
0930 - 1015: Oplæg og inspiration til projektværkstedet  
                      v/Trine Testmann, Landdistrikternes Hus. 
1015 - 1200: Syv Sogne lige nu. Hvad er det, vi er gode til, og hvad vil vi styrke.  
                      Idéudveksling og tanker - en brain storm for lokale eksperter. 
1200 - 1300: Frokost 
1300 - 1400: Formulering af konkrete projekter i de enkelte områder. 
1245 - 1400: Projektbearbejdelse i grupperne. 
1400 - 1430: Kaffe og opsamling fra grupperne 
1430 - 1515: Hvordan skrives den gode ansøgning og hvor kommer pengene fra?  
                      v/Trine Testmann 
1515 -1530: Kommende projekter i Syv Sogne. 
1530 -1545: Afslutning. 
 
Kursus og fuld forplejning er gratis, men tilmelding skal ske til: 
 
Jørgen E. Petersen 
E-mail: mejsehuset@hotmail.com 
Tlf.: 5598 2430 
eller 
Steen Nielsen 
E-mail: ibsvej43@nielsen.mail.dk  
Tlf.: 5576 7217 
senest lørdag d. 7. marts med oplysning om navn, bestyrelse og evt. e-mail og tlf. 
 
*) Det kan f.eks. være bestyrelser fra borgerforeninger, grundejerforeninger, fritids- & sportsfor-
eninger, menighedsråd, børnehaver, SFO og skole o.lign. 
 

Med venlig hilsen 
Syv Sogne Samarbejdet 
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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 

Forår på vej?  
Ifølge kalenderen er det forår om små 
fjorten dage. Nu må vi se, om naturen 
har opdaget det. Din bil vil sætte pris 

på et eftersyn, inden den skal ud og ses 
i forårssolen. 

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 
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Meld dig som indsam-
ler til Sogneindsam-
ling 2009 i Lundby 
sogn og vær med til at 
bekæmpe den sult, der 
ødelægger livet for fle-
re end 850 mio. men-
nesker 
 
I 2000 besluttede verdens 
ledere at halvere antallet af 
sultende i verden inden 
2015. Når vi i Lundby me-
nighedsråd sender frivillige 

indsamlere på gaden søndag 
den 1. marts er det blandt 
andet for at være med til at 
indfri det løfte. 
  
”Vi synes, at folk der har 
det så godt og lever i så stor 
sikkerhed som os har et 
ansvar for at gøre noget for 
andre. Derfor vil vi være 
med til at bekæmpe sulten i 
verden,” siger indsamlings-
leder Birgit Kirk.                 
  
Sulten har mange årsager: 
Krig og katastrofer, ligegyl-

dighed, grådighed, uviden-
hed og diskrimination er 
nogle af dem. 
  
Derfor bekæmper Folkekir-
kens Nødhjælp sulten på 
mange måder 
• I katastrofesituationer 
skal fødevarer, nødhjælps-
pakker og andet livsnødven-
digt udstyr bringes ud her 
og nu, så mennesker kan 
overleve 
• På længere sigt skal 
sulten forebygges gennem 
bl.a. landbrugsuddannelse, 
vandopsamling, etablering 
af køkkenhaver, gede- og 
hønsehold og mikrokredit-
ter til kvinder 
• Sult bekæmpes også 
ved at organisere de fattige, 
så de kan forebygge kata-
strofer og forsøge at ændre 
de barrierer, der hindrer 
dem i at få opfyldt deres ret 

til mad 
Og sult bekæmpes ved at 
opfordre regeringer til at 
arbejde mere aktivt for at 
opfylde de forpligtelser, de 
har overfor deres lands fat-
tige og sultne befolkning. 
  
Det er dét arbejde, Lundby 
sogn støtter søndag den 1. 
marts. 
  
Du kan melde dig som ind-
samler hos Birgit Kirk på 
5576 7451 eller e-mail: 
birgitkirk@mail.tele.dk 

Sulten skal  
halveres  
inden 2015        

Vær med til at samle ind  
i Lundby søndag den 1. marts! 
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Kundernes forhold til Mer-
ko i Lundby er som et godt 
gammelt ægteskab. Liden-
skab er der ikke meget tilba-
ge af. Måske heller ikke så 
meget kærlighed. Men man 
holder ved hinanden - må-
ske af mangel på et alterna-
tiv. 
Det er i hvert fald det ind-
tryk, man får, når man dyk-
ker ned i den spørgeskema-
undersøgelse, som Merko 
gennemførte blandt kunder-
ne før jul. 
For få har svaret, kun 35, 
men de, der svarede, for-
holdt sig til prisniveau på 
forskellige varegrupper, 
kvaliteten af varerne og 
servicen i butikken. 
 
