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4750  Avisen 
6. årgang nr. 60 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 30.-31. marts 2009 

Denne måneds portræt er af formand for 
Udby Beboerforening, Jørgen E. Peter-
sen. Jørgen er samtidig næstformand i 
Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby Sogne, og så er han 
ellers en af pionererne i Syv Sogne Sam-
arbejdet. Læs meget mere om Jørgen, 
han er Månedens Portræt      på side 24 

Månedens 

PORTRÆT 

Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Fire siders idrætstilbud 
til dig og dine børn    
                      Side 7-10 

Kræmmermekka  
Midt i Lov i det tidligere møbellager 
er nu samtlige 8000 kvadratmeter 
indrettet til Sjællands - nej Dan-
marks - mest eksklusive kræmmer-
marked. Sådan siger de selv i Lov, 
og der er noget om snakken. 
                          Læs siderne 20-21 

Planer om 
gigant- 
vindmøller 
i Syv Sogne 
Kommuneplanen opererer med fire områder med gigantmøller i Syv Sogne. 
Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby holder dialogmøde 
med politikerne og borgerne den 21. april.                                     Læs side 5 Jason Watt  

til Lundby  
 
          Læs side 11 

Gratis øl  
til ædru kunder 

Lundby Apotek 
har udviklet 
denne alko-
tester, som sæt-
tes på perso-
nens næse.  

Onsdag den 1. april er der gratis øl 
til alle ædru kunder i Merko i Lund-
by. Merko har fået Lundby Apotek 
til at stå for alkotesten af kunderne. 
Det foregår med en helt nyudviklet 
næseklemme, som afslører, om kun-
den har alhohol i blodet.    Se side 3 
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Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 5576 6001 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
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4750Avisen distribueres med Post 
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Dette blad omdeles  
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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 6. april 2009.   
Næste nummer udkommer  

den 14.-15. april 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 

Få nu fat i Seas-NVE! 

N ogle af vores 
læsere har fået et 

tilbud fra Seas-NVE om 
at få lagt tomrør til fiber-
net helt ind til deres ejen-
dom.  
Det er ufatteligt vigtigt, at 
du sørger for at tage imod 
dette tilbud! 
Hvis du ikke er hjemme, 
har du fået en seddel, 
hvor der står, at du skal 
ringe og lave en aftale 
med en elektriker, som så 
vil komme på et tids-
punkt, der passer dig. 
Det skal du gøre! 
Det handler om værdien 
af dit hus! 
Hvis samtlige indbyggere, 
der har fået tilbuddet om 
gratis at få lagt tomrør til 
fibernet ind til deres hus, 
siger ja, er hele området 
klar til at få fibernet - 
uden yderligere personli-
ge omkostninger for den 
enkelte end andelen til 
den fælles installation. 
Man skal ikke også skaffe 
en 5-10.000 ekstra til at få 
gravet fibernettet ind til 
huset, fordi man ikke fik 
sagt ja til tilbuddet fra 
Seas-NVE. 
Jamen, gør Seas-NVE 

ikke det her, bare for at få 
lov til at levere fibernet til 
sin tid? 
Det kan godt være, men 
det forhindrer os ikke i at 
tage andre leverandører, 
som så lejer sig ind i 
Seas-NVE’s tomrør. 
Så se nu at få ringet til 
den elektriker og fortæl 
ham, hvor tomrøret skal 
gå ind til dit hus! 
 

M åske har du 
også fået et 

spørgeskema fra Post 
Danmark.  
Post Danmark har bebu-
det, at samtlige postmod-
tagere med Reklamer - 
Nej tak! på deres dør, skal 
forny deres Nej tak! 
Det forlyder, at rigtigt 
mange ikke har fornyet 
og at der derfor i en peri-
ode bliver delt flere rekla-
mer ud.  
Det skal nok jævne sig, 
men det vigtige er, at du 
ikke skal bede om det 
udvidede nej, hvor du 
også siger nej til gratis-
aviser. 
Med mindre du ikke øn-
sker at modtage aviser 
som Sydsjællands Tiden-

de og 4750Avisen. 
 

M erko og Lund-
by Apotek har 

indledt et utraditionelt 
samarbejde om alkotest af 
kunder i supermarkedet i 
Lundby. 
Merko har i forbindelse 
med et reklamefremstød 
besluttet at give gratis øl 
til alle kunder, der bevis-
ligt er ædru. 
Og nu kan alle og enhver 
jo komme og påstå, at de 
er ædru og så få udleveret 
gratis øl, selv om de må-
ske i virkeligheden har en 
ordentlig blæser på. 
Men her er det, at det 
lokale samarbejde har 
stået sin prøve. 
Else-Marie Pedersen fra 
Lundby Apotek har nem-
lig udviklet en næseklem-
me, som hurtigt afslører, 
om personen, på hvis 
næse klemmen er sat, har 
alkohol i blodet. 
Måske man også i de små 
hjem i Syv Sogne kunne 
få glæde af sådan en næ-
seklemme. 
Især omkring den 1. i 
måneden? 
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Lundby AutocenterLundby AutocenterLundby Autocenter   

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 

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

Næste nummer 
af 4750Avisen 
udkommer 
tirsdag-onsdag 
På grund af påsken udkom-
mer næste nummer af 
4750Avisen ikke mandag-
tirsdag den 13.-14. april 
som forventeligt, da manda-
gen er 2. påskedag og der-
med helligdag. 
Ifølge aftale med Post Dan-
mark udkommer 4750Avi-
sen nr. 61 i stedet tirsdag-
onsdag den 14.-15. april. 
Deadline er 6. april. 

Apotek tjekker promillen i Merko 
Merko udleverer onsdag den 
1. april gratis øl til alle ædru 
kunder. 
Men hvordan vil supermar-
kedet sikre sig, at kunderne 
virkelig er ædru. 
- Det er naturligvis det store 
problem, når man laver kam-
pagner af den slags, siger 
købmand Bo Weber. 
Men vi har allieret os med 
Lundby Apotek, hvor Else-
Marie Pedersen har tilbudt os 
et nyudviklet produkt, en 
alkotester, som effektivt af-
slører, om kunden har alko-
hol i blodet. 
Else-Marie Pedersen, Lund-
by Apotek, fortæller om det 
nye apparat. 
- Det er lidt af en revolution, 

som vi her får afprøvet over 
for en større population for 
første gang, siger Else-Marie 
Pedersen. 
Det drejer sig om en simpel 
klemme, som sættes på næ-
sen. Efter 30 sekunder kan 
man meget tydeligt aflæse, 
om personen har alkohol i 
blodet. I så fald skifter klem-
me nemlig farve. 
Normalt er klemme hudfar-
vet. Men selv ved mindre 
alkoholpromiller bliver 
klemmen rød. Og i tilfælde 
af meget høje promiller bli-
ver den blå eller lilla, siger 
Else-Marie Pedersen. 
Bo Weber håber, at rigtigt 
mange ædru kunder vil kom-
me og få sig en gratis øl. 

