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4750  Avisen 
6. årgang nr. 59 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

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

Årets landsbytosse  
er fra Lundby 

Rollespil og internet-
café åbner i Lundby 

Vandværk  
sikrer sig  
mod terror 
Terrorister skal stå tidligt op, hvis det 
skal lykkes dem at udøve terror mod 
Lundby Vandværk. Bestyrelsen for 
det private vandværk har taget sine 
forholdsregler, fordi man er klar over, 
at forurening af vandværker kan være 
en særdeles effektiv terrorhandling. 

- Vi har sat en armeret ståldør op til 
vores vandværk, som har gjort det 
umuligt for terrorister at få adgang til 
vandværket, siger kasserer i Vand-
værkets bestyrelse Rune Bentsen til 
4750Avisen.  
                                       Læs side 3 

Skåning blev 
Årets Svend 
Skåningen Tommy Johansson fra 
Lundbys venskabsby Lönsboda blev 
kåret som Årets Svend, da Borgerfor-
eningen Lundby forleden holdt gene-
ralforsamling. Johansson var meget 
rørt og overrasket over udnævnelsen. 
                                        Læs side 12 

Dette smukke fad var den synlige 
hæder, som Peter Sten Hansen fra 
Lundby fik overrakt, da han lørdag 
den 7. marts blev udnævnt til årets 
Landsbytosse af Landsforeningen af 
Landsbysamfund i Danmark, LAL. 
                                     Læs side 5 

Tre dage til Tyskland for 500 kr. 
Er du medlem af en bestyrelse i en 
forening i et af de syv samarbejdende 
sogne, så har Syv Sogne Samarbejdet 
et godt tilbud til dig: en tre dagestur 

til Lohmen i Tyskland med (næsten) 
alt betalt for kun 500 kroner. 
Inspirationsturen er et led i Syv Sog-
neprojektet Lokalt Lederskab.  Side 5 

Nu bliver planerne om et rollespils-
værksted og en internetcafé for børn 
og unge i Lundby og omegn realise-
ret. Styregruppen bag projekt Ung-
domscentralen, som Medborgerhu-
set Lundby har taget initiativ til, 
holder borgermøde den 31. marts, 
hvor børn og unge samt deres foræl-
dre inviteres til at komme og høre 
nærmere om planerne.     Læs side 6 

Sig ja til fiberrør! 
Seas-NVE t ilbyder borgerne i 
Lundby gratis husstandstilslutning 
til fibernettet, når el-ledningerne 
jordlægges. Sig ja!         Læs side 4 
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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 23. marts 2009.   

Næste nummer udkommer  
den 30.-31. 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 

   Jeg - en landsbytosse 
Jeg har aldrig haft noget imod at blive 
opfattet som et barn af landet. Bonde-
født og kvajet opdraget. Bondsk. Halm i 
træskoene. 
Men at man ligefrem også skulle blive  
udnævnt til landsbytosse. Det har jeg 
ikke haft fantasi til at forestille mig. 
Min nabo er bekymret. Falder hans hus 
i værdi med 
sådan en nabo? 
Jeg ved godt, 
at det er en stor 
ære at blive 
udnævnt til 
Årets Landsby-
tosse af Lands-
foreningen af 
Landsbysam-
fund i Dan-
mark. Og man 
skal nok se 
navnet som et 
smart forsøg på 
at skabe op-
mærksomhed i 
medierne. 
Jeg husker da 
også sidste år, 
da min gode ven Niels Aage Poulsen 
fra Borre på Møn fik udmærkelsen, 
hvordan jeg som journalist ikke alene 
glædede mig over at skulle ønske ham 
til lykke, men nok så meget til små-
drillerier og skægge vinkler. 
Jeg må sige, at når så mange før mig, 
har kunnet leve med at blive kaldt en 
landsbytosse, så må også jeg kunne 

gøre det. 
Jeg opfatter prisen som en påskønnelse 
af det arbejde, vi igennem en årrække 
har gjort i Lundby og omegn for at få 
sat vores små sogne på landkortet og 
vise omverden, at også vi 
”landsbytosser” kan have et godt liv - 
på landet. 

Men har også været 
nødt til at forsvare 
os mod de angreb, 
som ustandselig 
føres mod landdi-
strikterne. Vi skal 
kæmpe helt vildt, 
faktisk, bare for at 
opretholde status 
quo. 
Og skal der frem-
gang i landdistrik-
terne, så er det næ-
sten umenneskelige 
kræfter, der skal 
sættes ind. 
Vi har forsøgt at 
vise, at det kan lade 
sig gøre. Og i det 
lys kan det godt 

være, at det forekommer lidt ”tosset”, 
men så er en pris for indsatsen såmænd 
heller ikke så ”tosset”. 
Tak til dem, der indstillede mig. I burde 
også have haft én, for det, vi har gjort i 
Lundby og de syv sogne, er så sandelig 
ikke kun én tosses værk. Det skal der 
mange tosser til!   