Priserne lidt for høje 
Når det gælder prisniveauet 
generelt ligger hovedvægten 
af svarene på middel til høj.  

78 procent mener, at prisni-
veauet i Merko er middel 
eller højt. Kun 14 pct. finder 
det rimeligt. Resten  8 pct. 
synes det er lavt. 
Inden for varegrupperne, 
falder svarene på prisniveau 
således: 
Grønt: 69 pct.  middel-høj 
Kød: 27 pct. siger rimelig, 
27 pct. siger middel og 27 
pct. siger høj.  
Mælk: 60 pct. synes prisen 
er høj! 
Brød: 71 pct. siger middel 
eller høj. 
Generelt kan det nok over-
raske, at Merko, som har 
markedsført sig som dis-
count– og lavprisbutik ople-
ves som temmelig dyr af 
kunderne! 
 
Kvaliteten er middel 
Kvaliteten af Merkos varer 
er opgjort på fire varegrup-

per, grønt, kød, mælk og 
brød. 
67 pct. finder grøntsagernes 
kvalitet god (svarer til mid-
del i prisspørgsmålene) eller 
mindre god. Flest god. 
19 pct. finder kvaliteten af 
grøntsagerne direkte dårlig, 
mens 13 pct. finder den 
over middel. 
Når det gælder kød er 67 
pct. enige om, at kvaliteten 
er god (=middel), og når det 
gælder mælken er enighe-
den endnu større, 93 pct. 
siger at kvaliteten er god 
(=middel). 
Brød scorer lidt dårligere, 
idet 57 pct. mener at Mer-
kos brød er ok, altså får 
karakteren god (=middel), 
mens 29 pct. siger den er 
mindre god. 
Flest er altså utilfredse med 
kvaliteten af grøntsager og 
brød, mens de fleste finder 

kvaliteten af kød og mælk i 
orden. 
 
Service 
Endelig har Merko også 
spurgt til service. Altså den 
stemning, som personalet 
skaber i butikken. 
Den største gruppe, 47 pct., 
siger, at servicen er god - og 
det er igen denne midter-
gruppe, som i prisundersø-
gelsen kaldtes middel. 
Næsten halvdelen af kun-
derne er altså hverken glade 
eller utilfredse. 
24 pct. finder servicen min-
dre god og 6 pct. finder den 
direkte dårlig.  
Til gengæld er der også 24 
pct. af kunderne, som finder 
serviceniveauet helt i top - 
rigtig god! 

Priserne er lidt høje, kvaliteten 
middel og servicen ku’ være bedre 

Det siger kunderne om Merko: 

Det siger Bo Weber: 

- Ja, vi kan gøre det endnu bedre! 
- Jeg kunne godt have øn-
sket mig at flere havde del-
taget i undersøgelsen, selv 
om det ikke er sikkert, at det 
havde ændret meget ved 
resultatet, siger købmand 
Bo Weber i en kommentar 
til kundeundersøgelsen i 
Merko i Lundby.  
Mit generelle indtryk er, at 
vi har en del udfordringer at 
gå i gang med, så vores 
kunder kan blive endnu 
mere glade for Merko. 
Vi har mange glade kunder, 
men vi har også mange kun-
der, som ønsker forbedrin-
ger. Og vi kan nok tillade os 
at konkludere, at de, der 

ikke handler hos os, for-
mentlig ikke er mindre kriti-
ske! 
Så der er al mulig grund til 
at gøre noget ved det. 
Når det gælder priserne, vil 
vi sætte fokus på fortsat at 
være en discountbutik. Vi 
må ud og finde flere dis-
countvarer. 
Kvaliteten af grønt og brød 
skal vi gøre noget ved! 
Og servicen, ja, det er svært 
at gøre alle tilfredse. Det ser 
man jo også med den store 
spredning, der er i svarene. 
En fjerdedel er supertilfred-
se, en fjerdedel er utilfredse 
og halvdelen mener, at vo-

res service er middel. 
Jeg tror, siger Bo Weber, at 
det er fantastisk vigtigt, at 
vores kunder mødes af gla-
de medarbejdere, som altid 
har et smil og en kvik be-

mærkning til kunden. Også 
når man selv har haft en 
mindre god dag. 
Men vi er også mennesker, 
og smil skaber smil! Begge 
veje! 