 Den nye alko-
tester i form af 
en næseklemme, 
som Else-Marie 
Pedersen vil 
anvende i Merko 
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Nye planer om gigant- 
vindmøller i Syv Sogne 
For nogle år siden var det 
amtet, der kom med forsla-
get i regionplanen. Nu er 
det Vordingborg Kommune, 
der foreslår det i udkastet til 
ny kommuneplan: der skal 
opsættes gigant-vindmøller 
i Syv Sogne-området. 
Hele fire områder skal mod-
tage de gigantiske møller, 
som måler op mod 150 me-
ter i højden, og det er fire 
gange så meget som de møl-
ler, der f.eks. i dag står i 

Køng Mose. 
Lokalrådet for fem af de 
Syv Sogne har besluttet at 
sætte spørgsmålet om op-
sætning af vindmøller af 
den størrelse, som man nor-
malt kun ser til havs på 
dagsordenen for det dialog-
møde med politikerne, som 
afholdes tirsdag den 21. 
april kl. 19.00 i Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i 
Over Vindinge. 
- Her vil borgerne kunne 

komme og sige deres me-
ning om gigant-møllerne, 

siger formand for lokalrådet 
Peter Sten Hansen. 

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 Denne grafik af Yvette Espersen viser, hvor kolossalt høje 

de påtænkte vindmøller er. 
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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: 
April: 14.-15 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 
August: 17.-18. august - deadline 10. august 

September: 31. aug.-1.sept. - deadline 24. aug. 
Bemærk! Vi udkommer  

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

Tommy på spisesedlen 
Kultur– og fritidschef i 
Osby Kommun i det nord-
østre Skåne blev mildest 
talt overrasket, da han to 
dage efter generalforsam-
lingen i Borgerforeningen 
Lundby så ”spisesedlerne” 
for den lokale avis Norra 
Skåne.  
Med dommedagsstore bog-
staver stod der at læse: FRI-
TIDSCHEFEN KÅRET 
SOM ”ÅRETS SVEND”. 
Den lokale avis havde fået 
nys om den hæder, som var 
blevet Tommy Johansson 
til del på generalforsamlin-
gen i Lundby. 
- Og det var ikke kun i min 
egen by Lönsboda, spise-
sedlerne sad overalt. Da jeg 
kom til mit arbejde i Osby, 
var det samme tilfældet. Jeg 
var meget, meget overra-
sket, siger Tommy Johans-
son, som har fået utroligt 

mange positive tilkendegi-
velser over prisen, både fra 
andre borgere i Lönsboda 

og Osby, og dertil fra kolle-
ger og politikere i Osby 
Kommun og i Lönsboda. 

Spisesedlen, der sad overalt i Lönsboda og Osby. 

Kultur– og fritidschef Tom-
my Johansson blev noget 
overrasket, da han hjemme i 
Lönsboda og Osby så, hvor 
stor interesse den lokale 
presse havde for den pris, 
han havde fået 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 

Så er der fællesspisning i 
Medborgerhuset igen. Det 
er 1. april (og det er ej 
aprilsnar!) kl. 18.00. Menu-
en er Kylling Tikka Masala 
med ris og salat til de voks-
ne og kyllingelår med ris og 
salat til børnene. Prisen for 

voksne 60 kr., børn 25 kr. 
Tilmelding til Margit på 
5576 7236 eller tlf/sms til 
Winni på 4050 9278 eller 
mail til Annik på anniklanz-
ky@vip.cybercity.dk. 

Med venlig hilsen 
Madteamet 

Fællesspisning i Lundby den 1. april 
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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 

Turist- 
chefer 
på  
besøg 
Torsdag den 12. marts var 
Faxe Turistkontor på vegne 
af turistcheferne i Køge, 
Stevns, Faxe, Næstved og 
Vordingborg vært for at 
møde med skånske turist-

chefer. Mødet handlede om 
etablering af en snaphane-
oplevelsesrute for turister 
fra Osby Kommun i Nord-
østskåne til Lundby i Vor-
dingborg Kommune. 

I mødet deltog turistchefen 
og fritidschefen fra Osby 
Kommun; der var desværre 
sidste øjebliks afbud fra 
turistcheferne i Hässleholm 
og Östra Göinge på grund af 
ophør og et vigtigt politisk 
møde. Fra Danmark deltog 
turistcheferne fra Faxe, Kø-
ge og Stevns. Turistchefer-
ne fra Næstved og Vording-
borg var forhindrede. Ende-

lig deltog Mona Hamann fra 
Faxe Arkiv samt to repræ-
sentanter fra Foreningen 
Svend Gønge (FSG), Gun-
nar Stobbe fra Næstved og 
Peter Sten Hansen fra Vor-
dingborg i mødet, som var 
meget positivt over for pla-
nerne om en oplevelsesrute. 
Gruppen mødes igen i Osby 
til et todagesmøde i begyn-
delsen af maj. 

Snaphanemøde: 
Fra venstre turist-
chef i Osby Kom-
mun Peter von Bül-
zingslöwen, Gun-
nar Stobbe, FSG, 
Mona Hamann, 
Faxe arkiv, fritids-
chef Tommy Jo-
hansson, Osby, 
Lars Nielsen, tu-
ristchef i Køge, 
Susanne Kürstein, 
turistchef i Faxe, 
Peter Sten Hansen, 
FSG og Lone 
Dalthur, turistchef 
på Stevns. 

Åbningstider:   
onsdag-torsdag-fredag kl.10-17 og  
lørdag kl. 10-13  
Påskens åbningstider:  alle dage  
fra torsdag til mandag kl. 10-13 
Øvrige dage udleveres ved aftale  
på mobil 2061 6719.  
Blomster til enhver begivenhed. 