                            Landsbytossen 

Dette smukke fad var gaven, som landsby-
tossen modtog af Landsforeningen af 

Landsbysamfund. 
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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 

Generalforsamling med efterfølgende banko 
Beboerforeningen for Sværdborg Sogn  

indkalder til generalforsamling 
torsdag den 26. marts 2009 – kl. 19.00 

i Sværdborg Sogns forsamlingshus – Over Vindinge 
 

Indkaldelse med dagsorden er omdelt til alle husstande i 
sognet - du kan også finde den på 

www.svaerdborgsogneblad.dk 
Foreningen er vært v/kaffe og kage. Der kan købes øl og vand. 

Efter generalforsamlingen er der bankospil og hyggesnak. 
Medlemskab kan købes på generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 
Michael Petersen, formand 

Lundby Vandværk  
er blevet terrorsikret 
En armeret ståldør i stedet 
for en almindelig branddør 
er den terrorsikring, som 
Lundby Vandværk har gen-
nemført på det seneste. 
- Vandværker kan være et 
oplagt terrormål, og derfor 
må vi sikre os, siger kasse-
rer i Lundby Vandværk 
Rune Bentsen til 4750Avi-
sen. 
Terrorister vil dermed have 
mere end svært ved at kom-
me ind til vandværkets æd-
lere dele, da et vandværk 
ikke har nogen vinduer. 
Når det gælder boringerne, 
som også kunne være et 
terrormål, har vandværket 
sikret sig med låse, men den 
største sikkerhed er nok, at 
man ikke reklamerer med, 
hvor boringerne er. 
- Vi har planer om edb-
overvågning af vandværket, 
men det må vente lidt end-
nu, siger Rune Bentsen. 
Lundby Vandværk afholder 
ordinær generalforsamling 
torsdag den 26. marts i Ma-
jas Festlokaler i Gl. Lund-
by. 
Og det er et veldrevet vand-
værk med restaurerede bo-

ringer og nyt tag og ny dør, 
bestyrelsen kan præsentere. 
- Vi mangler kun at få reno-
veret 800 meter af vores 
hovedledningsnet, fra Tre-
kanten til banen i Lundby 
Stationsby. Vi håber på et 
samarbejde med kommunen 
og Seas-NVE, så vi på for-
nuftig vis endelig kan få 
renoveret den sidste del af 
vores ledningsnet. Vi har 
været klar i mange år, men 
blot ventet på de andre, der 
skal grave. Og det ser jo ud 
til at ske meget snart, siger 
Rune Bentsen. 
Han opfordrer kommunen 
til at gå med i en koordine-
ret renovering nu.  
- Det er jo spild af ressour-
cer at grave flere gange end 
højst nødvendigt, siger 
vandværkskassereren. 
 
Sund økonomi 
Igen i år kan Lundby Vand-
værk på sin generalforsam-
ling præsentere en sund 
økonomi. I tre år i træk har 
vandværket nedsat prisen, 
så den nu er på 3,20 kroner 
pr. kubikmeter, en af de 
laveste i Vordingborg Kom-

mune. 
Vi lægger i år op til en 
uændret vandpris, men hvis 
generalforsamlingen ønsker 
prisen endnu længere ned, 
er det bestemt en mulighed. 

Men det forudsætter så og-
så, at medlemmerne møder 
op på generalforsamlingen 
og foreslår det, siger Rune 
Bentsen. 

Tæt samarbejde med Bårse 
Lundby og Bårse Vandvær-
ker arbejder tæt sammen, 
blandt andet om et nødfor-
syningsanlæg. 
I løbet af det næste års tid er 
nødforsyningsanlægget 
etableret, så borgerne i både 
Lundby– og Bårseområdet 
ikke behøver at undvære 
vand, hvis der er reparatio-

ner eller forurening af en 
boring. Så bliver der straks 
koblet op til nødforsyning 
fra det andet vandværk. 
I øvrigt har Lundby Vand-
værk optaget to små vand-
værker, nemlig Grumløse 
Overdrev Vandværk og 
Risby Skov Vandværk, op-
lyser Rune Bentsen. 
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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 

 

Sig ja til Seas/NVE-fiberrør 
Seas-NVE har tilbudt bor-
gerne i de områder, der nu 
skal have jordlagt sine el-
ledninger, blandt andet 
Lundby Stationsby, at læg-
ge tomrør til fibernet ind til 
husene ganske gratis. 
Borgerforeningen Lundby 
har behandlet sagen på et 
bestyrelsesmøde, og herfra 
lyder der en klokkeklar op-
fordring til borgerne:  
Sig endelig ikke nej til det 
tilbud. 

