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4750  Avisen 
6. årgang nr. 58 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 2.-3. marts 2009 

Denne måneds portræt er af Bårse-
Beldringe Lokalråds formand Søren 
Vissing Nielsen, Gishale. Søren er lige 
blevet valgt som Beldringe Borgerfore-
nings nye repræsentant i Syv Sogne 
Samarbejdet efter Jakob Gnistrup og han 
er dertil medlem af sekretariatet i Lands-
byforum.                          Se side 24-25 

Månedens 

PORTRÆT 

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Køng-Svinø Kirkeblad                
                 4 sider i midten 

200.000 til 
Gøngeland  
i Lundby  
Første konkrete skridt mod et Op-
levelsescenter for Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen og hans snaphaner 
er nu taget.  
EU har netop bevilget 25.000 euro 
(knap 200.000 kr.) til et forprojekt, 
som forbereder en ansøgning om 
støtte til et oplevelsescenter i 
Lundby og et tilsvarende i Osby 
Kommune i Skåne. Kommunerne 

giver et tilsvarende beløb, så de to 
centre i alt får knap 400.000 kroner 
tilsammen.   
Forprojektet kører fra februar til  
november, hvorefter der skal søges 
om rigtigt store penge, som kan 
realisere oplevelsescentre for den 
farverige gøngehistorie i både Os-
by og Lundby.            
                                        Se side 4 

Internationalt  
topmøde i Lundby 
Fredag den 20. februar var Lundby 
vært for et internationalt topmøde. 
Projektdeltagere fra Kalmar i Sveri-
ge og Rostock og Lohmen i Tysk-
land mødtes på Udby Kro med re-
præsentanter fra Borgerforeningen 
Lundby og Region Sjælland for at 
drøfte et fælles EU-projekt.  Se s. 6 

Nyt liv i Bårses 
borgerforening 
Om det var truslen om lukning, der 
gjorde udslaget ved ingen: men fak-
tum er, at der mødte mange menne-
sker op til generalforsamlingen i 
Bårse Grundejer– og Borgerfore-
ning forleden, og det bedste var, at 
en masse unge blev valgt ind i be-
styrelsen.                          Læs s. 3 

Lær hvordan du  
bliver super-sælger 
Syv Sognes Erhvervsforum lærer 
dig, hvordan du bliver super-sælger!            
                                     Læs side 14 
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Har du ikke fået bladet, så ring til  

4750Avisen på 6130-1004 
 

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

mer af 4750Avisen er  
mandag den 9. marts 2009.   
Næste nummer udkommer  
den 16.-17. marts 2009. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1600 kr.  1400 kr. 1300 kr. 1200 kr. 

1/2 side 1200 kr. 1000 kr. 900 kr.  800 kr. 

1/4 side 800 kr.  700 kr.  600 kr.  500 kr.  

1/8 side 500 kr.  400 kr. 350 kr.  300 kr. 

1/16 side 280 kr.  240 kr.  200 kr.  160 kr. 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 
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 

         Til lykke, Bårse! 

D er er al mulig 
grund til at øn-

ske Bårse Grundejer– og 
Borgerforening til lykke 
med den vel overståede 
generalforsamling, som 
var indkaldt med et punkt 
på dagsordenen, der kun-
ne have lukket forenin-
gen. I stedet oplevede 
man stort fremmøde og 
mange nye og unge i be-
styrelsen. 
Det er opløftende, at det 
kan lade sig gøre at få de 
yngre familier, hvoraf 
mange naturligvis er bør-
nefamilier, til at være 
med i fællesskabet og 
gøre noget for det lokal-
samfund, man er en del 
af. 
Heldigvis er det ikke alle 
unge og yngre, der er sig 
selv nok, som man taler 
så meget om i disse år. 
Bårse har diskuteret det 
længe: hvordan får vi de 
unge og yngre familier 
med i fællesskabet, speci-
elt tilflytterne. 
Nu er det lykkedes, må-
ske delvis via en provoka-
tion, nemlig truslen om at 
nedlægge borgerforenin-
gen, men vel også fordi 

man stædigt har påpeget 
ønsket om at få nye grup-
per med.  
Det er noget af en opga-
ve, bestyrelserne i vores 
foreninger har påtaget sig. 
Ikke alene skal de drive 
de daglige forretninger, 
formidle kontakt til kom-
munen, stille folk til lo-
kalråd og Syv Sognesam-
arbejde, de skal også sør-
ge for, at folk hele tiden 
gider være med.  
 

O pgaven er ofte 
utaknemmelig 

og derfor er det fuldt for-
ståeligt, hvis nogle opgi-
ver ævred og siger, nu har 
jeg gjort min pligt, andre 
må tage over. 
I den sammenhæng vil 
jeg godt fremhæve det 
projekt, som Syv Sogne 
Samarbejdet for tiden har 
i gang: Lokalt Lederskab 
i Syv Sogne. 
Projektets formål er at 
give bestyrelserne redska-
ber til at drive foreninger-
ne på en måde, så borger-
ne får lyst til at engagere 
sig. 
Pisk duer ikke - det har 
 

alle foreningsledere opda-
get. Der skal gulerødder 
til! 
Og der skal vel tilrettelagt 
meningsfuldt arbejde til, 
som borgerne kan se et 
formål i at deltage i. 
Nogle kan bare det dér. 
Vi andre skal lære det! 
 

D erfor vil jeg 
opfordre alle 

bestyrelsesmedlemmer i 
vores syv sogne, uanset 
hvilken forening det måt-
te være, at melde sig til 
vores gratis kurser og 
konferencer. Den næste 
finder sted den 15. marts i 
Medborgerhuset Lundby, 
tilmeldingsfristen er først 
den 7. marts. (Se side 5 
og 10). 
Og så kan vi håbe, at vi 
fremover vil se endnu 
flere bestyrelser beman-
det med yngre familier og 
tilflyttere, som det allere-
de er sket i Bårse. 
Når den udvikling kom-
mer på skinner, er der 
ingen grænser for, hvad vi 
kan udrette i fællesskab i 
vore syv sogne. 
 
Så skal I bare se løjer! 
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Dit valg af mekaniker er også 
en tillidssag 

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

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 

Stavgang 
i Lundby 

Stavgang eller gåture 
- med eller uden stave 

Vi starter  
tirsdag den 10. marts 

kl. 9.00 
Mødested: 

Folkesundhedspladsen 
ved Ibsvej i Lundby. 
Vi går langt eller kort, alt 
efter deltagernes eget øn-

ske. Husk gode travesko og 
lidt at drikke. 

Med venlig hilsen 
Ingegerd & Margit 

Mange unge i bestyrelsen i Bårse 
- En meget konstruktiv ge-
neralforsamling.  
Sådan karakteriserer Bårse 
Grundejer– og Borgerfore-
ning selv generalforsamlin-
gen den 10. februar, som 
var ventet med spænding.  
Bestyrelsen havde sat pres 
på sig selv og medlemmer-
ne inden generalforsamlin-
gen og varslet mulig luk-
ning af foreningen og dens 
blad Bårse-Bladet. 
Det gik helt anderledes.  
28 fremmødte medlemmer 
sørgede for en positiv gene-
ralforsamling, hvor det med 
overvejende majoritet blev 
besluttet, at foreningen skal 
fortsætte. Under debatten 
herom blev der blandt andet 
lagt vægt på, at der skal 

satses mere på elektroniske 
medier, dels for at nå børne-
familier og de unge, dels for 
at få flere medlemmer. 
Bårse-Bladet skal fortsætte, 
besluttede generalforsamlin-
gen, men bladet skal være et 
punkt på dagsordenen ved 
fremtidige generalforsam-
linger. Og så skal der arbej-
des videre med et ønske om, 
at Bårse-Bladet skal være i 
farver. 
Til afløsning for Steen Erik, 
Lisbeth og Tina, som ikke 
ønskede genvalg blev føl-
gende valgt til bestyrelsen: 
Søren Svendsen, Fredensvej 
2, Jesper Ravnsbjerg Han-
sen, Markildegårdsvej 4 og 
Maja Neerup Jensen, Præ-
stegårdsvej 1. Suppleanter: 

Nina Møhler; Sneserevej 6 
og Vibe Bøgvad, Sneserevej 
11.  
Bestyrelsen har efterfølgen-
de konstitueret sig med 
Martin Olsen som formand, 
Poul A. Larsen som næst-

formand, Jesper Ravnsbjerg 
som kasserer og Maja Nee-
rup Jensen som sekretær.  
Poul A. Larsen er den ene-
ste i bestyrelsen, der er over 
40 år, så det er de unge, der 
er kommet til, i Bårse! 