2061 6719 
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Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby Sogne 

inviterer til 
Generalforsamling og  

dialogmøde med politikerne 
  

TIRSDAG DEN 21. APRIL 2009 KL. 19.00  
 

i Sværdborg Sogns Forsamlingshus i Over Vindinge 
 

Kl. 19.00: Generalforsamling med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden og konstatering af generalforsamlingens lovlige indkaldelse 
4. Beretning forelægges til godkendelse 

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
6. Indkomne forslag. (Forslag skal afleveres til formanden, Peter Sten Hansen, Møllergården 3, 4750 Lundby 

eller pr. mail til peter@lundbyweb.dk senest den 7. april kl. 19.00). 
7. Valg af fem lokalrådsmedlemmer 

På valg er: 
Else Lützhøft, Køng - genopstiller ikke 
Jøgen E. Petersen, Udby - genopstiller 
Klaus Larsen, Sværdborg - genopstiller 
Peter Christensen, Svinø - genopstiller 
Steen K. Nielsen, Lundby - genopstiller 

8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 
Bodil Caspersen - genopstiller 

Allan Hansen - genopstiller 
9. Evt. 

 
Kl. 19.30: Dialogmøde: 

Dialogmøde med 5 politikere fra Vordingborg Kommunalbestyrelse og én til samt Lokalrådet 
(Birthe Helth, A, Bent Maigaard, V, Erling B. Nielsen, F, Mette Høgh Christiansen, A, Elly Nielsen, V og Tage 

Vestergaard, Ø (ikke medlem af kommunalbestyrelsen)). 
Emner til debat: 

Vindmøller - skal vi have kæmpevindmøller flere steder i lokalområdet? 
Busserne - hvor skal de køre og hvorhen? 

Fibernet og kabellægning - hvorfor graver de - og hvor mange gange? 
Rabatterne på landet - hvorfor slår de dem ikke? 
Hvordan bliver kommuneplanen til virkelighed? 

Forsamlingshuset - kan vores få støtte? 
Disse spørgsmål sender vi til de fem politikere, der kommer på besøg.  

 
Alle borgere i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne er velkomne! 

 

Med venlig hilsen 
Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby Sogne 
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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 

Jason Watt kommer til Lundby 
Amb/bygbil.dk er blevet 
medlem af Skandinaviens 
nye værkstedskæde – Me-
koPartner. 
Det oplyser ejer af Amb/
bygbil.dk Anders Jacobsen, 
Lundby. 
I forbindelse med styling af 
biler, har et stigende ønske 
fra Anders Jacobsens kun-
der været, at han samtidig 
kan tilbyde service og repa-
ration. Det ønske efterkom-
mer Amb nu. 
Amb indgår i et samarbejde 
med MekoPartner, der 
blandt andet omfatter løben-
de efteruddannelse og tre 
års garanti på reservedele. 
- Er bilen under fabriksga-
ranti, må vi også udføre 
service på dem. Vores kun-
der behøver ikke at skulle 
køre til et ”dyrt” autoriseret 
værksted. Vi anvender kva-
litetsreservedele, som er af 
tilsvarende eller højere kva-
litet end de originale reser-
vedele, således at bilens 
garanti opretholdes. Og med 
gyldigt stempel i servicebo-
gen, fortæller Anders Jacob-

sen. 
Amb er stadig et special-
byggerværksted, hvor du 

helt sikkert kan få lavet din 
bil federe end naboens.  
- Vores specialer er styling, 
udstyr, fede fælge, vinter-
hjul, solfilm, bilindretning, 
reklame, siger Anders Ja-
cobsen. 
Amb holder åbent hus lør-
dag den 11. april kl. 11-14 
på Svend Poulsensvej 40, 
4750 Lundby. 
Der er gratis støddæmper-
test, tilbud på alufælge og 

dæk. Du kan få en superpris 
på forårsklargøring af din 
bil, tilbud på solfilm, der er 
lodtrækning af to gavekort 
til weekendophold i luksus-
sommerhus.  
Desuden kommer Jason 
Watt en times tid og skriver 
autografer og fortæller lidt 
om sit racerteam/DTC. 
Kom forbi med din bil.  
Vi ses den 11. april!  
rimer lyriske Jacobsen. 
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Kræmmerhallerne i Lov 
Svinget 1, Lov,  
4700 Næstved 
 
 
 
Åbent lørdag-søndag 10-17 
www.kræmmerhallernelov.dk 
 

Danmarks 
Kræmmerhallerne i Lov 

 

Sydsjællands mest eksklusive kræmmermarked 

Metervarer til 
halv pris!  
Stort udvalg i lynlåse, sytråd, billige 
knapper, strikkegarn, broderegarn, 
broderier.  
”Vi slår knapper!” 
Burda– og stilmønstre! 

Troldehuset 

Boghandleren 
 
 
 
 
 
Bøger, film og masser af LP-plader 
Vi har romaner fra virkelighedens 
verden, og vi er altid på jagt efter bø-
ger om gamle motorcykler og biler, 
blank– og skydevåben. 
Kom og fortæl, hvad du skal bruge, 
har vi det ikke, skriver vi det op! 

De lystige kræmmere 
 
 
 
 
 

 

Alt til hund og kat! 
Gammelt og nyt.  
Møbler, porcelæn, glas og 
meget, meget mere. 

Dødsboer købes/ryddes 
”De lystige kræmmere” 
v/ Johnny tlf. 4016 9754 

Troldehuset 
Benny og  

Anne-Lise 
Nielsen 

Skovtrolde, saltkrystaller, himalaya-
salt, lysestager og lamper. Dertil An-
ne-Lises egne malerier! 

Stofboden 

Spillemænd 
henrykker 
publikum 
Folk strømmer til, når 
Førslev Spillemændene 
optræder i Kræmmer-
hallerne i Lov. Det gør 
de igen fredag, den 10. 
april kl. 12-16. 

Restaurant Lyset 
- det er bare godt! 
Restaurant  
Cafeteria 
Diner Transportable 
50 forskellige retter 
Tlf. 5829 0111 
Åbent:  ti-fr:   16-21  
             lø-sø: 10-18 

René og Vivi 

Restaurant & Café Lyset 
Diner Transportable 
www.lysetdiner.dk 
Kræmmerhallernes  

CAFETERIA 

Bliv kræmmer! 
Vi tilbyder 8000 kvm. stort hus, som er Dan-
marks bedste permanente indendørs kræm-
mermarked. Vi har tæpper på gulvene og 
nedsænkede lofter. Vi har cafeteria med stort 
udvalg af mad og drikke samt café med 
spændende produkter. Kræmmerforeningen 
står for en stribe arrangementer. 
Nærmere info om stadeplads: 3166 4121  
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Lundby Budoklub tog til Ishøj og 
leverede en fremragende indsats 

Sådan så de svedige deltagere fra Lundby Budo Klub ud, da de blev fotograferet med Jan Erik Karlsson på fløjen. 
Nederst fællesbilledet. 