Bo Weber: - Vi kan nok tillade os at konkludere, at de der 
ikke handler hos os, formentlig ikke er mindre kritiske. 
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Kom til Bårse  
og hør om diabetes 
Bårse Husholdningsforening 
har fået Hanne Bay til at 
fortælle om diabetes onsdag 
den 25. februar.  
Det foregår på Aggerhus, 
Parkvej 1 kl. 19.00. Så mød 
op og hør om diabetes.  
Alle er velkomne.  
Entré 50 kr. for medlemmer. 
85 kr. for ikke medlemmer.  
Vi serverer kaffe, te og brød. 
Tilmelding kan ske på tlf. til 
Annelise Olsen. Hun har tlf. 
nr. 5596 5351eller til Anne-

lise Jensen, som har tlf. nr.  
5598 0146. Tilmelding skal 
ske senest den 23. februar. 
Husk også, at vi  24. marts 
besøger Bo&Grønt i Vor-
dingborg.  
1. april skal vi til Anemone-
huset og lære om påskede-
korationer, og det er ikke 
nogen aprilsnar!  
Nærmere herom senere i 
4750Avisen. Håber vi ses!  
Hilsen og på gensyn!  

Annelise Jensen 
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Generalforsamling  
i  

Køng Sogns Husflidsforening 
Onsdag d. 4. marts kl. 19.00  

i Husflidsskolen, Højbro 15, Køng 
Mulighed for at spise med kl. 18.00.  
Tilmelding nødvendig. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Se mere på vores hjemmeside: www.koenghusflid.dk 
                                Med venlig hilsen  
                                      Bestyrelsen 

Det kommer til at gå slag i 
slag, når Køng Menigheds-
råd arrangerer fastelavnsfest 
søndag den 22. februar kl. 
14.00 på præstegårdens 
gårdsplads. 
Provst Mette Magnusson 
forretter en gudstjeneste i 
det fri, og derefter er der 
tøndelagning, kaffe, soda-
vand og fastelavnsboller til 
alle og slikposer til børnene. 
Fastelavn i Køng Præste-
gård arrangeres i et samar-

bejde mellem Køng Menig-
hedsråd og KFUM-
spejderne i Lundby samt 
SPAR i Køng. 

Katten af tønden i Køng 

Det sker også i Køng Kirkesogn: 
Mini-konfirmander 
i Køng: 26/2 kl. 15.30-
17.00 i Præstegården 
Sangcafé i Køng: 
27/2 kl. 9.00-11.00 i Præste-
gården. 

Stilleandagt i Køng: 
19/2 kl. 17.00-17.30 i Køng 
Kirke. 
Kirkebladet for Køng-Svinø 
kommer i næste nummer af 
4750Avisen. I Sværdborg Sogns beboer-

forening har der altid været 
tradition for, at frivillige 
gik fra hus til hus, når det 
årlige kontingent skulle 
opkræves. Sådan var meto-
den, når pengene skulle 
inddrives, og bidragsyderne 
var vant til metoden som 
også betød, at man kunne 
slå en sludder af med hin-
anden, og få sat ansigt på.  
Men bestyrelsen vil nu 
prøvekøre en anden måde 
at få pengene i hus på, såle-
des at der bliver omdelt 
breve samt girokort – di-
rekte til postkassen. Hvis 
planen holder, har alle i 
sognet modtaget brev inden 
1. marts. 
 
Og når det nu er nye tider 
på området, er det herefter 
op til de enkelte sognebørn 
at indbetale det årlige bi-
drag på 50 kroner om året 
per husstand eller 25 kro-
ner per enlig. Fremover kan 
der stadig betales via post-
hus og bank – men Net-
bank kan nu også benyttes 
derhjemme fra stuen. 
 