- Det gælder om at sige ja, 
siger formanden for BF 
Lundby Peter Sten Hansen. 
Vi har længe kæmpet for at 
få jordlagt vores ellednin-
ger, og et af formålene har 
været et få lagt tomrør til 
fibernet, så vi får mulighed 
for at indhente tilbud på 
fibernet fra udbydere. 
Det behøver ikke at være 
Seas-NVE, der bliver udby-
deren, andre firmaer kan 
leje sig ind i tomrørene, 

hvis det er mere hensigts-
mæssigt, men det er vigtigt, 
at alle huse benytter lejlig-
heden til at få gratis tomrør 
lagt ind til husene, siger 
bestyrelsen. 
De steder, hvor man i forve-
jen har lagt elstikledninger 
ind til huset i jorden, har 
man tilsyneladende også 
krav på at få lagt tomrør til 
fibernet ned af Seas-NVE. 
Det fremgår i hvert fald af 
det omdelte materiale! 

Når el-ledningerne og tom-
rørene er lagt ned, vil Bor-
gerforeningen Lundby invi-
tere forskellige firmaer til 
Lundby for at præsentere 
deres tilbud på fibernet, som 
samler telefon, tv og inter-
net i en ledning, og som gør 
det muligt at se HD-tv og 
opnå meget store hastighe-
der på internettet. 
Hvis man får indlagt fiber-
net, slipper man samtidigt 
for de dyre paraboler! 

Generalforsamling i Lundby Vandværk  
Lundby Vandværk afholder ordinær generalforsamling i Majas Selskabslokaler,  

Lundby Hovedgade 152 
Torsdag den 26. marts 2009 kl. 19.30 

Dagsorden ifølge lovene 
Detaljeret regnskab kan afhentes/rekvireres hos kasserer Rune Bentsen, Lundby Hovedgade 123. 

                  P. B. V. 
                                               Egon Keinicke (formand) 

Svinø Borgerforening  

afholder generalforsamling  
i Svinø Forsamlingshus  

tirsdag den 31. marts 2009  
kl. 19:00 

Dagsorden ifølge lovene. 
 

Hold øje med husstandsomdelt medde-
lelse, der forventes omdelt i ugen op til 

generalforsamlingen. 
 

Bestyrelsen v. Orla Andersen, formand 
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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 

Nu skal  
vinterdækkene af  

Vi er midt i marts, og det er nu, du skal 
skifte til sommerdæk!  

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

BORGERMØDE 31. MARTS 

Nu kommer der rollespil 
og internet-café i Lundby 
Tirsdag den 31. marts kl. 
19.00 kan alle børn og unge 
i Lundby og omegn samt 
deres forældre komme i 
Medborgerhuset Lundby og 
høre om planerne for et 
rollespilsværksted og en 
internetcafé samme sted. 
Det er Styregruppen for 
Ungdomscentralen i Lund-
by, der kalder til informati-
onsmøde i Medborgerhuset 
på Banevej 4. 
På mødet vil rollespilskon-
sulent Casper A. Rasmussen 
fortælle om de planer, grup-
pen har for aktiviteterne i 
huset.  
Casper A. Rasmussen er 
selv reenactor, og det vil 
sige, at han spiller en rolle 
fra historisk tid sammen 

med andre med samme inte-
resse. Og hans store interes-
se har hidtil været vikingeti-
den. 
Imidlertid synes Casper A. 
Rasmussen, at historien om 

Svend Gønge Poulsen er så 
spændende, at han vil lave 
en reenactorgruppe med 
gønger og snaphaner fra 
1600-tallet, som kan deltage 
i gøngemarkeder og det 

kommende oplevelsescenter 
Gøngeland i Lundby.  
Når børnene når en vis al-
der, 16-18 år, kan de få lov 
til at være med i ”voksen-
gruppen”, der med drabeli-
ge våben, kaster sig ud i 
kampen mod svenskerne. 
Ideen med Ungdomscentra-
len i Lundby er at give børn 
og unge fra 10-årsalderen 
og opefter et tilbud om fri-
tidsbeskæftigelse, der ikke 
har med sport at gøre.  
- Vi håber, at rigtigt mange 
børn og unge kommer og 
hører om vores planer og 
giver deres mening til ken-
de, siger Casper Rasmussen. 
Og vi håber også, at foræl-
drene kommer og bakker 
op. 
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Tag med til Lohmen i Tyskland 

 Salmonellatestede æg fra fritgående høns 

Kartofler  
i flere sorter  
og størrelser 

 
Gårdbutikken 
Næstvedvej 400, 

mellem  
Køng og Sallerup 

Åbent alle dage  
fra kl. 8-18  

Syv Sogne Samarbejdet 
arrangerer en tre-dages tur 
til Lohmen i Tyskland i 
bededagsferien. Det er et 
tilbud til bestyrelsesmed-
lemmer i foreninger i de syv 
sogne, Beldringe, Bårse, 
Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby, om at 
komme på et inspirationsse-
minar under lidt fremmede 
himmelstrøg. 
Seminaret er et led i projekt 
Lokalt Lederskab, men det 
er ikke en forudsætning for 
deltagelse, at man har været 
med på de foregående mø-
der og kurser. 
Turen finder sted i bede-
dagsferien, den 8.-11. maj. 
Der er afgang fra Syv Sogne 
kl. 7 om morgenen fredag 
den 8. maj og hjemkomst til 
Syv Sogne igen søndag den 