Lundby Budoklub var godt 
og talstærkt repræsenteret  
ved DGIs  Ju Jutsu-kursus i 
Ishøj søndag den 15. marts. 
Det var et meget givende 
program, hvor Jan Erik 
Karlsson fra Lunds Ju Jut-
su-skole leverede en fremra-
gende undervisning for de 
voksne. 
Det bar tydeligt præg af, at 
Jan Erik, der med sin 10. 
dan, er en af Europas højst 
graduerede Ju Jutsuudøvere, 
virkelig havde noget at byde 

på. 
Mehdi Zinat Baksh, 8. dan, 
der er en af Europas bedste 
børneinstruktører, fik på 
trods af sprogvanskelighe-
der, fordi han taler svensk 
med persisk accent, børnene 
til at lave nogle præstatio-
ner, som de selv troede var 
umulige. 
Efter kurset udtalte Jan 
Erik, at deltagerne fra Lund-
by med Lars Pedersen i 
spidsen havde lavet en 
fremragende indsats, der 

vidnede om Lundby Budo 
Klubs høje kvalitet. 
Mehdi mente, at børnenes 
gåpåmod vidnede om en 
god fremtid for Ju Jutsuen i 
Lundby, for der blev virke-
lig arbejdet med godt hu-
mør. 
DGIs kursusleder, Poul 
Grønhøj, var også stolt over 
at DGI Roskildes kamp-
idrætsudvalg havde magtet 
at få instruktører at interna-
tional topklasse til Dan-
mark, således at der var 

kommet deltagere fra hele 
Sjælland og Fyn. 
Jan Erik og Mehdi undervi-
ste i Hoku Shin Ko Ryu Ju 
Jutsu, som er en traditionel 
Ju Jutsu-stil, hvor man gen-
nem fordybelse i de enkelte 
teknikker både opnår en 
indre ro og en formidabel 
evne til at forsvare sig selv. 
Det er blandt meget andet 
denne stil, der i mange år 
har medvirket til, at Lundby 
Budo Klub altid har haft et 
meget højt niveau. 
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Idrætsforeningen Svend 
Gønge holdt ordinær gene-
ralforsamling torsdag den 
12. februar i Køng forsam-
lingshus. 
Idrætsforeningens general-
forsamling havde samlet 25 
personer.  Dagsordenen 

havde et punkt udover den 
normale dagsorden, nemlig 
gennemgang og afstemning 
om nye foreningsvedtægter. 
Grunden til at de nye ved-
tægter er blevet udarbejdet i 
samarbejde med DGI, er et 
ønske om at modernisere 

ledelsesformen i foreningen 
og hermed også lette den 
daglige tilværelse for de 
frivillige i foreningen. Dette 
gennem klare ansvarsområ-
der, jobbeskrivelser og refe-
rencer. Man kan sige at for-
eningen bevæger sig mod 

en virksomhedsorganisati-
on. Det navn man bruger 
om denne organisation i 
DGI/DIF er triologi (baseret 
på 3 i hvert ledelsesele-
ment) og med klare beføjel-
ser i denne triologi. 
Efter formandens beretning, 
udvalgenes beretninger 
(fodbold senior, fodbold 
ungdom, håndbold senior 
(Team Fjord), håndbold 
ungdom, badminton senior/
ungdom, gymnastik, Køng 
forsamlingshus og svend 
gønge hallens cafeteria), 
samt kassererens gennem-
gang af årsregnskabet, blev 
de nye vedtægter gennem-
gået, diskuteret, tilrettet og 
endelig vedtaget enstem-
migt . ☺ Herefter blev der 
valgt efter de nye vedtægter 
og det betyder at der skulle 
vælges en ledelse for 
idrætsforeningen på 3 per-
soner: 
Formand (genvalgt) Birger 
Withøft Hansen 
Økonomi (genvalgt) Leif 
Andersen 
Aktiviteter (genvalgt) Lene 
Hansen 
Suppl.  (genvalgt) Henrik 
Buhmann 
Suppl. (genvalgt) Jack Ja-
cobsen 
Alle udvalg (3-5) personer 
vil herefter blive nedsat i 
løbet af Februar måned og 
godkendt af ledelsen. 
Revisorerne Allan Hansen 
og Uffe Nielsen blev gen-
valgt med stor applaus. 
Fanebærer Henrik Andersen 
blev ligeledes genvalgt med 
stor applaus. 
Generalforsamlingen slutte-
de omkring kl. 23.15, med 
et rungende hurra for 
idrætsforeningen. 

Idrætsforeningen har fået 
moderne ledelsesformer 
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informerer 
FODBOLDBANER LIGGER  
I KØNG og Over Vindinge. 
Tlf. i klubhuset 5576 9682 

Fodboldudvalg 
Formand  
Anders Jacobsen  4090 4050          
info@bygbil.dk 
Ungdom  
Birger Withøft Hansen 2941 6440 
formand@ifsvendgoenge.dk 
Senior 
Lars Mieritz 4099 5701  
lam@nybolig.dk 
Bane og materiel ansvarlig 
Benny Petersen  2896 6650 
bennypetersen1@gmail.com 
Egon Jacobsen, 5576 7275  
(old boys)  

Forår og Forår og 
sommer sommer 
20092009  PROGRAM 

UNGDOM:  
Opstart af ungdomsholdene fore-
går løbende, hvorfor man bedes 
kontakte  træneren for nærmere 
info. En del hold er startet og har 
været i gang siden starten af Ja-
nuar med træning på Over Vin-
dinge stadion. Træningen rykkes 
til Køng fra uge 15. 

FORSIKRINGER 
Ja, hvordan er det mon med det i ISG?? 
Foreningen er forsikret i forbindelse med klubhuset, 
forsamlingshuset, kontoret , 1. salen og nu også mod 
tyveri af sportstøj i biler når holdene er til turneringer. 
Foreningen har også en ANSVARS (ERHVERVS) for-
sikring, som dækker alle, der udfører et stykke arbejde 
for ISG. 
Foreningen har også en ULYKKKESFORSIKRING, 
som dækker alle, der udfører et stykke arbejde for ISG. 