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

Lundby AutocenterLundby AutocenterLundby Autocenter   
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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 

25.000 euro 
til snaphane– 
og gøngeland 
Et oplevelsescenter for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen i Lundby er kom-
met mange skridt nærmere 
efter at EU har bevilget 
25.000 euro til et forprojekt 
for dette center og et tilsva-
rende i Osby Kommun i 
Gøngelandet i Skåne. 
Det er Osby Kommun og 
Vordingborg Kommune, der 
har søgt EU om støtte til 

projektet, som vil oprette 
oplevelsescentre for snapha-
ner og gønger i Osby og 
Lundby. De to centre skal 
samarbejde og komplettere 
hinanden, således at turister 
vil få oplevelser både i 
Lundby og i Osby og i øv-
rigt også på vejen imellem 
de to centre. 
Det var oprindeligt Lundby, 
der henvendte sig til Osby 

Kommune for at få et sam-
arbejde om fejringen af vo-
res fælles snaphanehelt 
Svend Poulsen, og det førte 
til venskabsbyforbindelse 
med Lönsboda i Osby Kom-
mune. Siden henvendte ini-
tiativtagerne til et snaphane-

land i Osby sig til Lundby 
og spurgte, om vi ville være 
med til at lave et fælles EU-
projekt, da man vidste, vi 
havde lignende planer. Vor-
dingborg Kommune var 
positiv og gik med, så nu 
kører projektet. 

Avisen Norra Skåne har allerede omtalt bevillingen fra 
EU, der gør det muligt at komme i gang med de to samar-
bejdende oplevelsescentre for snaphanerne, Snapphane-
land i Osby og Gøngeland i Lundby. 

 
 

    med Jack     Cannon  
        and the    Sidefills  
     Lørdag den 14. marts              2009 kl. ca. 21  
       i forsamlingshuset                         i Over Vindinge,   
              Tinghøjvej 8,                        4760 Vordingborg.                   
         Køb din billet til                         støttefest 2009 med 
           ”Jack Cannon                             and the Sidefills”  
          ved indgangen                              for 120 kr.  
Spisning forud (kl. 19)                           af lækker Dansk 
Buffet i alt 200 kr. (mad & musik inkl.).  Bestil madbillet 
                           hos Jytte på tlf. 5538 2158.  

 

Bestyrelsen for Sværdborg Sogns Forsamlingshus. 

Generalforsamling i museerne.dk 
Onsdag den 18. marts afhol-
der Museumsforeningen i 
Vordingborg Kommune, 
museerne.dk, generalfor-
samling i Stege på Møn. 
Ønsker du at få indflydelse 
på den museale udvikling i 
Vordingborg Kommune, 
herunder sikre fremtiden for 
Køng Museer, vil det nok 
være en god idé at melde 
sig ind i Museumsforenin-
gen og deltage i generalfor-
samlingen.  
Som medlem af foreningen 
støtter du det lokale muse-

umsarbejde, herunder Køng 
Museer! Der er mange gode 
tilbud og fordele året igen-
nem, man som medlem kan 
benytte sig af. 
Fri adgang til alle museerne 
i Vordingborg Kommune. 
Årligt kontingent: Enkelt-
medlemskab: 150 kr. Hus-
standsmedlemskab: 200 kr. 
For medlemsskab kontakt 
forvalter Pehr Bagge på 
pb@museerne.dk eller tlf. 
5537 2554  
Se mere på 
www.museerne.dk.  
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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@lundb
yweb.dk. 

Kilden i Beldringe, idræt i 
Bårse, suppekøkken i 
Sværdborg, oktober fest i 
Udby, rævejagt på Svinø, 
små sikre succes’er i Køng 
og ungdomstilbud i Lundby 
– det var bare et fåtal af de 
idéer, der blev nævnt en 
lørdag i januar, hvor en 
række bestyrelsesmedlem-
mer mødtes til inspirations-
konference i Lundby.  
- I er syv sogne med mere 
eller mindre aktive ildsjæle, 
og I er fyldt med idéer og 
ønsker, men hvordan kom-
mer I videre?  
- Hvordan finder I penge til 
jeres idéer, hvor er jeres 
styrker og udviklingsmulig-
heder? 
- Hvordan fastholder I og 
samles I? 

- Hvordan sikrer I, at der er 
mange skuldre til at løfte 
opgaverne?  
Det er nogen af de spørgs-
mål, der rejses på kurset 
søndag den 15. marts, hvor 
der med et miks af oplæg og 
temagruppe arbejde, arbej-
des med emnerne, således at 
deltagerne har konkrete 
idéer og nye aftaler med 
hjem.  
 
INFO 
Søndag den 15. marts 
Tid: 09.00 til 15.45 
Sted: Medborgerhuset 
Lundby 
Tilmelding: 
Jørgen E. Petersen  
E-mail: mejsehuset@hot-
mail.com 
Tlf.: 5598 2430 

Seneste tilmelding: 7 
marts. 
Alle, der er med i en besty-
relse i de syv sogne, er vel-
komne! 
Det kan f.eks. være besty-

relser fra borgerforenin-
ger, grundejerforeninger, 
fritids- & sportsforeninger, 
menighedsråd, børnehaver, 
SFO og skole o.lign. 
Se også nr. 57(16 februar) 

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 

Hvordan får vi penge  
til alt det, vi gerne vil? 

Bestyrelseskursus  

i Medborgerhuset Lundby 

søndag den 15. marts. 

GRATIS ADGANG og  

forplejning! 

Alle er velkomne! 
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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 

Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
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 - deadline 18. maj 
Juni: 10.-11. juni - deadline 1. juni 

4750Avisen holder SOMMERFERIE 
Bemærk! Vi udkommer  

mandag-tirsdag i lige uger  
og har deadline mandag i ulige uger!  

Stavgang i gang igen 
Så skal vi i gang med at gå 
igen! Med eller uden stave, 
store som små, alle er vel-
komne. Det er de to Lund-
byborgere Ingegerd Riis og 
Margit Andersen, der pisker 
medsøstre– og brødre til at 
komme ud og få rørt sig og 
nyde naturen. 
- Vi starter tirsdag den 10. 

marts kl. 9.00 ved Folke-
sundhedspladsen ved Ibsvej 
i Lundby, siger de to. 
- Vi går langt eller kort, alt 
efter eget ønske. Husk gode 
travesko og lidt at drikke. 
- Vel mødt til alle, der har 
lyst til at gå med, siger In-
gegerd og Margit. Yderlige-
re oplysninger 5576 7236. 

Gæsterne fra Lohmen i Tysk-
land, Region Sjælland, Kal-
mar i Sverige og Rostock i 
Tyskland ved arbejdsbordet 
på Udby Kro. 

De kom fra syd og de kom 
fra nord og mødtes i Lund-
by, nærmere bestemt Udby 
Kro, 4750 Lundby. 

Fredag den 20. februar var 
vores lille Sydsjællandske 
område vært for et internati-
onalt møde om et EU-

projekt, som sætter fokus på 
mulighederne for at bruge 
natur og kultur til at fremme 
folkesundheden. Landdi-

strikterne i både Sverige, 
Tyskland, Danmark, Fin-
land og Polen er fyldt med 
natur, som hvis man fik 
flere til at bruge den, vil få 
en kolossal effekt på folke-
sundheden. 
De deltagende lande, herun-
der den lille Borgerforening 
i Lundby, vil nu lægge sid-
ste hånd på et forslag til et 
EU-projekt, som skal indle-
veres senest med udgangen 
af marts.  
Borgerforeningen Lundby 
har tænkt sig at bidrage med 
et naturprojekt, som inddra-
ger mange lokale aktører i 
lokalsamfundet. 
Gæsterne fra Sverige og 
Tyskland var meget tilfred-
se med Kate Fugls frokost 
på Udby Kro. 

Internationalt  
topmøde i Lundby 
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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 og  
lørdag kl. 10-13  
Øvrige dage udleveres ved aftale  
på mobil 2061 6719.  
Blomster til enhver begivenhed,  
glæde eller sorg. Bemærk at vi har en 
hjemmeside på vej www.lisbethskov.dk 

2061 6719 

På Sværdborg Sogneblads 
webavis 
www.svaerdborgsogneblad
.dk har man gennem nogen 
tid kunnet følge med i småt 
og stort, orientere sig om 
kommende aktiviteter og 
lignende.  
For dem der ikke har PC 
eller internetadgang, hen-
vises til 4750-Avisen selv-
om det ene medie jo ikke 

behøver at udelukke det 
andet. Og et lille hip … 
igen … man hungrer også 
efter, at modtage bidrag til 
sognebladets webavis, 
hvilket jo gør mediet mere 
aktuelt og attraktivt for 
dem der kigger indenfor. 
 