11. maj kl. ca. 20. 
Turen indledes med mor-
genmad på færgen, hvoref-
ter der køres til Lohmen, 
hvor vi indkvarteres på Ho-
tel Mecklenburg-
Vorpommern i Lohmen. 
Her spiser vi frokost og har 
turens første konference om 
eftermiddagen. 
Om aftenen spiser vi på 
Fischereihof, et idyllisk 
fiskerleje ved Gardersøen i 
Lohmen. Her tilbringer vi 
også aftenen. 
Lørdag er der konferencer 

og sight seeing i byen, og 
om aftenen er der festlig 
sammenkomst på hotellet, 
blandt andet med deltagelse 
af lokale aktive fra Lohmen. 
Søndag igen konferencer, 
inden vi om eftermiddagen 
stikker næsen mod hjemlige 
himmelstrøg.  
Hele turen, incl. rejse, over-
natning, spisning, sight 
seeing og underholdning 
koster 500 kroner pr. per-
son. Det eneste, man skal 
betale selv herudover er 
drikkevarer til måltiderne 

ud over vand, og indkøb. 
Der er maximalt plads til 48 
deltagere i turen, det er bus-
sens størrelse, der sætter 
grænsen. 
Da vi forventer stor interes-
se for turen, må vi under-
strege, at det er medlemmer 
af foreninger i de syv sogne, 
der har fortrinsret til turen. 
Hvis der er ledige pladser 
vil øvrige kunne komme 
med, de der først melder 
sig, vil komme øverst på 
listen. 
Kunne du tænke dig at del-
tage sender du en e-mail til 
syvsogne@lundbyweb.dk 
eller ringer til tlf. 6130 
1004. 
Turledere er Poul A. Lar-
sen, Bårse og Peter Sten 
Hansen, Lundby. 
 

Påske– og loppemarked 
Lørdag-søndag  

den 28.-29. marts 
kl. 10-17  
Østervang 

Smidstrupvej 66 
4733 Tappernøje 

 Vi har  
brug for  

din  
annonce!  

 

4750Avisen 

47
50

@
lu

nd
by

w
eb

.d
k 

Phone: 
6130 1004 

Informationsmøde 
om rollespilsforening og internetcafé 

i Medborgerhuset Lundby 
Tirsdag den 31. marts 

kl. 19.00  
i Medborgerhuset Lundby 

Rollespilskonsulent Casper Rasmussen vil for-
tælle om planerne for rollespil og reenactment 

om gøngetiden i Lundby. 
Børn fra 10 år og opefter samt deres forældre 

fra Lundby og omegn er velkomne! 

Borgmester Bernd Dikau vil vi møde på turen til Lohmen. 
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Det sker i marts  
16 4750Avisen udkommer 
17 4750Avisen udkommer 
19.15-21.30: Lundby Sogne-
arkiv har åbent, Lundby Ho-
vedgade 100, kld. 
18  Museumsforeningen i 
Vordingborg holder general-
forsamling i Stege. Indmel-
delse på tlf. 5537 2554. 
20 19-22: Sodavandsdisko-
tek i Svend Gønge-hallens 
cafeteria i Lundby. For børn 
fra 4.-9. klasse. 
21  9-16: Kursus i magisk 
træskærerarbejde på Køng 
Husflidsskole, Højbro 15, 
Køng 
22  9-16: Kursus i magisk 
træskærerarbejde på Køng 
Husflidsskole, Højbro 15, 
Køng  
9.30 Motionstur - Fjord til 
Fjord. Start ved grusgraven 
på Ådalsvej mellem Bårse og 
Gl. Lundby. 
23  Deadline 4750Avisen 
19.00 Generalforsamling i 
Foreningen Svend Gønge i 
Medborgerhuset Lundby. Du 
kan melde dig ind i forenin-
gen ved indgangen. 
26  19.00: Beboerforeningen 
for Sværdborg Sogn afholder 
generalforsamling med efter-
følgende banko i Sværdborg 
Sogns forsamlingshus, Over 
Vindinge. 
19.00: Lundby Vandværk 
holder generalforsamling i 
Majas Festlokaler, Lundby 
Hovedgade 152, Gl. Lundby. 
27  9-11: Sangcafé i Køng 
Præstegårds konfirmandstue. 
28 10-17: Påske– og loppe-
marked Østervang, 
Smidstrupvej 66, 4733 Tap-
pernøje 
29  9.30 Motionstur - Stens-
bygården rundt. Start ved 
kursuscenter Stensveds 
(kasernen) p-plads. 
10-17: Påske– og loppemar-
ked Østervang, Smidstrupvej 
66, 4733 Tappernøje 
30 4750Avisen udkommer 
31 4750Avisen udkommer 
19.00: Informationsmøde om 
rollespilsforening og internet-
café i Medborgerhuset Lund-
by. 
19.00: Svinø Borgerforening  
afholder generalforsamling  
i Svinø Forsamlingshus. 
 