Ofte gik de frivillige for-
gæves, men hvis der ingen 
var på ejendommen, så 

vendte man som regel til-
bage en anden dag. Jo, der 
var ting og sager at holde 
styr på.  
Mange frivillige har slidt 
deres sålelæder for beboer-
foreningens bevarelse, en-
kelte har oplevet hundefo-
bi, mens andre simpelthen 
har måttet kaste håndklæ-
det i ringen … de manglede  
tid til den store opgave med 
at banke og ringe på hver 
enkelts dør.  
 
Bestyrelsen har også måttet 
erkende, at tid er blevet en 
mangelvare. 
Foreningens formål er jo 
blandt andet, at kunne med-
virke til at bevare- og skabe 
nyt liv i landsognene – via 
arrangementer og aktivite-
ter.  
Beboerforeningen håber 
derfor på, at både gamle og 
nye sognebørn får lyst til at 
hjælpe med at skabe mere 
liv i Sværdborg – via deres 
støtte i form af et medlem-
skab.  
 
Med sværdborgerlig hilsen 
f. Beboerforeningen for 
Sværdborg Sogn 

       
      Sekretæren 

Nye tider i 
Sværdborg Sogn 

Nyt fra Beboerforeningen: 

Sådan var det i gamle dage i Sværdborg Sogn. 
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Nytårskur i Syv Sogne Erhverv  
Syv Sognes Erhvervsfo-
rum lever og har det 
godt.  
Det beviste foreningen, 
da den sidste fredag i 
januar holdt nytårskur på 
Avnø Naturskole. Alle 
foreningens medlemmer 
var inviteret og omkring 
en tredjedel var mødt op 
til en hyggelig aften med 
god mad og gemytligt 
samvær. 7SErhvervsfo-
rum har store planer for 
aktiviteter i 2009. Følg 
med på www.7s-
erhvervsforum.dk. 

16 4750Avisen udkommer 
19.00: Generalforsamling i 
Foreningen Lundbyweb & 
4750Avisen i Medborgerhu-
set Lundby 
17 4750Avisen udkommer 
19.15-21.30: Lundby Sogne-
arkiv har åbent, Lundby Ho-
vedgade 100, kld. 
18  14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus 
19.00: Syv Sogne Samarbej-
det og lokalrådene holder 
møde i Svinø Forsamlingshus 
19 13.30-16.30: Torsdags-
komsammen i graverboligen 
ved Beldringe Kirke. 
21  14.00 Generalprøve på 
dilettant i Svinø Forsamlings-
hus H. C. Andersen på Klods 
19.00 Premiere på dilettant i 
Svinø Forsamlingshus H. C. 
Andersen på Klods 
22 9.30: Motionstur - vi går  
"Julemærke-marchen" 
igen - start Køng Forsam-
lingshus. 
14.00: Fastelavns– og 
familiegudstjeneste i 
Sværdborg Kirke. Tøndes-
lagning bagefter. 
23 Deadline for 4750Avisen 
- send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk    
25 14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus 
19.00: Kulturaften i Køng 
Husflidsskole, Højbro 15, 
Køng. Film om en rejse til 
Island. 
19.00: Foredrag om diabetes 
på Aggerhuscenteret, Parkvej 
1 i Bårse. Arr.: Bårse Hus-
holdningsforening. 
26  15,30 Minikonfirmander 
i præstegården i Køng 
27  9-11 Sangcafé i Præste-
gården i Køng 

Det sker i marts 
1 Sogneindsamling i Lund-
by. Meld dig som indsamler 
på 5576 7451. 
2 4750Avisen udkommer 
18.00 Suppe for 30 kr. i Over 
Vindinge Forsamlingshus. 
3 4750Avisen udkommer 
19.15-21.30: Lundby Sogne-
arkiv har åbent, Lundby Ho-
vedgade 100, kld. 
4 14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus 
19.00 Generalforsamling i 
Køng Husflidsforening. 

Det sker i februar 
8 

Blandt gæsterne til nytårskuren var Syv Sognes Erhvervsforums formand Klaus Larsen, 
Poul Skov Nielsen, MF Søren Espersen, Jens Hallqvist og Steffen Johannessen. 

Maden var udsøgt og kreeret af 
Benny Josty fra Køng. 

Steffen Johannessen og frue kigger efter en ært, Yvette 
Espersen, Karina Reuter Garner, Jesper Reuter Garner og 
formand for Syv Sognes Erhvervsforum Klaus Larsen. 