På gensyn ”derinde” 
Bestyrelsen 

Følg med på Sværdborg 
Sogneblads webside  
- og i 4750 Avisen 

Onsdag den 1. april kokkere-
rer madklubben igen. 
Menuen står på Kylling Tik-
ka Masala, med ris og salat. 
Det er en indisk ret. Chef-
kokken er denne gang Else 
Lützhøft, som er en knag udi 
mad fra fjerne destinationer. 
Børnemenuen er kyllingelår 
med ris og karrysauce. 
 

Prisen er 60 kr. for voksne 
og 25 kr. for børn. 
Tilmelding  senest søndagen 
før på tlf: Margit  5576 7236 
eller tlf og sms til Winni på 
4050 9278 eller mail på  
anniklanzky@ 
vip.cybercity.dk 
 
Vi glæder os til at se jer! 

Madteamet  

De glade kokkepiger serverer  
Kylling Tikka Masala den 1. april 

Fire af de fem glade kokkepiger: Annik, Margit, Winni og 
Konny. Den femte, Else, tog billedet. 

 



9 

 

4750Avisen, nr. 58, 2.-3. marts 2009 



10 

 

4750Avisen, nr. 58, 2.-3. marts 2009 

Indbydelse til alle bestyrelser* i Syv Sogne området 
 

Til deltagelse i Projekt Lokalt Lederskab 
 

Søndag den 15. marts 2009 kl. 0900 i Medborgerhuset Lundby, Banevej 4. 
 
I fortsættelse af inspirationsdagen i januar fortsætter Projekt Lokalt Lederskab med 
et lederkursus for bestyrelsesmedlemmer* i form af en workshop. Ideen med work-
shoppen er, at de enkelte bestyrelser/foreninger har et projekt, der skal gennemarbej-
des 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 du/I  godt deltage i dette kur-
sus den 15. marts. 
 
Foreløbigt 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 hvilke ting vil vi gerne styrke? 
                       Idéudveksling og tanker – en brainstorm for lokale eksperter 

1200 – 1300: Frokost 
1300 – 1400: Formulering af konkrete projekter i de enkelte områder. 
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. 

Med venlig hilsen 

Syv Sogne Samarbejdet 
*) Det kan f.eks. være bestyrelser fra borgerforeninger, grundejerforeninger, fritids- 

& sportsforeninger, menighedsråd, børnehaver, SFO og skole o.lign. 
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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 

Her er vinderne af ISG’s målaktier 
På generalforsamlingen i 
Idrætsforeningen Svend 
Gønge torsdag den 12. fe-
bruar 2009 blev der trukket 
vindere blandt køberne af 
ISG’s målaktier. 
Og vinderne blev følgende: 
1. præmie: Vivi Johansen – 
gavecheck fra Svend Gøn-
ges Venner 
2. præmie: Henning Rørbye 
– gavecheck fra Svend 
Gønges Venner 
3. præmie: Kasper Holm – 
varekurv fra Merko, Lund-

by 
4. præmie: Kirsten Jacobsen 
– gavecheck fra murerme-
ster Hans Rasmussen 
5. præmie: Rikke Andersen 
– gavecheck fra Nybolig 
Vordingborg 

6. præmie: Lone Andersen 
– gavecheck fra Arne Han-
sen 
7. præmie: Poul Nielsen – 
gavekort fra Børge Olsen, 
Anytime, Næstved 
8. præmie: Jan Christiansen 
– gavecheck Vordingborg 
Bank 
9. præmie: Louise Frederik-
sen – gavekort Tage E. Ol-
sen, Vordingborg 
10. præmie: Jacob Jensen – 
gavecheck entreprenør Pe-
ter Larsen.  

Ny i Syv Sogne 
Samarbejdet 
Søren Vissing Nielsen, for-
mand for Bårse-Beldringe 
Lokalråd, er blevet valgt 
som en af Beldringe Bor-
gerforenings repræsentanter 
i Syv Sogne Samarbejdet. 
Det skete på foreningens 
generalforsamling fredag 
den 13. februar. Søren Vis-
sing afløser Jakob Gnistrup, 
som ikke ønskede genvalg. 
På et efterfølgende møde i 
Syv Sogne Samarbejdet 
onsdag den 18. februar blev 
Søren Vissing også valgt 
som medlem af samarbej-
dets sekretariat, en post, 
Jakob Gnistrup også be-
stred, da han var medlem.  
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Et par billeder fra en dejlig eftermiddag, 
søndag den 22. februar, hvor ca. 150 var 
mødt op  i præstegården i Sværdborg. 
Der var igen i år fastelavnsgudstjeneste 
med efterfølgende tøndeslagning. Der 
var en masse børn, som var klædt ud lige 
fra en bus til en lille prinsesse. En jule-
pakke og en sørøver. Ja, fantasien fejler 
ikke noget. Som forældre vil jeg gerne 
sige tak for endnu et godt arrangement. 
Og endnu engang var det tørvejr. Hvem 
har mon bestilt det?  
                                                Jan Kurek 

Katten af tønden 

Den første torsdagskom-
sammen i Beldringe Bor-
gerforening den 19. februar  
var en succes. 
Der var flere fremmødte 
end arrangørerne havde 
turdet håbe på, og som det 
ses på billedet var der mas-
ser af spil og hygge i gra-
verboligen ved Beldringe. 
Næste torsdagskomsam-
men er den 5. marts.  

Det er ligeledes kl. 13.30-
16.30 i graverboligen ved 
Beldringe Kirke. 
Efter spillene vil Wessel 
Doldersum, mælkeprodu-
cent fra Hastrup, nyvalgt 
formand for Beldringe 
Borgerforening fortælle 
om sin ankomst til Dan-
mark, fra Holland.  
Vel mødt! Alle er velkom-
ne! 

Torsdagskomsammen 
i Beldringe en succes 

Torsdagshygge i graverboligen i Beldringe. 

 Vi har  
brug for  

din  
annonce!  

 

4750Avisen 

47
50

@
lu

nd
by

w
eb

.d
k 

Phone: 
6130 1004 
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Helen Davies og Agnethe Christensen synger og spiller britiske folkeviser. 

Blow the wind southerly  
”Blow the wind southerly – 
sange ved havet” 
Smuk og betagende en-
gelsk musik for altstemme 
og  harpe med tidløse tek-
ster fra folkets kvad, sal-
mer og viser. 

Sammen med den walisi-
ske harpenist Helen Davies 
på keltisk harpe synger den 
svensk-danske sangerinde 
Agnethe Christensen 
skotske og engelske folke-
viser – britisk musikpoesi 

fra folkets sagaer til dan-
sant harpemusik. 
Tirsdag d. 3. marts 2009 kl. 
19,30 i Køng Kirke. 
 
Der er gratis adgang.  
Alle er velkomne! 

Foreningen 
Svend Gønge  
holder general-
forsamling  
Mandag den 23. marts kl. 19 
holder Foreningen Svend 
Gønge generalforsamling i 
Medborgerhuset Lundby. 
Det er den første ordinære 
generalforsamling efter den 
stiftende den 12. april 2008. 
På generalforsamlingen skal 
der vælges nye bestyrelses-
medlemmer, idet Heinz Ha-
mann fra Faxe ikke ønsker at 
genopstille. Det samme er 
tilfældet for suppleant Mona 
Hamann. 
Bestyrelsen har i øvrigt en 
række forslag til ændring af 
vedtægerne ved generalfor-
samlingen. 
Man foreslår, at foreningens 
medlemmer betaler 0 kroner i 
kontingent, at bestyrelsen 
vælger fem medlemmer på 
generalforsamlingen og at 
bestyrelsen konstituerer sig 
selv med en formand, næst-
formand, kasserer og sekre-
tær. Hvis ændringsforslagene 
vedtages, vil de være gæl-
dende allerede fra generalfor-
samlingen, og valgene vil 
foregå efter de nye regler, 
hvis de bliver vedtaget. 
- Formålet med vedtægtsæn-
dringerne er at gøre vores 
arbejde mindre bureaukra-
tisk, så vi 100 pct. kan kon-
centrere os om at arbejde for 
en strålende fejring af Svend 
Poulsens 400 års fødselsdag i 
2010, siger formand for For-
eningen Svend Gønge, Peter 
Sten Hansen. 
Bestyrelsen foreslår også, at 
kontingentet på 0 kroner ved-
tages at gælde allerede fra 
generalforsamlingen, og de 
medlemmer, som allerede har 
betalt deres kontingent på 
100 kroner, vil få tilbudt at få 
beløbet tilbagebetalt. 
Alle er velkomne til general-
forsamlingen. Man kan mel-
de sig ind ved indgangen. 
Man er så valgbar, men har 
ikke stemmeret denne gang. 