Lundby har fået sin helt 
egne Landsbytosse. Ved en 
hædresceremoni på Lands-
organisationens af Landsby-
samfund (LAL) årlige gene-
ralforsamling 7. marts i Bil-
lund i Vestjylland blev Peter 
Sten Hansen kåret som 
Årets Landsbytosse 2009. 
LAL har siden 1982 hædret 
årets Landsbytosse. Perso-
nen findes blandt personer 
der i det forløbne år har 
gjort en imponerende ind-
sats for et lokalområde eller 
for landsbysamfundene ge-
nerelt. Bag ordet tosse gem-
mer der sig den tanke, at 
man må være godt tosset når 
man tilsidesætter familie, 
venner og private gøremål 
for at gøre en indsats for sit 
lokalområde/landsby, heraf 
ordet Landsbytosse. 
Peter Sten er kommet i fint 
selskab blandt ministre, 
politikere, borgmestre, 
kunstere og andre ildsjæle. 
Af Landsbytosser som man-
ge af os kender, kan bl.a. 
nævnes Niels Aage Poulsen, 
Borre; landdistriktskonsu-
lent Trine Testmann; forfat-
teren Knud Holst og miljø-
minister Christian Christen-
sen. 
Peter Sten er blevet indstil-
let af medlemmer af Borger-
foreningens bestyrelse for 
sin altid aktive indsats og 
evne til at inddrage andre i 
lokalt arbejdet. I sin motiva-
tion (findes i sin helhed på 
www.lundbyweb.dk ) har 
Borgerforeningen bl.a. på-
peget følgende områder, 
hvor Peter Sten har udmær-
ket sig. 
Han stod bag aktivitetsgrup-
perne i Liv i Lundby, der i 
en periode arbejdes kraftigt 

på nye tiltag i Lundby, og 
som i dag sætter sine aftryk 
nogen steder i den ny kom-
munalplan.  
Han stod bag oprettelsen af 
Syv Sogne Samarbejdet, der 
isoleret set er et rigtigt godt 
tiltag til at få samarbejdet 
lokalområdet og ikke mindst 
gøre området til værdig 
modspiller til Vordingborg 
Kommune både i den gamle 
kommune og fremsynet i 
den nye kommune. 
I forbindelse med den nye 
storkommune fik han opret-
tet Landsbyforum som om-
fattede alle landdistrikter i 
den nye Vordingborg kom-
mune. Landsbyforum har 
siden været med i dialogen 
med Demokratiudvalget og 
herunder lokalrådsstruktu-
ren. 
Han er også ophavsmand til 
Lundbyweb og den meget 
læste 4750Avisen. 
Hans interesse for historie 
er generelt synliggjort i lo-
kalarkivet, men ikke mindst 
hans interesse for Svend 
Gønge har medført oprettel-

se af Foreningen Svend 
Gønge, der sammen med 
Borgerforeningen har gen-
nemført Gøngemarked. Vi-
dere er tanken, at gøre 
Svend Gønge temaet til no-
get stort i Lundby og Skåne, 
denne tanke med Skåne har 
medført et tæt samarbejde 
med Lönsboda, der er blevet 
venskabsby med Lundby og 
Lönsboda kommune Osby 
er blevet venskabskommune 
med Vordingborg. 
Dette med venskabsbyer er 
også blevet udviklet til et 
tæt samarbejde med Loh-
men i det østlige Tyskland. 
Derudover skal vi ikke 
glemme, at Peter også har 
været formand for menig-
hedsrådet og været medlem 
af skolebestyrelsen. 
Det er umuligt at nævne alle 
de steder, Peter Sten har sat 
sit præg, men en ting er ikke 
umuligt at nævne, og det er 
den overraskelse, det var at 
se Peter, da han fik at vide, 
at blev hædret som Årets 
Landsbytosse. 
                       Steen Nielsen 

Peter Sten Hansen fra Lundby modtager prisen Årets 
Landsbytosse af LAL’s formand Ole Olsen på LALs gene-
ralforsamling  i nærheden af Billund og Vorbasse i Jyl-
land. 

Årets landsbytosse  
fra 4750 Lundby 
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En skåning blev Årets Svend 
Skåningen Tommy Johans-
son fra Lundbys venskabsby 
i Gøngelandet Lönsboda 
blev onsdag aften udnævnt 
som Årets Svend i Lundby. 
Udnævnelsen foregik på 
Borgerforeningen Lundbys 
generalforsamling, som 
havde samlet op mod 50 
borgere til spisning og års-
møde i Medborgerhuset 
Lundby. 
Det er tredje år i træk, Bor-
gerforeningen hædrer en 
person, som har gjort noget 
særligt for Lundby i det 
forløbne år. I fundatsen for 
prisen er det fastslået, at de 
eneste, der ikke kan modta-
ge prisen, er bestyrelses-
medlemmer, herunder sup-
pleanter, i Borgerforenin-
gen. Derimod er der intet til 
hinder for, at borgere uden 
for Lundby sogn kan hæd-
res med prisen, hvis de har 
gjort noget, der gavnede 
Lundby. 
Og det var netop tilfældet 
med dette års prismodtager. 
I sin begrundelse for at ud-
nævne Tommy Johansson 