KÆRE FORÆLDRE ! 
Vi har ofte det problem, at ”små”  børn, der deltager i 
ISG’s aktiviteter, ikke kan huske deres fulde navn, 
adresse og tlf. nummer. Hvis uheldet skulle være ude, 
så er det nødvendigt, at vi er i besiddelse af disse op-
lysninger. Samtidigt besværliggør det vores medlems-
registrering med de manglende oplysninger. Derfor er 
vi nødt til at stille krav om, at børn, der indskrives i 
foreningen, første gang skal følges af en voksen, så vi 
kan få oplyst navn, adresse, fødselsdato og telefon-
nummer.   
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MIX  (Piger/Drenge) 
00-01 
 
Anders Jacobsen 4090 4050 
info@bygbil.dk 
 
 
Piger 98-99 
Gitte Nørgaard 5126 0342 
gitte.norgaard 
@superbest.dk 
 
 
 
Piger 96-97 
 
Brian Pedersen 2241 9310 
flodhest789@hotmail.com 
 
Piger 94-95 
 
Jack Jacobsen 2685 2751 
jack@mail-online.dk 
 
 
Piger 91-92-93 
 
Mikael B. Nielsen 4068 5159 
oddsbo@get2net.dk 
 
 
Damer >91 
 
Peter Poulsen 3060 
5993peter.poulsen 
@firma.tele.dk 
 
 
 

Drenge 99 
 
Jesper Larsen 2589 2779 
jpl@nypost.dk 
 
 
Drenge 97-98 
 
Rene Wayert 3125 4118 
wayert@tdcadsl.dk 
 
 
 
Drenge 95-96 

 
Anders Jacobsen 4090 4050 
info@bygbil.dk 
 
Drenge 94 
 
Benny Petersen 2896 6650 
bennypetersen1@gmail.com 
 
Drenge 92-93 
 
Benny Petersen 2896 6650 
bennypetersen1@gmail.com 
 

BADMINTON 
Sæson start 2009/2010: 
Mandag den 31. august for motionsspillere 
Onsdag den 2. september for turneringsspillere 
Onsdag den 21. oktober starter ungdom i Svend 
Gønge hallen. 
BADMINTONUDVALG: 
Formand: Bruno Ploug Tlf. 5576 7130 
hbploug@post.opasia.dk 
Økonomi:  
Lisa Hallqvist Tlf. 5576 5090 lisa@hallqvist.dk 
 
Aktiviteter: 
Susanne Thye  

KLUBBEN: 
Klubben er for de 10 - 14 årige fra Svend Gønge Skolen, 
klubben er på frivillig basis, det vil sige at det er frivillige 
fra foreningen eller forældre som på skift fører opsyn med 
børnene. Klubben er beliggende på Øbjerggårdsalle 2, Køng 
4750 Lundby (forsamlingshuset/klubhuset). Klubben har 
åbent man-, tirs-, ons-, og torsdag fra kl. 13.30 – 16.30 og 
kun på skoledage, alle ferier og helligdage er der lukket. 
Udvalgsmedlemmer: 
Formand: Elise Olsen Tlf. 5576 9091  
norvang@post10.tele.dk 
Økonomi: Annelise Christensen Tlf. 55 76 95 25 
Aktiviteter: Suzanne Andersen Tlf. 55 76 50 49 
Øvrige: Elva Larsen              Tlf. 55 76 95 37 
Tytte Sejrup                         Tlf. 55 76 94 61 
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Er startet op.  
Træner til og med torsdag d. 
9. april, tirsdag og torsdag 
fra kl.19:00 til 20:30 i Over 
Vindinge (Sværdborg Frisko-
le). Derefter rykkes trænin-
gen til Køng. 
 
Vi spiller med 2 hold i turne-
ringen, henholdsvis serie 4 
og serie 5. 
 
Kender du nogen, som kun-
ne tænke sig at spille fod-
bold, så tag dem med til træ-
ning! 

Med håb om en rigtig god 
fodboldsæson 2009 både 
sportsligt og socialt. 
 
 
 
Træner:    
Jørgen Jakobsen   
tlf. 6023 7594,  
e-mail soliy@privat.dk 
 
Holdleder serie 4 :   
 
Holdleder serie 5 :   
           
 

Old boys: 
 
Opstart : 29. marts klokken 
10.00 
Spiller: mandag. 
Spillested: Køng Stadion, 
Øbjerggårdsalle 2 

Træner/ Holdleder:  
Lars Frederiksen,  
2210 8888 

HÅNDBOLD 
Sæsonen 2009/2010:  
 
Håndbold senior spiller i 
fusion med Fladså IF un-
der navnet TEAM FJORD, 
både på herre og dam si-
den. Håndbold ungdom 
spiller som IF Svend Gøn-
ge og træner fuldt ud i 
Svend Gønge Hallen. 
 
Håndboldudvalg: 
Formand: 
Karsten Jacobsen  
Tlf. 2077 6112 
 
Økonomi: 
Dorthe Pedersen 
Aktiviteter: 
Louise Berggren 
 
Ungdom 
Gitte Bruun-Simonsen 
Tlf. 5576 7430 

FODBOLD SENIOR 

SVEND GØNGE HALLENS CAFETERIA: 
Cafeteriet drives af idrætsforeningen og bemandes med frivillige fra de enkelte afdelinger.  