En aften i kundernes verden 

Torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.00-21.00 på Avnø Naturcenter 
To gange Kim tager udgangspunkt i værktøjer, som kan udnyttes for at blive endnu bed-

re til at få kunderne til at købe. 
Kl. 19.00-19.45 inkl. spørgsmål.  
Kundens verden: Hvad ved vi fra 50 års erfaring, forskning og undersøgelser?  
V/ Kim Buch-Madsen. 
Hvad driver kunderne? Hjerne, hjerte, pengepung og….gæt selv! 
Kunder er som dig og mig. De siger ofte ét og gør noget andet. Hvis du 
siger 10 ord, opfatter kunden ét. Højst. Sørg for det bliver det rigtige 
Kim Buch-Madsen, cand.merc., forfatter til flere bøger om kunder og mar-
keting, har gennemført en lang række markedsundersøgelser. Driver selv-
stændig kursus- og konsulentvirksomhed, underviser bl.a. på HD-studiet. 
Kl. 19.45-20.00 Pause. 
Kl. 20.00 – 20.45 inkl. spørgsmål:  
Ved personligt salg er tillid vigtig for at kunden køber. V/ Kim Hannibal. 

De 4 elementer som forudsætninger for høj tillid mellem mennesker? 
Hvordan spiller du din rolle, og hvilken rolle spiller kunden? Hvordan spiller 
du op til din kunde? 
Kim Hannibal, Chefkonsulent, erhvervsanalytiker og ejer af virksomheden 
FOCUS HANNIBAL i Næstved www.focushannibal.dk 

Kl. 20.45 – 21.00 afrunding og afslutning. 

Arr.: Syv Sognes Erhvervsforum 
Tilmelding senest 11. marts ved henvendelse til formand Klaus Larsen 

Tlf. 2083 6796 eller larsen@mato-hunger.dk 
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Lokalkomitéen for Vording-
borg og omegn under post-
numrene 4735-4750-4760-
4771-4772-4773 afholder 
sit årsmøde i Hollænder-
haven torsdag den 12. marts 
2009 kl.14.00, med dagsor-
den iht. ind-kaldelse gen-
nem ”det sker”. 
Komitéen vil berette fra året 
2008, fremlægge regnska-
bet, samt orientere om til-
tag, der tages i den kom-
mende periode. 
Arbejdet i er i dag fordelt på 
7 komitemedlemmer og 2 
supplean-ter der danner 

lokalkomiteen, samt et antal 
ledere og hjælpere på akti-
vitetsområderne. 
Ældre Sagen tager altid 
imod til-bud om assistance 
fra frivillige hjælpere, der 
har overskud til at yde nogle 
timers assistance.  
Det er håbet, at flere af 
områdets medlemmer vil 
vise interessere for arbejdet 
med socialt humanitært 
sigte og melde sig, som 
hjælpere i det frivillige soci-
alhumanitære ar-bejde. 
Bliv en aktiv deltager i Æl-
dre Sagen og vær med til at 

hjælpe andre til en mere 
indholdsrig tilværelse. 
Du får selv større selvværd 
og samtidig et større udbyt-
te af din egen tid. 
Der er intet kriterium for 
etnisk tilhørsforhold. 
Medlemskab tilbyder man-
ge øko-nomiske fordele, 
hvis du benytter dig af de 
aftaler Ældre Sagen har 
truffet med adskillige firma-
er.   
Adgang til årsmødet er gra-
tis og der skal fremvises 
medlemskort for 2009 ved 
indgangen.   

Lokalkomitéen er vært med 
kaf-fe/te og brød.    
Alle medlemmer i Vording-
borg storkommune kan del-
tage. 
Ældre Sagen har nu etable-
ret udvekslingssamarbejde 
på det er-farings- og udvik-
lingsmæssige område med 
verdens største Æl-
dreorganisation AARP – 
Global Network i USA. 
Læs yderligere på vor hjem-
meside www.aeldresagen.dk 

Årsmøde i Ældre Sagen 12. marts 2009 

Vi gør det alle sammen – 
hver dag! 
Vi sælger!  
Måske ikke lige produkter 
eller ydelser, men noget 
meget mere væsentligt:  
Os selv! 
Hver gang vi er i kontakt 
med andre mennesker, sæl-
ger vi et budskab, en hold-
ning, en vare … 
Somme tider lykkes det, 
somme tider ikke. 
Men der er nogle få, enkle 
redskaber, der kan hjælpe os 
til succes. 
Syv Sognes Erhvervsforum 
har inviteret to kapaciteter, 
Kim Buch-Madsen og Kim 

Hannibal, til vores lokalom-
råde, for at give os gode råd 
og ”værktøjer” til at blive 
bedre sælgere. 
Alle medlemmer af Syv 
Sognes Erhvervsforum invi-
teres til  
”super-sælger-aften”  
på Avnø Naturcenter 
(hovedindgang) 
Torsdag den 19. marts kl. 
19.00 
Deltagelse og servering 
under mødet er gratis for 
medlemmer (med ledsager) 
af Syv Sognes Erhvervsfo-
rum. Ring/mail din tilmel-
ding til undertegnede senest 
onsdag den 11. marts! 

 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Larsen 
formand 
Tlf. 2083 6796 
larsen@mato-hunger.dk 
 
PS: Er du endnu ikke med-
lem af Syv Sognes Er-
hvervsforum – eller har du 
ikke betalt kontingent for 
2009 – skal du blot overføre 
kr. 400,00 til 5041-
0001237170.  
Vi fremsender kvittering, 
når beløbet er indgået. 
Husk, at kontingentet er 
fradragsberettiget! 

Super-sælger-aften på Avnø 

7 S Erhvervsforums driftige 
formand Klaus Larsen. 
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Ny formand i Beldringe 
Beldringe Borgerforening 
har fået ny formand.  
På generalforsamlingen 
fredag den 13. februar tråd-
te den hidtidige formand 
Christina Mattsson ud af 
bestyrelsen, og siden er 
Wessel Doldersum blevet 
valgt som formand. 
På generalforsamlingen på 
Hjemmeværnsgården ved 
Beldringe Gods valgtes 
følgende til den nye besty-
relse: 
Hans Nielsen fra Faksinge, 
Wessel Doldersum fra Ha-
strup, Hans-Albert Jensen, 

Ådalsvej, Jan Pedersen 
Hastrupvej, Hanne Buch-
mann, Ådalsvej, Katrine 
Trautner fra Dyrlev, Finn 
Olsen fra Hastrup, Søren 
Pedersen fra Dyrlev og 
Dorthe Nielsen fra Gishale. 
Revisorer blev Lars Ovesen 
fra Gishale og Søren Vis-
sing Nielsen også fra 
Gishale. 
Der var genvalg af Finn 
Olsen, Hastrup, som Bel-
dringes ene repræsentant i 
Syv Sogne Samarbejdet. 
Den hidtige mangeårige 
repræsentant, Jakob 

Gnistrup, ønskede ikke 
genvalg. I stedet valgtes 
Søren Vissing Nielsen. 
Efter valgene fortalte Hans 
Nielsen dels om projekt 
Kilden, restaureringen samt 
den  forestående officielle 
indvielse samt om de plan-
lagte torsdagssammenkom-
ster, hvor der vil være spil 
og underholdning. 
Efter sandwicher og drik-
kelse var der foredrag og 
dias ved Preben Pedersen 
om landbrugsliv på Bel-
dringe Gods gennem de 
sidste mange år. 

Beldringe Borgerforenings 
formand Christina Mattsson 
gik af på generalforsamlin-
gen, men inden havde hun i 
sin beretning gjort opmærk-
som på nogle af de mærke-
sager, Borgerforeningen har 
stået for i det forløbne år. 
Her er et uddrag af hendes 
sidste beretning. 
 
Igen i år vil jeg gerne sige 
tak til alle som igennem året 
har hjulpet og støttet Bel-
dringe Borgerforening og 
jeg vil gerne sige tak til 
bestyrelsen for deres enga-
gerede indsats. Beldringe er 
rundt om blevet kendt for at 
være et sogn, hvor der sker 
noget, og hvor der er et stort 
engagement fra borgernes 
side. Vi bliver fremhævet 
som et positivt eksempel. 
Selv Vordingborg kommu-
nes administration kender 
os, og der bliver lyttet, når 
vi siger noget, også selvom 
de ikke altid gør, som vi 
siger. Så vær stolt, Beldrin-
ge nyder respekt i den store 
verden. 
 
Sankt Antoniuskilden 
Årets store projekt har væ-
ret restaureringen af Sct. 