I BYEN MED 4750Avisen 

 

Svinødilettanterne er på spil igen 

Lørdag den 21. februar 2009  
i Svinø Forsamlingshus 

Generalprøve kl. 14.00  Gratis adgang 
Mulighed for køb af øl, vand, kaffe og fastelavnsboller 

 Premiere kl. 19.00  Entré 95 kr. 
Mulighed for bestilling af smørrebrød, som indtages efter forestillingen 

H.C. Andersen på Klods 
Dilettanter: 

 Werner Petersen, Berit Kildegaard, Marilin Guttesen-Hansen, Nina Oxdam, Per 
Hansen, Mette Malling, Dorte Nielsen, Henrik Ljungström. 

Instruktør: Hanne Breitenstein 
Sufflør: Birthe Petersen 

Regissør: Jacob Duun-Christensen/Randi Sørensen 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
Marts: 2.–3. marts - deadline 23. feb. 

Marts: 16.-17. marts - deadline 9. marts 
April: 30.-31. marts - deadline 23. marts 

April: 13.-14 april - deadline 6. april 
Maj: 27.-28. april - deadline 20. april 

Maj: 11.-12. maj - deadline 4. maj 
Juni: 25.-26. maj - 18. maj 

Bemærk! Vi udkommer  
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag i ulige uger!  

Der skal hermed lyde en 
uforbeholden tak til 4750A-
visen, som vi med glæde 
hørte vil (forsøge at) ud-
komme hele to gange om 
måneden fremover. Det 
giver jo mulighed for en 
meget aktuel og nøjagtig 
nyhedsdækning, der tillige 
vil bære præg af dét flow, 
der kendetegner nyheds-
redaktioner viden om. 
Vi er klar over, at uden en 
meget stor portion frivillig-
hed fra avisens udgivere, 
var dette ikke muligt. Der-
for er det også vigtigt, at 
alle foreninger og lokale 
aktanter bakker op om dette 
– til dels nye – medie. For 
nylig stod vi her i Sværd-
borg sogn i den situation, at 
vores lille lokalblad måtte 

dreje nøglen om. Et mix af 
faktorer førte til lukning: 
Økonomi, antal frivillige, 
antal aktiviteter – på alle 
fronter var der nedgang.  
Siden Sværdborg Sogneblad 
ophørte med at udkomme 
som papirblad, husstands-
omdelt via de faste frivilli-
ge, ses andre af sognets 
aktiviteter kørt i minus, så 
at sige. Blandt andet blev 
beboerforeningens traditi-
onsrige juletræsfest aflyst, 
da der var alt for få tilmeld-
te. I det hele taget er om-
gangshøjden i det før så 
aktive landsogn bragt noget 
nær tælling … 
Nu byder der sig så en mu-
lighed med 4750 Avisen, 
for at få optaget de indlæg 
foreningerne måtte have 

brug for at rundsende. Den-
ne mulighed må vi vide at 
værdsætte og honorere ved 
at lade avisen få alt dét stof, 
vi skriver om - stort og 
småt. Hermed knytter vi 
vores sogn tættere til ”det 
lokale center”, hvor butik-
ker, apotek, banker m.m. 
samtidig yder os service. 
I Sværdborg sogn lod vi det 
grønne Sværdborg Sogne-
blad afløse af en side på 
nettet. Vi har prøvet at lade 
et internetbaseret medie 
gøre det ud for den fælles 
reference og informations-
kilde. Det er og bliver bare 
ikke det samme, må vi des-
værre konstatere efter nogle 
måneder med det nye 
”blad”. Her er jo ikke 
mindst tale om en tve-

deling af læserne, idet alle 
som ikke er logget på pc’en 
er ganske afskåret fra at 
læse med, og her taler vi jo 
hovedsagelig om vores æl-
dre medborgere. Der afhol-
des møde om netop 
www.sværdborgsogneblad.
dk – som adressen til bladet 
hedder – onsdag den 4. 
marts kl. 19.30 i sognear-
kivet, Hasbjergvej 90, 
Sværdborg, hvor alle inte-
resserede er velkomne.  
 
Med taknemmelige hilsner  
Redaktionen for Sværdborg 
Sogneblad på nettet.  
 