Cafeteriaudvalg: 
 
 

Formand: 
Malene Iversen 
 

Økonomi: 
Egon Jacobsen  
Tlf. 55767275 

Aktiviteter: 
Karsten Jacobsen/
Kirsten Jacobsen 



18 

 

4750Avisen, nr. 60, 30.-31. marts 2009 

Formand: 
Dorthe Dinesen,  
Tlf. 2095 3691 
dortheddc@hotmail.com 
Henrik Christensen  
Tlf. 2535 4512  
klabauder@gmail.com 
 
Økonomi: 
Anne Stage,   
Tlf. 4018 2142  
cirkeline-horse 
@hotmail.com 
 
Anne-Mette Nielsen  
Tlf. 6094 8547 
fluks@ymail.com 
 
Bodil Larsen 

Aktiviteter: 
Bianca van der Weiden 
Tlf. 31193044 
ibsvej31@email.dk  
 
Tanja R. Petersen  
Tlf. 22966618  
Noeddehoejgaard 
@mail.dk 
 
Tania & Shaddie 
Mackeprang 
Tlf. 4140 4153 
tania.mackeprang 
@gmail.com 
 
Malene Schultz  
Tlf. 40435045 
m.schultz.j@gmail.com  

FORSAMLINGSHUSET: 
Forsamlingshuset i Køng drives af 
idrætsforeningen og udlejes ved hen-
vendelse til: 
Egon og Kirsten Jacobsen 
Ane Mariesvej 6, 4750 Lundby  
tlf.. 55 76 72 75 

IDRÆTSFORENINGEN SVEND GØNGE 
Bestyrelsen: 
ISG ledelse: 
Formand: 
Birger Withøft Hansen Tlf. 5536 6044  
formand@ifsvendgoenge.dk 
 
Økonomi: 
Leif Andersen    Tlf. 5576 9617kasserer@ifsvendgoenge.dk 
 
Aktiviteter: 
Lene Hansen Tlf. 55 76 57 57 info@ifsvendgoenge.dk 
 
Suppleanter: 
Herik Buhmann Tlf. 55 38 20 60 
Jack Jacobsen             Tlf. 55 38 27 51 
 

SVEND GØNGES VENNER 
Svend Gønges Venner er en støtte-
forening. 
Form.:  Tina Andersen, 55 76 99 19, 
25 23 25 63 
 
Støt Vennerne ved at deltage i vores 
arrangementer enten som gæst eller 
som 
medhjælper - så støtter vi jer! 
 
SVEND GØNGES VENNER STØT-
TER IDRÆTSFORENINGEN SVEND 
GØNGE. 

KONTINGENTOPKRÆVNING: 
Fremtidige restancer vil blive på-
lagt et rykkergebyr på 25,- kr. pr. 
rykker.  

Gymnastik 

Sæsonen 2009/2010 starter mandag i uge 37 

Gymnastik-opvisning  
lørdag den 28. marts 2009 kl. 

13.00  
i Svend Gønge Hallen  
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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 

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

Tre fra ”Nord” i ledelsen  
for Museumsforeningen  
Det blev Møn og den nord-
lige del af Vordingborg 
Kommune, der løb med alle 
posterne, da der forleden 
var generalforsamling i 
Museumsforeningen på 
Empiregården i Stege. 
I den forgangne periode har 
den hidtidige formand Hen-
ning Götz forladt sin post 
på grund af sygdom. Og 
han er blevet erstattet af 
Käthe Vest fra Stege. 
På generalforsamlingen 
blev Käthe Vest valgt som 
formand - uden modkandi-
dat. To bestyrelsesmedlem-
mer blev sammen med for-
manden også valgt til besty-
relsen for museerne.dk, og 
det blev bestyrelsens kani-
dater, Thomas Christfort fra 
Møn og Freddy Flinthagen 
fra Møn. 
Flere i forsamlingen kritise-

rede dirigenten for at vælge 
de to vigtige bestyrelsespo-
ster til museerne.dk’s besty-
relse ved to valg, da han 
dermed sikrede flertallet på 
generalforsamlingen begge 
pladser. 
Thomas Christfort blev 
valgt til den første bestyrel-
sespost i kampvalg med 
John Holmer fra Præstø. 
Christfort fik 27 stemmer, 
John Holmer 14. 
Herefter skulle der efter 
dirigentens mening afhol-
des et nyt valg, hvor man 
valgte det andet bestyrel-
sesmedlem, som også får 
sæde i bestyrelsen for mu-
seerne.dk. 
Her stillede bestyrelsen 
Freddy Flinthagen, Møn, 
op. Han fik modkandidat i 
Eva Jørgensen, fra Køng, 
som efter Henning Götz’s 

afgang, havde siddet på den 
anden museerne.dk-
bestyrelsespost. Ved kamp-
valget fik Freddy Flintha-
gen 27 stemmer og Eva 
Jørgensen 13 stemmer. 
Herefter valgtes de øvrige 
fire bestyrelsesmedlemmer, 
også ved kampvalg. Til 
bestyrelsen valgtes Dorthe 
Nielsen, Møn, med 120 
stemmer, John Holmer, 
Præstø med 102 stemmer, 
Jens Hallqvist, Kostræde 
Banker med 100 stemmer 
og Peter Sten Hansen, 
Lundby med 96 stemmer. 
Som suppleanter valgtes i 
rækkefølge: 
Eva Jørgensen, Køng, 85 
stemmer, Jens Hemming-
sen, Møn, 85 stemmer, 
Bente Holmsbøll, Møn, 65 
stemmer, og Jytte Dalum, 
Vordingborg, 58 stemmer. 

Genvalg til bestyrelsen 
Der var genvalg til bestyrel-
sen, da der torsdag den 19. 
marts blev afholdt ordinær 
generalforsamling i Med-
borgerhuset Lundby ApS. 
Generalforsamlingen viste, 
at økonomien kunne have 
det bedre, og nu vil besty-
relsen arbejde for, at an-
partsselskabet laves om til 
en forening, så bestyrelsen 
bliver mere manøvredygtig, 

især når det gælder om at 
skaffe tilskud til huset. 
På generalforsamlingen 
valgtes følgende til besty-
relsen: 
Jens Chr. Rasmussen, 
Lundby, Steen K. Nielsen, 
Lundby, Børge Jensen, 
Lundby, Marianne og Peter 
Mackeprang, Lundby. 
Efter de mange alvorlige 
ord stod den på gule ærter. 
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8000 m2 kræmmer 
Det er stort! Det er pænt og 
velholdt. Og du kan nok 
ikke nævne den ting, du ikke 
kan finde her. 
Lov Kræmmerhaller har for 
nylig taget endnu 2500 kva-
dratmeter hal under tag, så 
nu er samtlige 8000 kvadrat-
meter tidligere møbellager i 
Lov blevet indtaget af 
kræmmere fra det østlige 
Danmark og Skåne. 
Og 1. april udvider Kræm-
merhallernes restaurant og 
cafeteria Lyset, så man også 
fra tirsdag-fredag kan kom-
me forbi fra 16-21 og få 
dagens ret eller en af de 50 
retter, der er på menuen, 
hvis man da ikke hellere vil 
have maden leveret i hjem-
met. 
Derudover har restaurant og 
cafeteria naturligvis også 
åbent i kræmmernes åb-
ningstid, lørdag-søndag fra 
10-17. Ja faktisk helt frem 
til kl. 21 begge dage. 
Bag den eksklusive udvik-