Antoniuskilden. Planlæg-
ningsfasen startede i 2007, 
men 2008 blev året, hvor 
projektet blev virkeliggjort. 
Det har været et samarbejde 
mellem Beldringe gods, 
menighedsrådet og borger-
foreningen. 
I den mere sociale og kultu-
relle genre har vi haft en 
vinaften, der har været for-
skellige ture i området -  
Besøg på Tvedemose. Gåtur 
i Faksinge. En tur på Belle-
vue blev aflyst pga dårligt 
vejr. 
Året høstfest blev holdt i 
samarbejde med menig-
hedsrådet og blev en meget 
stor succes. Vores præst 
Søren Schiøler Linck holdt 
en høstgudstjenste i kirken 
og der var en græskar kon-
kurrence for børnene. Efter-
følgende var den traditionel-
le høstfest her på Hjemme-
værnsgården.  
 
Fjord til Fjord stien 
I regn og blæst var der åb-
ning af ridestisystemet 
”Fjord til Fjord”. Mange har 
efterhånden taget ejerskab 
af ideen og senest har Vor-
dingborg kommune fået en 
pris af Islænderforbundet 

for initiativet. Så det har 
vist sig at være en virkelig 
god ide og som virkelig 
dækker et eksisterende be-
hov i området. Nu er det 
ikke altid sådan at dem, som 
fortjener hæder, får hæder, 
derfor vil jeg gerne have lov 
til at minde jer om, at ideen 
til ridestien blev sat som et 
af Beldringes mål af Søren 
Nielsen på vores stiftende 
generalforsamling, og at det 
var Wessel Doldersum, der 
tog stafetten op og fik kon-
taktet lodsejere, Syv Sogne 
Samarbejdet og kommunen 
og dermed sat gang i pro-
jektet. Så jeg synes godt, at 
vi i Beldringe kan være 
stolte af, at det var nogen af 
vores, der satte det projekt i 
gang. 
2009 kommer også til at 
byde på udfordringer. Der 
skal vedtages en ny kom-
muneplan og arbejdet er 
allerede i gang. Der bliver 
offentlig høring, som sand-
synligvis starter i marts eller 
april. Selvom vi har Bårse-
Beldringe Lokalråd er det 
vigtigt, at I kommer med 
jeres input, enten ved at 
kontakte Bårse/Beldringe 
Lokalråd eller kommunen. 

Jeg vil gerne sige en person-
lig tak til bestyrelsen. I no-
vember gik jeg på hælene 
med stress og er stadig ikke 
på toppen. Det har derfor 
været en stor hjælp, at be-
styrelsen, og særligt Wessel 
som næstformand, naturligt 
har taget over. Derfor kan 
jeg også med sindsro forla-
de bestyrelsen i år, for jeg 
ved, at mit lille hjertebarn, 
Beldringe Borgerforening, 
er i gode hænder. 

Mange tager æren for ridestierne 

Afgående formand Christi-
na Mattsson: - Mange vil 
gerne have æren for ridesti-
erne, men ideen kom fra 
Beldringe! 

Wessel Doldersum er blevet 
valgt som ny formand for Bel-
dringe Borgerforening. Han 
afløser Christina Mattsson, 
som ikke ønskede genvalg. 
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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. 2050,- 
  1000 kg. træpiller 6 mm kr. 2150,- 

960 kg. briketter kr. 1800,- 
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 

 

Igen vil bestyrelsen for 
Sværdborg Sogns forsam-
lingshus i Over Vindinge 
opfordre alle med hang til 
rock i synagogen om at 
møde op til den årlige støt-
tefest.  
Lørdag d. 14. marts kl. 19 
slås dørene op, og der by-
des først på lækker dansk 
buffet fra Ninas Køkken – 
og siden slippes rocken løs. 
I skikkelse af bandet ”Jack 
Cannon and The Sidefills”. 
Et vaskeægte garagerock-
fænomen, som skal forstås 
sådan, at ”drengene” i ban-
det har kendt hinanden og 
spillet sammen hele deres 
liv. Som oprindeligt gym-
nasieband, siden on-and-off 
en del af det fordums kend-
te band Agathorn, henover 
at være touringband udi det 
ganske land og så frem til i 
dag, hvor bandet kan boo-
kes til fester, firmaarrange-
menter og deslige.  
”Vi prøver at gøre dette 
arrangement til en fest, 

hvor det er tilladt alle at 
deltage – både med og uden 
dans. Man kan fint sidde og 
nyde en øl eller kop kaffe, 
mens dansegulvet og ban-
det leverer det visuelle. Så 
der er ingen grund til at 
blive hjemme, selvom man 
måske ikke lige føler sig 
som danseløve..” pointerer 
formand Johnny Birch Jen-
sen.  
Hvis man vil til fest den 14. 
marts, kan man ringe til 
Jytte fra bestyrelsen og 

booke billet: tlf. 5538 2158. 
Der sælges mad-og-musik-
billetter for 200 kr. og rene 
musikbilletter for 120 kr. 
stykket. Rockbandet går på 
scenen ved 21-tiden og 
forventes at levere varen til 
midnatsklokken slår. Man 
er dog velkommen til at 
indfinde sig en time før, da 
baren har åbent og stuerne 
er opvarmede. Der sælges 
billetter i begrænset omfang 
ved døren – dog ikke spise-
billetter.  

Rock i forsamlingshuset 

Har du besøgt vores hjemmeside? 
 
 
 
 
 

www.udbykirke.dkwww.udbykirke.dk  
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Kan forsamlingshuset fort-
sætte som lokalt samlings-
sted? 
I landsbyen Over Vindinge 
har der eksisteret et forsam-
lingshus lige siden 1890, 
hvor en kreds af borgere 
projekterede og byggede 
huset. Det har dog oplevet 
mange om- og tilbygninger 
siden, da huset oprindeligt 
kun bestod af én længe med 
skænkestuer (hver udstyret 
med kakkelovn), et køkken-
skur samt en hestestald med 
retirader!  
Et daværende sogneråd 
fandt midler og behov til-
strækkelige, så der nu i over 
100 år har kunnet finde 
møder, fester og andre ar-
rangementer sted på adres-
sen Tinghøjvej 8 i Sværd-
borg Sogn.  
Men hvordan ser det ud i 
dag - med behov og vilkår 

for dette store hus. 
”Ja, vi fór faktisk vild, da vi 
lige kom herind og skulle 
dække op!” Sådan lyder det 
flere gange fra lejere, når de 
skal gebærde sig i husets 
mange stuer og krinkelkro-
ge. Og dét forstår man godt, 
når man får kigget på ste-
dets ca. 600 m2 i grund-
plan. Store sal, lille sal og 
derudover kaffestuer, bar, 
køkken, scenerum, foyer – 
så er indholdet i det traditi-
onsrige hus remset op. En 
sidste facilitet i huset, der 
gennem årene har vakt stor 
glæde og opmærksomhed 
er naturligvis scenen, der 
rummelig og højt anlagt 
danner en fornem ramme 
om festens musikalske un-
derholdning. Ser man tilba-
ge gennem tiderne, var det 
helt store clou i huset dilet-
tanten. Sidst i halvfemserne 
sås endnu forestillinger 
fremført af de rene dilettan-
ter. Det var små finurlige 
fortællinger om livets gang 
i Lidenlund – ofte købe-
stykker, der var udført i 
samme traditionsrige genre 
som i Danmark har traditi-
on mere end et århundrede 
tilbage. I midten af 1900-
tallet skrev Axel Jacobsen, 
som boede i det stråtækte 
hus lige overfor landsbyens 
gadekær en række folkekæ-
re dilettantkomedier, som 

egnens entusiaster fremfør-
te på de skrå brædder i for-
samlingshuset. Man kan 
klikke ind på lokalarkiver-
nes http:// www.vording 
borg.dk/cms/site.aspx?
p=6333 for at læse om 
blandt andet ”Forfatterens 
Hus” i Over Vindinge samt 
om mange andre huse i 
Sværdborg sogn.  
Men et forsamlingshus, der 
skal hvile i sig selv økono-
misk, er afhængig af en 
solid udlejning. Og da net-
op antallet af lejere i år er 
katastrofalt lavt, må besty-
relsen se i øjnene at husets 
dage måske er talte.  
På den kommende general-
forsamling torsdag d. 12. 
marts kl. 19 i huset, vil net-
op dette punkt være vigtigst 
på dagsordenen. Bestyrel-
sen har bebudet lækker 
middag til de, som måtte 
have lyst til at debattere 
husets fremtid denne aften.  
Hvis man vil spise med kl. 
18, skal man ringe til Jytte 
tlf. 5538 2158 – senest d. 8. 
marts, så kokken får en 
chance for at levere varen 
til forsamlingen.  
Bestyrelsen byder alle inte-
resserede i Sværdborg Sogn 
varmt velkommen, der for-
dres intet medlemskab for 
at ytre sin mening. 

Kan forsamlingshuset fortsætte? 