Bente Ruberg  
Kirsten Hansen  

Marianne Kristiansen  
og Michael Petersen 

4750Avisen - en frisk bladåre 

H. C. Andersen på 
Klods er den loven-
de titel på dette års 
dilettantstykke på 
Svinø. Svinødilet-
tanterne træder op 
lørdag den 21. fe-
bruar på de skrå 
brædder i Svinø 
Forsamlingshus, og 
det bliver garanteret 

sjovt. Stykket er 
ikke helt sædvan-
ligt. 
De tidligere Derby 
Dilettanter er over-
gået til "Teater-
foreningen ej blot 
til lyst". Instruktør 
Bjarne Bendixsen 
har skrevet et styk-
ke, som skal give 
publikum en kultu-
rel oplevelse ud 
over det sædvanli-
ge. Han har skrevet 

et stykke om H.C 
Andersens eventyr 
og kæmper en 
kamp for at få dilet-
tanterne til at se en 
fordel i det. Men de 
vil hellere spille de 
platte og halvlumre 
numre, som de ple-
jer og er utilfredse 
og så tager tingene 
fart. Kom og få en 
kulturel oplevelse, I 
sent vil glemme på 
Svinø  21. februar. 

H.C. Andersen på Svinø 

 
Foto fra en tidligere 
dilettantforestilling 
på Svinø. 
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Fredag den 30. januar 
sagde Svend Gønge-
skolen farvel til sin 
populære skoleleder 
Morten Mygind Jen-
sen, der har fået job 
som skoledirektør i 
Guldborgsund Kom-
mune fra 1. februar. 
Fra gode kolleger i 
skoleforvaltningen 
var der gaver, der 
signalerede, at Morten 
er på vej til Sydhavs-
øerne. Læg dog mær-
ke til, at han for en 
kort bemærkning er 
iført en jakke. Nor-
malt går Morten My-
gind altid i striktrøje, 
men kollegerne men-
te, at en jakke er et 
must for en skoledi-
rektør. 
Hvordan borgmester 
Kaj Petersen stiller 
sig til parykken og 
solbrillerne, for slet 
ikke at tale om para-
sollen og liggestolen, 

kan man kun gisne 
om.  
Morten fik mange 
flotte ord fra skoledi-

rektør Torben Jensen, 
som lovede at Vor-
dingborg nok skal 
holde trit, hvis Morten 
sætter turbo på udvik-
lingen af Guldborg-
sund Kommunes sko-
ler. 
- Vi lader os ikke 
overhale, lovede han. 
Formand for Borger-
foreningen Lundby, 
Peter Sten Hansen, 
takkede Morten My-
gind for det gode 
samarbejde, som 
blandt andet har om-
fattet et stort engage-
ment i udvikling af 
kontakterne til ven-
skabsbyen Lönsboda i 
Skåne og fejringen af 
Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens 400 
års fødselsdag i 2010. 
Helle Justesen fra 
Vordingborg Kom-
munes 10. klasser er 
konstitueret som leder 
af Svend Gønge-
skolen indtil august, 
hvor man regner med 
at have en ny skolele-
der ansat. 

Det var et ømt syn, 
da afgående skolele-
der Morten Mygind 

af kolleger fra skole-
forvaltningen i Vor-
dingborg Kommune 
blev gjort ”klar” til 

sit nye job på Syd-
havsøerne. 

L’oréal Paris nu  
på Lundby Apotek 
L’oréal Paris kosmetikserien for-
handles fra 1. februar på Lundby 
Apotek. L’oréal Paris er en kosme-
tik serie med mange forskellige pro-
dukter bl.a. læbestift, neglelak, 
mascara & pudder.  
Serien indeholder bl.a. mineralpro-
dukter samt nyheden infallible, som 
holder op til 16 timer. 
Kig ind og se, om du kan blive fri-
stet! 

 
Helle Justesen, kon-

stitueret leder på 
Svend Gønge-skolen 

frem til august. 