ling af aktiviteterne i Lov 
står ægteparret Vivi og René 
dela Cruz. De er restauratø-
rer i restaurant og café Ly-
set, men derudover er de 
forpagtere af  Kræmmerhal-
lerne, som de driver med 
omtanke. 
- Vi sørger for, at alt er 
pænt, rent og ordentligt, 
siger René de la Cruz. Vi 
giver kræmmerne indflydel-
se på, hvordan tingene skal 
køre. F. eks. bad jeg dem 
etablere en kræmmerfor-
ening, så de kan fremføre 
deres ønsker til, hvordan 
tingene skal foregå her på 
stedet. Det tror jeg, der kom-
mer det bedste resultat ud af, 
siger de la Cruz. 
Meget tyder på, at forpagte-
rens ideer er rigtige. Godt 
nok er alle stadepladser end-
nu ikke lejet ud, men det er 
ikke mange, der mangler, og 
kræmmerne kommer lang-
vejs fra.  
De kommer fra Lolland, 
Falster, Stevns, Gørlev, Vip-
perød…. 
- Ja, vi havde sågar også en 
fra Skåne, siger René. 
Kræmmerne er et specielt 
folkefærd. På den ene side 
er de meget selvstændige 
folk, som tæller mange sjo-
ve typer, men de er også 
meget sociale og forstår at 
indgå i et fællesskab. 
- Derfor har jeg ingen pro-
blemer med at lade kræm-
merne bestemme, hvordan 
tingene skal være her, siger 
René de la Cruz. 
 
Lige for tiden er der om-
kring 50 kræmmere i de 
store haller, og der er stadig 
ledige stadepladser.  
Man kan leje for en enkelt 
weekend, og så koster det 25 
kroner pr. kvadratmeter incl. 
moms pr. weekend. Hvis 
man lejer for flere weeken-                           

Hvad mon de sælger i Troldehuset? Trolde og nisser i 
lange baner. Men også saltkrystaller og malerier. 

I Caféen kan man få store pandekager med fyld og kaffe af enhver slags. 
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der, får man rabat. 
René de la Cruz’s primære 
virke i Kræmmerhallerne i 
Lov er restauranten og cafe-
teriaet. Lyset bliver de 
kaldt, men også Kræmmer-
hallernes Cafeteria.  
- Så ved alle, hvad det er, 
smiler René. 
Han leverer ikke kun mad 
til sultne kunder i hallerne, 
men også selskabsmad ud 
af huset.  
- Vi leverer f.eks. en menu 
til 79,- kr. Det kan være 
glaceret skinke og helstegt 
svinemørbrad med salat og 
flødekartofler. 
Men vi har mange retter. 
Omkring 50 forskellige 
retter kan du bestille hos os,  
siger René de la Cruz. 
I den nyeste hal er det også 
muligt at få stillet sult og 
tørst. Her er nemlig en café, 
hvor man kan købe lækre 
pandekager og 15 forskelli-
ge slags kaffer. 
- Jeg tror ikke, at der er en 
kaffetype, du ikke kan få 
der, siger René. 
Kunderne i restaurant, cafe-
teria og café er forskellige. 
- Der er selvfølgelig kun-
derne, der handler hos 
kræmmerne, men f.eks. har 
vi også et ægtepar, som 
hver lørdag-søndag inden 
de skal på tur kommer her-
ind og drikker deres mor-
genkaffe.  
Det er hyggeligt, siger Vivi 
og René de la Cruz. 
Har du fået lyst til at besøge 
Kræmmerhallerne i Lov, så 
er der altså åbent hver lør-
dag og søndag kl. 10-17. 
Hallerne finder du nede i 
selve Lov by.  
Vivi og Renés restaurant og 
cafeteria har yderligere 
åbent tirsdag-fredag 16-21. 
Flere informationer på 
hjemmesiden www. 
kræmmerhallernelov.dk. 

På en tur rundt i kræmmer-
hallerne møder vi blandt 
andet ”Boghandleren”, som 
går til hånde for sin kone, 
som har ”boghandelen”. 
Vi sælger bøger, film og 
masser af LP-plader. 
- Og så er vi på jagt efter 
bøger om motorcykler, bi-
ler, blank– og skydevåben. 
Vi både køber og sælger jo, 
siger ”Boghandleren”. 
I en anden afdeling finder 
vi ”De lystige kræmmere”. 
Her er tilbuddene blandt 
andet ”Alt til katten og hun-
den”. Alt i gammelt og nyt. 
Møbler, porcelæn, glas og 
meget, meget andet. Vi 
bemærker, at standarden er 
meget høj. 
I stofboden sælges meterva-
rer til halv pris. Dertil lyn-
låse, sytråd, billige knapper 
og meget, meget mere. 
I Troldehuset sælger Anne-
Lise og Benny skovtrolde, 
lys af saltkrystaller og An-
ne-Lises egne malerier.  
God fornøjelse! 

Forpagter af Lov Kræmmermarked og restauratør René de 
la Cruz i køkkenet ved de velduftende frikadeller.  

Anne-Lise Nielsen viser nogle af sine egne malerier, som hun sælger i Troldehuset.  

marked mm. i Lov 
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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 Lundby. 

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.  

Da Bodil og Peter Larsen 
rev deres længe mod Lund-
by Hovedgade ned forleden, 
så røg Gammel Lundbys 
eneste postkasse også. Den 
sad nemlig på væggen ud 
mod vejen.  

Der har den siddet i mange 
år, lige siden den blev flyt-
tet fra Rytterskolen på den 
anden side af vejen. 
Men hvad skal der nu ske 
med postbesørgelsen fra Gl. 
Lundby? 

Bodil og Peter Larsen har 
spurgt i Postvæsenet, som 
igen spørger, om der er be-
hov for en postkasse i lands-
byen. 
Det spørgsmål lader vi så gå 
videre til borgerne i Gl. 

Lundby. 
- Vil I have jeres postkasse 
tilbage, og hvis ja, hvor skal 
den i givet fald hænge? 
Send jeres svar med mail til 
4750@lundbyweb.dk eller 
med post - der er to postkas-
ser i Lundby Stationsby! - 
til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby. 
Måske kan det bedre betale 
sig at smide svaret direkte i 
postkassen på Møllergaar-
den 3 end i postvæsenets. 
Det er i hvert fald billigere! 