Sværdborg Sogns Selvbestaltede Suveræne Sogneråd er en af de flittige brugere af 
Forsamlingshuset. 

Fredag den 20. marts afhol-
der Idrætsforeningen Svend 
Gønges Håndbold Ungdoms-
afdeling igen sodavandsdi-
skotek i Svend Gøngehallens 
cafeteria. Det foregår fra kl. 
19-22, og børn og unge fra 4. 
klasse til 9. klasse er velkom-
ne. Det koster 25 kroner at 
komme ind, billetter købes 
ved indgangen. 

Sodavands- 
diskotek 
i Lundby 

Advokatfirmaet 
Nørreslet, Ellegård & Toft Erichsen 

 

Præstø: 
Adelgade 30, 4720 Præstø 
Telefon: 5599 1090 - Telefax: 5599 2933 
 

Stege: 
Storegade 29, 4780 Stege 
Telefon 5581 5331 - Telefax: 5581 4631 
 

Keld Nørreslet (H) 
Bent Ellegård Pedersen 
Jørn Toft Erichsen (H) 
 

www.advokat-noerreslet.dk 

Karen fortæller  
om kæledyr 
Hun er en alsidig kvinde, 
Karen Johansson, formand 
for Lundby Sognearkiv. 
Onsdag den 11. marts kl. 
14 fortæller hun om kæle-
dyr, alt fra gravhunde til 
vandrende pinde, i Køng-
Lundby Pensionistklub. Det 
foregår i Køng Forsamlings-
hus, og alle er velkomne! 
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Det sker i Lundby og Sværdborg kirker 

Thomas Feddersen fortæller i sit foredrag, 
om købmandssønnen Hans Borchsenius,  
der i midten af 1800-tallet fulgte den amerikan-
ske drøm på godt og ondt.  
 
Han blev bl.a. diligencekusk, officer, advokat og 
departementschef i det amerikanske 
finansministerium. 
 
Vi følger hans spor.  
 
Thomas Feddersen holder 
af at holde foredrag og af skæve 

indfaldsvinkler, hvilket hans foredrag 
bærer præg af. 
Så glæd dig til den 3. marts og mød 
op i Rytterskolen til et spændende 
foredrag. 
Der vil blive serveret kaffe og kage. 
 
Foredraget er gratis. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn 
 
Sværdborg og Lundby 
Menighedsråd. 

    Den amerikanske drøm -  og et amerikansk mareridt 
                      den 3. marts kl. 19 i Rytterskolen 

Vi håber, du tog godt imod vores ind-
samlere til sogneindsamlingen 2009. 
Vi samler ind igen i 2010. Vi kan 
varmt anbefale dig at melde dig som 
indsamler. Det var en ren fornøjelse! 

  
 
Stemningsfuld  
Aftenandagt 
med  

       Damekoret i  
       Lundby kirke  

d. 5.marts 
kl. 19 

 En at tale med ? 
Ordet sjælesorg kendes som 
et begreb, der hører præsten 
og kirken til. Ordet 'sjælesorg' 
betyder egentlig 'omsorg for sjæ-
len', og det er derfor præstens 
arbejde at komme den til hjælp 
der har brug for at tale om de 
store livstemaer som tro, tvivl, og sorg og sætte sin 
egen historie ind i vores kristne grundfortælling. 
Hvis du har brug for det kan du altid ringe til præ-
sten. 
Men nogen gange kan det også være vigtigt at 
møde et menneske, der evner at lytte. Ja, nogen 
gange kan det være dejligt bare at mødes med et 
andet menneske. Og derfor tilbyder Sværdborg sogn 
en mødetjeneste”: 
Har du behov for at tale med et menneske, 
der har relation til kirken, så vil medlemmer 
af menighedsrådet gerne stå dig bi. Kontakt blot 
formand Kirsten Hansen, tlf. 55 98 12 64, så vil hun 
formidle dette videre. 
. 
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Denne måneds portræt 
er af Bårse-Beldringe 
Lokalråds formand Sø-
ren Vissing Nielsen. 
Søren er netop blevet 
valgt som Beldringe 
Lokalråds repræsen-
tant i Syv Sogne Samar-
bejdet efter Jakob 
Gnistrup. Men Søren er 
særdeles kendt i det 
lokalpolitiske arbejde. 
Udover formandspo-
sten i lokalrådet er han 
medlem af sekretariatet 
i Landsbyforum og 
næstformand i styre-
gruppen for Landsbyfo-
rums projekt Landsby-
forum-3. 

Navn:  
Søren Vissing Nielsen 
 
Erhverv:  
Jeg arbejder i København,  
hvor jeg er med til at gøre 
vores alle sammens DSB til 
Europas bedste jernbane, til 
gavn for borgerne i Dan-
mark og især alle de kunder, 
som benytter jernbanen. Jeg 
tager med fra Lundby stati-
on, som vi for resten moder-
niserer til næste år. 
Bopæl: Hastrupvej 14, 
Gishale 4720 Præstø 
 
Fødselsdato:  
18. august 1958 
 
Familieforhold: 
Gift med Dorthe 
 
Børn:   
Lasse 20 år og Line 18 år 
 
Hvor er du født og opvok-
set? 
Jeg er født i Odense og har 
trådt mine barnesko på Ve-
sterbro og i Albertslund 
 
Hvornår kom du til vores 
område? 
Vi flyttede til Gishale i 
1985. 
 

Hvad fik dig til at bosætte 
dig her? 
Vi ville flytte på landet med 
luft omkring os og med 
muligheder for at holde 
husdyr og have en stor urte-
have. Det har så udviklet sig 
til pilemarker, heste, høns 
og ænder, samt en masse 
krydderurter og frugttræer. 
 
Hvad er dit bedste barn-
domsminde? 
Da jeg var barn var Alberts-
lund en stor byggeplads, 
som lå ude på landet. Vi 
kunne lege overalt, og der 
var en masse muligheder for 
at bygge huler, gemme os i 
de nye kloakker og lege 
cowboyer og indianere. Det 
var dengang, man legede 
med hønseringe og spillede 
med kugler, og havde en 
"Lykkekugle". Senere brug-
te jeg meget tid sammen 
med min ven Jan med at se 
på fugle. Vores timer ved 
søen står for mig som en 
lykkelig tid, hvor der blev 
tænkt store tanker ved bålet.  
 
Hvilken uddannelse har 
du, og hvilke civile er-
hverv har du haft? 
Jeg er uddannet inden for 
DSB som stationsbetjent og 

har fået en konsulent- og 
projektlederuddannelse. 
 
Hvilke fritidsinteresser 
har du? 
Jeg har hest og elsker at ride 
i naturen, desuden bruger 
jeg meget tid på min natur-
grund med at fælde træer, 
pode æbletræer og min ko-
nes pilemarker. 
 
Hvad kan gøre dig rigtig 
glad? 
Det bliver jeg, når min fa-
milie er glad. 
 
Hvad kan få dig til at gri-
ne? 
En god vinkel på en god 
historie er noget, jeg griner 
ad... og jeg må sige at flere 
af mine naboer kan det med 
at fortælle en god historie, 
som vi griner ad. 
 
Hvad kan gøre dig sur/
irriteret? 
Når folk ikke gør det, som 
de lover, således at andre 
kommer til at stå i en dum 
situation, eller når nogen 
bare forventer at få det hele 
serveret, uden selv at gøre 
en indsats til gavn for fæl-
lesskabet. 
 

Hvad kan gøre dig bange? 
Den måde vi håndterer vo-
res jord og hinanden som 
folkefærd på. 
 
Hvad er din største styr-
ke? 
Min evne til hurtigt at skabe 
en systematisk struktur har 
mange gange givet mig en 
fordel både mht. mit arbej-
de, men også omkring mit 
organisatoriske frivillige 
arbejde.   
 
Hvad er din største 
svaghed? 
Min evne til hurtigt at skabe 
en systematisk struktur har 
nogle gange givet mig pro-
blemer, da flere kan føle sig 
hægtet af i processen. Hvil-
ket gør, at jeg skal forsøge 
at mobilisere opmærksom-
hed på, at det ikke går for 
hurtigt.  
 
Hvad har været din stør-
ste/sværeste beslutning? 
Hvornår er det en beslut-
ning og hvornår sker noget 
bare? Jeg har som næsten 
alle været igennem svære 
tider, som har krævet meget 
af mig og mine omgivelser 
på det aktuelle tidspunkt. 
Det har så sammen med alt  
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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 

Månedens  
PORTRÆT 

det andet, som jeg har ople-
vet, gjort mig til den, jeg er i 
dag.  
En stor beslutning, som jeg 
føler at jeg har gjort, er at 
blive far... det synes jeg har 
været stort og dejligt.   
 