til Årets Svend sagde Bor-
gerforeningens formand 
Peter Sten Hansen, at Tom-
my Johansson har været den 
drivende kraft i Skåne for 
samarbejdet mellem Lund-
by og Lönsboda. Et samar-
bejde, som har betydet fan-
tastisk meget for Lundby i 
det forløbne år. 
- Vi har fået en helt ny 
stemning i byen, hvor de 
mange mennesker, som har 
mødt skåninger her og som 
har været med på vores ture 
til Lönsboda har fået et helt 
nyt perspektiv for byen. De 
har fået en helt ny lyst til at 
være med, kan vi mærke. 
Kronen på værket var, at vi 
kunne samle over 1200 
mennesker til gøngemarked 
i Lundby i oktober, et mar-
ked, som kom i stand efter 
at vi havde været på inspira-
tionstur til Lönsbodas 1600-
talsmarked om sommeren. 
Tommy Johansson, som på 
generalforsamlingen havde 
holdt foredrag om netværket 
i Lönsboda, et mangeårigt 
samarbejde mellem sognets 

op mod 200 foreninger, 
institutioner, offentlige som 
private og erhvervsliv. Det-
te samarbejde i byen har 
ført til, at Osby kommune, 
som Lönsboda er en del af, 
har meget svært ved at kom-
me uden om de forslag, der 
kommer fra Lönsboda, fordi 
hele byen står sammen. 
Tommy Johansson takkede 
rørt for prisen, som tydelig-
vis kom som en kæmpe 
overraskelse for ham.  
- Jeg er meget stolt og rørt 
over udmærkelsen til Årets 
Svend. Det er en stor, stor 
ære på ”udebane” at få så-
dan en udmærkelse. Jeg 
havde ikke drømt om, at det 
kunne ske, siger Tommy 
Johansson, som hele sit 
snart 50-årige liv har boet i 
Lönsboda. Han er en dri-
vende kraft i netværket i 
Lönsboda og arbejder som 
fritids- og kulturchef i Osby 
Kommune. 
Prisen er indstiftet til minde 
om gøngen og snaphanen 
Svend Poulsen, Gøngehøv-
dingen, som blev født ved 

Osby i Gøngelandet i 1610 
og som boede i Lundby fra 
1661 til sin død mellem 
1680 og 90. Han ligger be-
gravet på Lundby Kirke-
gård. 
De to tidligere prismodtage-
re, Annik Lanzky, 2007, og 
Karen Johansson, 2008, var 
også til stede på generalfor-
samlingen, som efter fælles-
spisning og godkendelse af 
beretning og regnskab, gen-
valgte den siddende besty-
relse, bortset fra Calle 
Ishøy, som ikke ønskede 
genvalg. I hans sted valgtes 
Thilde Bergkvist fra Gl. 
Lundby. Bestyrelsen består 
herefter af Peter Sten Han-
sen, formand, Steen K. Ni-
elsen, kasserer, Ingegerd 
Riis, sekretær, Konny 
Baagø, Margit Andersen, 
Nils Glud og Thilde Berg-
kvist. Som suppleanter 
valgtes Mogens Baagø, 
Lundby og Carsten Bruun, 
Lundby Torp. 
Der var farvel og tak til 
Calle Ishøy, Bodil Larsen 
og Mette Laurendz. 

Tommy Johansson 
fra Lönsboda med 
medaljen på rever-
set, som det synlige 
bevis på, at han er 
udnævnt til Årets 
Svend 2009. Hånd-
tryk for fra forman-
den for Borgerfore-
ningen Lundby, 
Peter Sten Hansen. 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
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: 8.-9. juni - deadline 1. juni 
Juni-juli: SOMMERFERIE 

Bemærk! Vi udkommer  
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag i ulige uger!  

DEBAT-DEBAT-DEBAT 
På bagsiden af 4750Avisens 
nr. 57 kunne jeg fryde mig 
over en morsom helsidesan-
nonce fra Merko, hvor den 
nyvalgte præsident i USA 
citeres for sin udtalelse: Yes 
we can! Her refereres anta-
gelig til finanskrisen, Af-
ghanistan, den globale op-
varmning og tilsvarende 
alvorlige spørgsmål. 
I Lundby er problemerne 
mere overskuelige. Her an-
tydes ubetydelige mangler i 
Merko-butikken, som loves 
udbedret ved påtale. Det 
gør Bo bedre, uanset at 
annoncen ikke er at finde i 
Bo Bedre, men i 4750Avi-
sen. 