Farvel til Morten 
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Køng Sogns Husflidsfor-
ening inviterer til kulturaf-
ten onsdag den 25. februar 
med video og foredrag om 
en rejse til Island i 2008.  
Husflidsforeningen i Køng 
fortsætter rækken af rejse-
beskrivelser fra hele verden. 
Denne gang er det Uffe 
Kock, der viser video og 

fortæller om en rejse til 
Island i sommeren 2008. 
Tidligere har Sanny Hansen 
holdt to lysbilledforedrag 
om at være ansat som kvin-
delig telegrafist i handels-
flåden og derigennem rejst i 
det meste af verden. Sidst 
har Jens Larsen holdt et 
lysbilledforedrag om Thai-

land og om det at bo hos 
private i Thailand.  
 
Alle er velkomne onsdag d. 
25. februar kl. 19.00 i 
Køng Husflidsskole, Høj-
bro 15, Køng.  
 
Mon ikke der også bliver 
serveret en kop kaffe. 

Kulturaften med film  
fra en rejse til Island 

Erland Bendtsen 
RENOVERING, OMBYGNING OG TILBYGNING  
ALT I MURER OG TØMRERARBEJDE UDFØRES 
 
Næstvedvej 272 
4760 Vordingborg 
Telefon 20 67 25 47 
Fax: 55382587 
SE-nr. 29 32 98 50 

Sig IKKE nej  
til gratisaviser 
Inden for den seneste 
uge har husstande 
med Nej tak til rekla-
mer på postkassen 
modtaget et spørge-
skema fra Post Dan-
mark, hvor man bli-
ver spurgt, om man i 
de næste to år ønsker 
nej tak til gratisavi-
ser. 
Hvis du også siger 
nej tak til gratisavi-
ser, får du IKKE 

4750Avisen og de 
øvrige ugeaviser 
fremover. 
Derfor skal du - hvis 
du fortsat ønsker at 
undgå reklamer - 
men gerne vil have 
4750Avisen og de 
øvrige ugeaviser - 
IKKE sige nej til 
gratisaviser, som i 
Post Danmarks sprog 
er ugeaviser, herun-
der 4750Avisen! 

Gullasch på  
årsmødet  
i BF Lundby 
Alle borgere i Lundby 
Sogn inviteres på deres 
livret, gratis middag, når 
Borgerforeningen Lundby 
holder sin generalforsam-
ling onsdag den 4. marts i 
Medborgerhuset Lundby. 
- Vi har fået byens mad-
hold til at lave herlig gul-
lasch med kartoffelmos, 
og den er gratis for delta-
gerne i generalforsamlin-
gen, siger kasserer Steen 
K. Nielsen. 
Alle borgere i Lundby 
Sogn er medlemmer af 
foreningen, så alle har 
mulighed for at komme 
og deltage i mødet, blandt 
andet med valg af besty-
relse. 
Af hensyn til spisningen 
kl. 18, vil foreningen dog 
meget gerne have for-
håndstilmelding senest 
tirsdag den  3. marts kl. 
18. Send en e-mail til 
ibsvej43@ nielsen.mail.dk 
eller ring til kasserer 
Steen K. Nielsen på tlf. 
5576 7217 og meld dig 
til. 
Generalforsamlingen be-
gynder kl. 19.00. 
Den kan i øvrigt blive 
noget af et tilløbsstykke, 
idet Borgerforeningen har 
inviteret sognets forenin-
ger og virksomheder til at 
deltage i generalforsam-
lingen, der har netværk 
som tema.  
Tommy Johansson fra 
Lundbys venskabsby i 
Skåne kommer og fortæl-
ler om netværket i Löns-
boda.  
På generalforsamlingen 
kåres også Årets Svend, 
en pris, der gives til en 
person, der har gjort no-
get særligt for Lundby 
sogn i det seneste års tid. 
Alle borgere i Lundby 
Sogn er velkomne! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 17. februar 2009 til mandag den 2. marts 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

14 dages tilbud: 
LAVPRIS: 

Lundby 

Lundby 

 

Obama siger: 
Yes, we can! 
Men hvad  
siger Bo? 

Bo(-ama) siger: 
- Hvis du oplever mangler 
ved vores butik, så skal jeg 
love dig, at vi vil gøre, hvad 
vi kan, for at gøre det bedre!   

Coca Cola 1½ liter 10.90 + pant 
Et bundt tulipaner 14.95 
5 kg. kartofler 14.95 
Nyt i Merko-Nyt i Merko-Nyt i Merko-Nyt i Merko: 
Søm og skruer og alt til gør-det-selv-folket! 