Hvad er det modigste, du 
har gjort? 
En vild galop til hest op 
igennem Jydelejet på Høje 
Møn med et par spring un-
dervejs kræver noget af en.  
 
Hvem beundrer du - og 
hvorfor? 
Jeg synes, at alle som gør en 
indsats sammen med andre 
for at vi får et godt og ud-
viklende liv har min beun-
dring. Der er alt for mange 
som ikke gør noget, men 
bare forventer at lyksalighe-
derne uden videre drysser 
ned i folks favne. Så menne-
sker, som går ind i for-
eningsarbejde, politiske par-
tier, borgerforeninger og 
vores lokalråd her i Vor-
dingborg kommune, har min 
store respekt.      
 
Hvad kan du bedst lide at 
se i tv? 
God journalistik og gode 
film står øverst på min tv-
liste. 

Hvordan slapper du bedst 
af? 
Jeg slapper bedst af ved at 
sidde med en god øl og stir-
re ind i et bål og vide at min 
familie har det godt.  
 
Hvad synes du, vi har for 
lidt af, i vores område? 
Jeg håber, at vi i vores om-
råde kommer endnu mere ud 
blandt naboerne og laver 
endnu mere sammen. Jeg 
tror på, at det er i det sam-
vær, at vi sammen kan få 
skabt et bedre sted at være… 
både lokalt og globalt. 
 
Hvad synes du, vi har for 
meget af, i vores område? 
Jeg synes, at der kører for 
mange lastbiler på Hovedve-
jen (Udby-Bårse Runddel); 
de skulle køre på motorve-
jen... eller bruge jernbanen. 
 
Hvad er din livret? 
Svensk pølsegryde og Be-
gravede Hunde 
(Kartoffelmos med overskå-
rede frikadeller fra dagen før 
i lag og bagt i ovnen serve-
ret med tyttebærsyltetøj)... 
smager himmelsk.    
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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. 

Køng Borgerforening 
har været på studietur 
til Jylland og har bl.a. 
besøgt landsbyen 
Hovborg, som har 
skabt store resultater 
ved at de lokale for-
eninger samarbejder 
og fordi det er lykke-

des at engagere bor-
gerne. Vi vil gerne 
brede erfaringerne fra 
Hovborg ud til bor-
gerne og foreningerne 
i Køng og Svinø sog-
ne. Derfor har vi bedt 
Connie M. Skovbjerg 
fra Hovborg, som har 

været en af drivkræf-
terne bag udviklingen 
i Hovborg, om at be-
søge os og fortælle 
om, hvordan og hvor-
for de fik succes i 
Hovborg. 
Køng og Svinø bor-
gerforeninger invite-
rer derfor til work-
shop om 
”Borgerengagement 
og foreningssamar-
bejde” med følgende 

program: 
1) Connie M. Skov-
bjerg vil fortælle om, 
hvordan engagerede 
borgere og samarbej-
de mellem foreninger 
kan skabe resultater. 
2) Netværkscafé: 
Hvad vil vi – og kan 
vi sammen skabe re-
sultater?” 
Det sker i Svinø For-
samlingshus, Svinøvej 
127, onsdag den 4. 

marts kl. 19 – 22, og 
alle er velkomne 
Der serveres sand-
wich og drikkevarer, 
så du må gerne tilmel-
de dig på forhånd på 
pelse@mail.dk  
 
 
På gensyn 
Køng Borgerforening 

& Svinø  
Borgerforening 

Workshop om borgerengagement og foreningssamarbejde  

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.  

Her skal vi vandre  
i marts måned 
1. marts: Risby rundt – start 
ved kirken i Gl. Lundby 
8. marts: Basnæs rundt – start 
ved Svenstrup Efterskole 
15. marts: Præstø rundt – start 
ved Netto i Præstø  
22. marts: Fjord til Fjord – 
start ved grusgrav på Ådalsvej 
ml Bårse og Gl. Lundby 
29. marts: Stensbygården 
rundt – start ved kursuscenter 
Stensved (kasernen) p-pladsen 

Alle dage på startstedet kl. 9.30 
Fra april måned går vi tirsdag 
aften kl. 19 
Alle fra nær og fjern er vel-
komne. 

 
 
 

Med venlig hilsen  
Hanne Kofoed Jensen,  
Køng Borgerforening . 

Tlf. 20 75 84 20/ 22 27 77 32 
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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 

Kan du huske, hvad en liter 
mælk eller et pund kaffe 
kostede i 1980 eller tidlige-
re?  
Vidste du, at der for bare 25 
år siden var 4 købmænd i 
Lundby? Og at der for 50 år 
siden var flere? 
Denne vinters sidste arkiv-
aften i Lundby Sognearkivs 
møderække handler om 
købmænd i Lundby Sogn. 

Om store købmænd med et 
alsidigt tilbud i kolonial- og 
grovvarer, og små høkere 
der kun havde et overskue-
ligt udvalg til en mindre 
kundekreds. 
I dag er der én købmand 
tilbage i Lundby. På Kaj 
Lykkesvej. Et supermarked, 
der gennem de sidste år har 
skiftet navn nogle gange.  
Hvor lå de andre? Hvad 

handlede de med? Hvordan 
var priserne på dagligvarer-
ne? Hvordan ser husfacaden 
ud i dag, hvor der engang 
var et forretningsvindue 
med en stor blank kaffemøl-
le?  
Desværre kan man ikke 
gemme lugte, slet ikke af 
blandingen af forskellige 
købmandsvarer, men der er 
nogle, der har oplevet og 

beskrevet lugtene, dengang 
da varerne ikke var så godt 
og tæt emballerede som i 
dag. Disse beskrivelser samt 
en større udstilling kan hø-
res og ses på Svend Gønge-
skolen tirsdag d. 10. marts 
kl. 19.30, når Lundby Sog-
nearkiv sætter fokus på sog-
nets købmænd. 
Alle er velkomne. Gratis 
adgang for medlemmer. 

Kom og hør om købmændene i Lundby Sogn 

En af de gamle køb-
mandsforretninger lå 
Lundby Hovedgade 
132. Henry Hansen, 
der var medlem af 
Sognerådet, valgt af 
Socialdemokratiet, 
arbejdede bl.a. ved 
banen, mens hustruen 
Marie solgte diverse 
dagligvarer fra ejen-
dommen. Marie Han-
sen var den første i 
Gl. Lundby, der solgte 
is.  
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Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
2246 3234  
Grupperådsformand :  

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

5576 9733  

Mødeaftener Ulve: tirsdage 17-19  1.-4.kl.  

Junior: mandage 15.30-17.30   4.-6.kl. 

Spejdere: Torsdage i lige uger 19-21 

6.kl. og opefter 

Se mere på  www.kfum-lundby.dk 

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. 

 

Det sker i marts 
2-3   4750Avisen kommer 
19.15-21.30: Lundby Sogne-
arkiv har åbent, Lundby Ho-
vedgade 100, kld. 
19.00: Helen Davis og Agne-
the Christensen synger og 
spiller britiske folkeviser i 
Køng Kirke. Gratis. Alle er 
velkomne. 
19.00: Thomas Feddersen 
fortæller om købmandssøn-
nen Hans Borchsenius i Ryt-
terskolen i Gl. Lundby. Gra-
tis. Alle er velkomne. Kaffe 
og kage. 
4  14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus 
18.00: Generalforsamling 
med spisning i Borgerfore-
ningen Lundby. Medborger-
huset Lundby. Alle borgere i 
Lundby Sogn er velkomne. 
5  13.30-16.30: Torsdags-
komsammen i graverboligen 
ved Beldringe Kirke. 
19.00: Damekoret optræder 
til aftenandagt i Lundby Kir-
ke. 
8    9.30: Motionstur - Bas-
næs rundt. Start ved Sven-
strup Efterskole.  
9     Deadline 4750Avisen 
10  9.00: Stavgang fra Fol-
kesundhedspladsen ved 
Ibsvej i Lundby. 
19.30: Kom og hør om køb-
mændene i Lundby gennem 
tiderne. Svend Gønge-skolen. 
Arr.: Lundby Sognearkiv. 
11  14.00: Karen Johansson 
fortæller om kæledyr, alt fra 
gravhunde til vandrende 
pinde, i Køng-Lundby Pensi-
onistklub, Køng Forsam-
lingshus. Alle er velkomne! 
12  Ældresagen, komitéen 
for Vordingborg og omegn, 
holder årsmøde i Hollænder-
haven, Fuglebakken 3, Vor-
dingborg. 
14  9.00: Din Trafikbutik, 
Lundby Hovedgade 70, har 
holdstart, alm. bil. 
21.00: Rockaften med Jack 
Cannon and the Sidefills i 
Sværdborg Sogns Forsam-
lingshus i Over Vindinge. 
Spisning kl. 19.  
15  9-15.45 Lederkursus for 
bestyrelsesmedlemmer i for-
eninger i Syv Sogne. Gratis. 
Tilmelding: se ann. side 10. 
9.30: Motionstur - Præstø 
rundt. Start ved Netto i 
Præstø. 