Jeg vil erindre om en mar-
garine, solgt under mærket 
AMA. 
Tamponer, kaldet OB, er 
mig heller ikke ubekendt. 
Man kan spekulere på, om 
Merko fremover vil sælge 
disse 2 udmærkede produk-
ter i sampak under navnet 
OBAMA.  
Så vidt jeg husker, findes 
der også en ost, som hedder 
President. Den kunne mu-
ligvis også finde en plads i 
pakken. 
Tilgiv mig disse USAglige 
betragtninger. 
Man kan ikke lade være 
med at spørge sig selv, om 
butikken prioriterer salget af 

oksekød på bekostning af 
flæsk, siden den nu hedder 
Mer ko. 

Arno Nyhm 

President Bo Ama Mer Ko og Bo Bedre 

Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk 

eller til 4750Avisen, Møl-
lergaarden 3, 4750 

Lundby. 

3 dage Begrænset antal pladser! 

Ta’ med til det skønne Lohmen 
I hjertet af Mecklenburg-Vorpommern, mellem Rostock og Berlin ligger den skønne lille landsby 
Lohmen, Lundbys venskabsby i Tyskland. 
Syv Sogne Samarbejdet indbyder fortrinsvis bestyrelsesmedlemmer i en forening i de syv sogne 
til en tre-dages inspirationskonference til Lohmen i bededagsferien 8.-11. maj 2009. 
I deltagerprisen på 500,- kr. pr. person er alt indregnet, bortset fra drikkevarer ud over vand. Mor-
genmad på færgen til Rostock, buskørsel også i Lohmen, konference, overnatning, alle måltider, 
udflugter, oplevelser, f.eks. Lohmens berømte vandorgel, stor buffet på færgen hjem. 

Og så er det ikke engang løwn!       Pris pr. person 500,- kr. 

 

Tilmelding: syvsogne@lundbyweb.dk  

Sogneindsamlingen til 
fordel for verdens sulten-
de gik godt i Lundby søn-
dag den 1. marts. Det var 
Lundby Menighedsråd, 
der havde organiseret ind-
samlingen, og man havde 
fået ikke færre end syv 
indsamlere på gader og 

stræder, som samlede i alt 
4.451,50 kr. ind.  
- Vi vil gerne takke bebo-
erne i Lundby sogn for 
deres velvilje og meget 
positive tilkendegivelser 
på vores vej, siger ind-
samlingsleder Birgit Kirk 
til 4750Avisen. 

Lundby samlede 4.451 kr. 
ind til verdens sultende 
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Søndag den 22. marts 
(Midfaste) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 09.00 Marianne 
Gaarden  
Hammer: 16.00 konfir-
mander 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30 Våben-
huskaffe 
Svinø: Ingen 

Sværdborg: 9.00 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: In-
gen 
 
Onsdag den 25. marts 
Bårse: 17.00 Familie-
gudstjeneste med spis-
ning bagefter. 
 
Søndag den 29. marts 

(Mariæ Bebudelses-
dag) 
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                              

Gudstjenester for dig  

Også på Svinø blev der 
slået katten af tønden 
søndag den 22. febru-
ar. Ikke færre end om-
kring 40 udklædte børn 
var mødt op sammen 
med forældre og bed-
steforældre i Svinø 
forsamlingshus. Børne-

ne var delt op i to 
grupper efter alder, og 
efter tøndeslagningen 
var der sodavand og 
slikposer til alle børne-
ne. Og forsamlingshu-
set havde i år sørget 
for rigelige mængder 
af deres berømte hjem-

mebagte fastelavnsbol-
ler.  
På Svinø bliver arran-
gementet holdt inden-
dørs, hvilket er en stor 
fordel, hvis man øn-
sker at være balletdan-
ser, prinsesse eller 
måske strandløve.  
Der var præmie til det 
bedst udklædte barn, 
og selvom der var rig-
tig mange flotte og 
fantasifulde udklæd-
ninger var der enighed 
i bedømmelsesudval-
get om, at præmien 
skulle gå til Victor, der 
i dagens anledning 
havde taget navnefor-
andring til Victoria. 

Alle fik slikposer 
til Svinøs fastelavn 

Parat til det store slag  

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 

Magien består i at 
udskære et stykke 
træ i flere dele som 
dog ikke kan skilles 
fra hinanden. Et 
simpelt og klassisk 
eksempel er en kæde 
udskåret af ét stykke 
træ. I kurset vil ind-
gå et lysbillede fore-
drag om folkelige og 
aristokratiske traditi-
oner af denne art fra 
flere kontinenter og 
om underviserens 
bestræbelser på at 
bringe fornyelse til 
disse traditioner. 
Men først og frem-
mest vil vi selv prø-
ve kræfter med dette 
yderst tilfredsstillen-
de og afstressende 

håndværk. Det ene-
ste der kræves er en 
vis fingerfærdighed 
og en god portion 
tålmodighed. Desu-
den nogle simple 
håndværktøjer som 
læreren kan stille til 
rådighed.  
Tid og sted: 
Lørdag 21/3 og søn-
dag den 22/3 kl. 9-
16 på Køng Hus-
flidsskole, Højbro 
15, Køng 
Pris:  
En weekend 350 kr. 
Bjarne Jespersen 
Fjordvænget 3 
4700 Næstved 
bj@lommekunst.dk 
55 77 15 71 