Mange tak for jeres dejlige 
blad, men I skal alligevel 
høre, hvad der får mig til at 
rase i det dejlige Lundby. 
Det er de mange annoncer 
med en masse gode tilbud, 
som naturligvis er mægtig 
godt for ældre mennesker, 
der ikke svømmer i penge, 
og er rasende, når man er 
der allerede første dag, som 
de har tilbudt de forskellige 
ting, men mange gange er 
det der slet ikke, når man 
kommer for at købe det. 

Det er godt og billigt og 
som man gerne vil købe, 
men bare det at læse tilbud-
det synes jeg ikke er nok!!! 
Er der ikke flere, der synes 
det samme, eller gider de 
ikke læse det reklamepis 
mere ligesom mig?? 
Hilsen en gammel Bornhol-
mer 

Elisabeth Frederiksen 
Pallesvej 2 

4750 Lundby, født 1941 
Tlf. 5576 7639 

Surt, når tilbudsvarer er udsolgt 

DEBAT-DEBAT-DEBAT 

Genvalg over 
hele linjen 
Der var genvalg over hele 
linjen, da Foreningen Lund-
byweb & 4750Avisen holdt 
generalforsamling i Medbor-
gerhuset Lundby mandag 
den 16. februar. Formanden 
hedder fortsat Peter Sten 
Hansen, næstformanden 
Morten Frandsen, kassereren 
Winnie Hansen og sekretæ-
ren Jens Hallqvist. Yderlige-
re bestyrelsesmedlemmer: 
Daniel Irvold, Jan Kurek og 
Else Lützhøft. Suppleanter: 
Margit Andersen, Jan Olsen 
og Bøje Nielsen.  
I sin beretning til generalfor-
samlingen oplyste forman-
den, at 4750Avisen nu for-
søger at skaffe annoncører i 
Præstø, fortrinsvis blandt 
virksomheder, som ikke har 
direkte konkurrenter i 
4750Avisens udgivelsesom-
råde, men hvis der kommer 
henvendelser fra virksomhe-
der, som der også findes i 
udgivelsesområdet, vil de 
ikke blive afvist. 
På mødet gav en af deltager-
ne, som selv er annoncør i 
4750Avisen, udtryk for stor 
forståelse for den strategi.  
- Det handler om at få avisen  
til at udkomme, sagde ved-
kommende. 

Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk eller 
til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby. 
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Søndag den 8. marts 
(2. søndag i fasten)
Beldringe: 16.00 Koncert 
Bårse: 10.30 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 9.00 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Tirsdag den 10. marts 
Bårse Aggerhus:  14.00  
 
 

Torsdag den 12. marts 
Beldringe: 19.00 Meditati-
onsgudstjeneste med taizé-
sange 
 
Søndag den 15. marts 
(3. søndag i fasten) 
Beldringe: 19.00  
Konfirmandernes egen  
gudstjeneste 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Helge R-Madsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 17.00 

Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Søndag den 22. marts 
(Midfaste) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 09.00 Marianne Gaarden  
Hammer: 16.00 konfirmander 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30 Våbenhuskaffe 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
 

Onsdag den 25. marts 
Bårse: 17.00 Familieguds-
tjeneste med spisning bagef-
ter. 
 
Søndag den 29. marts 
(Mariæ Bebudelsesdag) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 14..00 
Lundby: 9.00 ABT 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 09.00 
Vester Egesborg: 9.00  

SYDSJÆLLANDS 
MURERSERVICE 
SM Byg Aps 
Arkitekttegnede 
enfamilieshuse 
Alt tømrer– og murerarbejde udføres 

v. Peter Mieritz  
tlf. 2073 7084 

Her kan du komme til gudstjeneste 
www.udbykirke.dk 
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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 

Er kondien i orden? 
Ellers tager du bare med om søndagen 

kl. 9.30!  
Men hvad med din bils kondi? Den bli-
ver du nødt til at få tjekket hos din me-

kaniker. 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

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: 

Søren Vissing 
Nielsen, 
Hastrupvej 14, 
4720 Præstø 
5598 0018/2468 
8774 svngisha-
le@sol.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 
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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: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 
 

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 
kirsten.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  

Fælles-
markedet  
Køb- og salg-annoncen er gratis.  
Mail til 4750@ lundbyweb.dk eller 
send/aflevér den til 4750Avisen, 
Møllergaarden 3, 4750 Lundby.  

Sælges: en af gårdens 
bedste kaniner  
Troldhøj´s Nicolas  
Navn: Troldhøj´s Nico-
las 

Født: 26/5-2008 
Køn: Han 
Race: Dværgvædder/ 
Hollænder 
Mor: Lille My 
Far: Troldhøj´s Ninus 
FarMor: Perle 
FarFar: Birger 
Pris: 50 kr. 
Kontakt Peter Larsen 
på 4085 9117, for mere 
information. 

Generalforsamling 
kårer Årets Svend  
Hvem bliver Årets Svend, 
når Borgerforeningen Lund-
by holder generalforsamling 
onsdag aften - den 4. marts 
- i Medborgerhuset Lund-
by? Ja, det kan du ved selv-
syn konstatere, hvis du mø-
der op. Til generalforsam-
lingen har alle borgere i 
Lundby Sogn adgang og 
stemmeret. Og samarbejds-
partnere i foreninger, virk-
somheder og institutioner er 
inviteret som gæster, da 
aftenens emne er netværk i 
lokalsamfundet.  
Gæst på generalforsamlin-
gen er Tommy Johansson 

fra Netværket i Lönsboda, 
Lundbys skånske venskabs-
by. 
Der er spisning - gratis gul-
lasch med kartoffelmos - fra 
kl. 18.  
Ønsker du at spise med, 
skal du tilmelde dig senest 
tirsdag den 3. marts kl. 18 
til kasserer Steen Nielsen, 
tlf. 5576 7217, eller pr. e-
mail: 
ibsvej43@nielsen.mail.dk. 
Selve generalforsamlingen 
begynder kl. 19, og hvis du 
vil deltage uden at deltage i 
spisningen, så behøver du 
ikke at tilmelde dig på for-

hånd. 
Foreninger, virksomheder 
og institutioner i Lundby 
Sogn er inviteret til at sende 
en repræsentant til general-
forsamlingen. 

Karen Johansson, formand 
for bl.a. Lundby Sognearkiv 
blev kåret som Årets Svend 
i 2008. Hvem mon det bli-
ver i år? 

Vordingborg Kommune 
vedtog i april 2008 en en-
gangsbevilling til forskøn-
nelse af landsbyerne under 
mottoet ”Lad landsbyerne 
blomstre”.  
Puljen af blomsterløg blev 
fordelt til interesserede par-
ter, og i Sværdborg blev det 
beboerforeningens opgave 
at nedlægge blomsterløge-
ne. Enkelte fra bestyrelsen 
samt andre ildsjæle fra 
Sværdborg Sogn har derfor 
i november og december 
nedlagt forårs-blomsterløg 
ved alle byskilte m.fl. steder 
i Sværdborg Sogn, så glæd 
dig.  
En god flaske rødvin er på 

spil til de to medlemmer – 
som først ser den kommen-
de blomstring ved et by-
skilt, eller enkelte andre 
steder hvor løgene er place-
ret – i Sværdborg Sogn om-

råde. Betingelsen er blot, at 
man er medlem af beboer-
foreningen, og at man rin-
ger eller sender en mail med 
oplysning om ”findestedet”. 
Bestyrelsen for Beboerfor-
eningen inkl. familien samt 
de omtalte ildsjæle og deres 
familier – deltager naturlig-
vis ikke.  
Kontakt: 
Kasserer Hein Andersen, 
5538 2709 eller Hein-
a@mail.tele.dk 
Formand Michael Petersen, 
2388 0284 eller mfp@os.dk 

 
Med sværdborgerlig hilsen 

for Beboerforeningen 
Sekretæren 

Også blomsterløg til Sværdborg  
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Lundby 

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

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

CARLSBERG/TUBORG  

30 STK.     + PANT                        104,95 

LAMBI 6--8 RL.                         13,95 
CARTE D´OR IS      25,00 
900-1000 ML.                                        

LANGELÆNDER PØLSER  

500 GR 2 PAKKER                             45,00 

FUN 0,5 L.                                         9,95 
  

LIBRESSE FRIT VALG        19,95 

14 dages tilbud: 
FINANSKRISEPRISER: 