Kursus i magisk  
træskærerarbejde 

Bårse husholdnings-
forening har tur til 
Bo & Grønt i Vor-
dingborg tirsdag d. 
24. Marts kl. 19.00. 
Der bliver samkør-
sel fra Samlingshu-
set kl.18.30. Pris  
70.kr. mdl. 100.kr. 
ikke mdl. Det er for 
kaffe-te-kage og 
kørsel. Alle er vel-
komne. Tilmelding 
senest lørdag 21. 
marts på tlf. 5596 
5351 Annelise Ol-
sen, 5598 0146 An-
nelise Jensen. 
Vi har fået lov at 

gentage turen til 
Anemonehuset. Det 
bliver  d. 1. april kl. 
19.00 med samkør-
sel fra Samlingshu-
set kl.18.30, vi skal 
lære at lave påske-
dekorationer. Alle er 
også velkomne her. 
Pris for mdl. 
100.kr., 130.kr. for 
ikke-mdl. for kaffe-
te-kage-kørsel og 
lodtrækning. Til-
melding senest lør-
dag d. 28 marts på 
tlf. 5596 5351 eller 
5598 0146. 

Annelise Jensen 

Husholdningsforeningen 
besøger Bo & Grønt 
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Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler til fx 

konfirmation skrives 
Ring på tlf. 3066 3389 

dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek                                      

Lundby 

Villy Daugaard 
på Køng Museum 
Støtteforeningen for Køng Mu-
seum har fornøjelsen at byde 
velkommen til hele to spæn-
dende udstillinger, nemlig en 
udstilling af Lundby-
kunstneren Villy Daugaards 
værker og en udstilling af væ-
versken Grethe Kristensen. 
Udstillingen med Villy Dau-
gaards værker bærer titlen 
”Villy Daugaard Petersen - den 
nationale og internationale 
kunstner fra Lundby”. 
Villy Daugaard arbejdede in-
den for mange genrer. Han 
begyndte med det naturalistiske 
maleri i 1930’erne til de mere 
stoflige bindingsværks– og 
murbilleder. Akvarel malede 

han i hele sin produktive perio-
de. Skærtorsdag og 2. påskedag 
kl. 14.30 fortæller Villy Dau-
gaards søn Jens Daugaard om 
nogle af faderens værker. 
Mange af de udstillede værker 
på udstillingen i Køng har ikke 
været vist tidligere. 
Den anden udstilling er i den 
lille vævestue, hvor Grethe 
Kristensen udstiller sine farve-
rige vævede kludetæpper.  
Udstillingerne på Køng Muse-
um, Bygaden 27, Køng, 4750 
Lundby, varer til og med den 
16. april. 
Køng Museum har åbent dag-
ligt fra 12-16, mandag lukket. 

Jørgen T. Hansen 

Torsdag d. 26. marts kl. 
15,30-17,00 mødes Køng 
sogns minikonfirmander i 
Præstegårdens konfirmand-
stue. Mini-konfirmand-
forløbet afsluttes med fest-
familiegudstjeneste i Køng 
Kirke søndag d. 29. marts kl. 
14,00, hvorunder der over-
rækkes diplomer til de børn, 
der har gennemført forløbet. 

Køngs mini- 
konfirmander 
får diplomer 

Sangcafé fredag d. 27. 
marts kl. 09,00 til 11,00. 
Man bliver glad af at synge 
– også selv om man måske 
ikke synger specielt kønt! 
I vores sangcafé er der 
plads til alle stemmer. 
Vi byder på morgensang, 
morgenkaffe og morgen-
brød i Præstegårdens nye 
konfirmandstue. Det er 
uformelt og hyggeligt, og 
der er plads til masser af 
forslag til sange og salmer. 
Organist Klaus Børner spil-
ler på klaver til sangen. 

Sangcafé i Køng 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra tirsdag den 17. marts 2009 til mandag den 30. marts 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

14 dages tilbud: 
HUMØRPRISER: 

Lundby 

Lundby 

Bo siger: - Op med humøret! Se bare de 
mange gode tilbud, vi har til dig i dag! 

1 KG SUKKER                     6,90 
1 KG SALT                          2,90 
2 KG MEL                            7,90 
CORNFLAKES (7,50G)        9,90  
LØSE RIS 4 X POSE            5,90 
1 KG HAVREGRYN              6,90 
TUN 185 G.                         5,90 
DRESSING 500 ML.            9,90 

1 1/2 L SAFT /JUICE           6,90 
OPVASK 500 ML                   4,90 
OLIE RAPS/SOLSIKKE 1/1 L.  
                                             9,90 
OG TIL ”DEN SØDE TAND”:  
 
TOMS "MEGA POSER" (FRIT 
VALG)  (1/2PRIS)               9,90  