Da Bodil og Peter Larsen, 
Troldhøjgaard i Gl. Lundby 
rev deres ene længe ned, røg 
også postkassen. (Foto: Jan 
Kurek) 

Gl. Lundby har ikke  
længere en postkasse 

Misforstået skridttæller 
I den fremskredne alder af 75 år 
kan det hænde, at man tænker 
tilbage på de unge dage, hvor 
ens livsførelse ikke var slet så 
struktureret som nu. Tankerne 
kan forvilde sig tilbage til de 
damebekendtskaber, som gen-
nem tiden så gavmildt har 
skænket mig deres gunst. 
Desværre er en høj alder ikke 
det bedste for hukommelsen, og 
jeg må med skam konstatere, at 
jeg ikke engang har et klart 
overblik over, hvor mange det 
drejer sig om. 

Der tændtes derfor et håb, da 
jeg i Ugebladet den 10. marts 
kunne læse, at man i kommu-
nen fra mandag den 16. marts 
kunne låne en skridttæller i 14 
dage. 
Den rare dame på kommunen 
var tålmodig, diplomatisk og 
forstående, da hun forklarede 
mig, at det altså ikke var den 
slags skridt, apparatet var be-
regnet til at kunne tælle. 

 
Med venlig hilsen 

Arno Nyhm 

Vær med til at svare: 
Vil Gl. Lundby ha-ve sin postkasse tilbage? Hvor skal den hænge? 
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Det sker i Lundby og Sværdborg kirker 
Påsken i vores kirker: 
 

Lyt til påskens drama i vores 
to kirker. 
Vi starter med at lytte til ind-
toget i Jerusalem palmesøn-
dag og fortsætter med fortæl-
lingen skærtorsdag, da Jesus 
spiser for sidste gang med si-
ne disciple og indstifter nad-
veren. 
 

Palmesøndag (5. april):  
Lundy Kirke kl. 10.30 
 
Onsdag d. 8. april:  
Aftenandagt kl. 19 i Sværd-
borg Kirke, derefter hyggeligt 
samvær til en bid mad i 

præstegårdssalen. 
  
Skærtorsdag (9.april): Lund-
by Kirke kl. 10.30 med vå-
benhuskaffe og damekor! 
 
Langfredag (10.april): 
Sværdborg Kirke kl. 9.00.  
 
Påskedag (12. april): Lundby 
Kirke kl. 10.30 og Sværdborg 
Kirke kl. 9.00 
 
2. påskedag (13. april): 
Lundby Kirke kl. 10.30 

 
     GOD  
          PÅSKE 

 

 Andagt med musik 
Vi har denne gang valgt at invitere 
blokfløjtenist Pia Dahl til at være 
gæst ved musikandagten. 

Vi vil nyde musikken, kirkerummet, fællessangen 
og evangeliet i skøn forening. Det er i Sværdborg 
Kirke  den 23. april kl. 19.  Alle er velkomne! 

Sæt X i kalenderen 
 
Tirsdag d. 16. juni har menighedsrådene i Sværdborg og Lundby arrange-
ret en tur ud i det blå til et spændende men hemmeligt sted, vi starter ca. 
kl. 17. Sæt derfor allerede nu x i kalenderen ved datoen. Præcis starttids-
punkt, tilmelding og pris kan I læse mere om i kommende kirkeblad. 
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Månedens  
PORTRÆT 

Jørgen E. Petersen, utrættelig formand for Udby Borger-
forening og næstformand i Lokalrådet for Køng, Lund-
by, Svinø, Sværdborg og Udby Sogne. Dertil en af pione-
rerne i Syv Sogne Samarbejdet.  
Jørgen knokler for at få aktiviteter i Udby Sogn, og han 
er glad, når det lykkes og klør på igen, hvis det ikke gør. 

Navn:  
Jørgen Ejner Petersen 
 
Erhverv:  
Orlogskaptajn, pensioneret. 
 
Bopæl:  
Grumløse 
 
Fødselsdato:  
17 juli 1935 
 
Familieforhold:  
Bor alene, men har en kære-
ste. 
  
Børn:  
Dan Petersen - 50 år, Kim 
Petersen - 47 år, Tina Ege-
bjerg Nielsen - 44 år.   
  
Hvor er du født og opvok-
set?  
København. 
 
Hvornår kom du til vores 
område?  
Jeg flyttede til Østmøn 
i 1995 og til Grumløse 
i 2000 efter 19 år i Ålsgårde 
i Nordsjælland.  
 

Hvad fik dig til at bosætte 
dig her?  
Ønsket om at skifte parcel-
huset ud med et hus på lan-
det med de udfordringer og 
muligheder det kan byde på. 
 
Hvad er dit bedste barn-
domsminde? 
 Sommeropholdene i en 
ferieplads på et husmands-
sted ved Korsør Skov.   
 
Hvilken uddannelse har 
du, og hvilke civile er-
hverv har du haft?  
Jeg er uddannet Værktøjs-
mager, maskinmester og 
officer i Søværnet, med 39 
års tjeneste.   
  
Hvilke fritidsinteresser 
har du?  
Samvær med familie og 
venner. Foreningsarbejde. 
Squaredance og Linedance i 
Vordingborg. 
  
Hvad kan gøre dig rigtig 
glad?  
At være sammen med bør-
nebørn og oldebørn.  

  
Hvad kan få dig til at gri-
ne?  
Videoer f.eks. på "You Tu-
be" med dyr og børn  
   
Hvad kan gøre dig sur/
irriteret?  
At blive bebrejdet noget 
man ikke har gjort. 
  
Hvad kan gøre dig ban-
ge?   
Sygdom. 
Hvad er din største styr-
ke?  
Mit positive livssyn. 
  
Hvad er din største 
svaghed?  
Mit positive livssyn. 
  
Hvad har været din stør-
ste/sværeste beslutning?   
At flytte fra Nordsjælland. 
  
Hvad er det modigste, du 
har gjort?   
Købt en gammel firelænget 
gård på Østmøn. 
  
Hvem beundrer du - og 

hvorfor?   
  
Hvad kan du bedst lide at 
se i tv?   
Dokumentarfilm og debat-
udsendelser. 
  
Hvordan slapper du bedst 
af?  
Med en god actionfilm eller 
en rask tur ud over marker-
ne. 
  
Hvad synes du, vi har for 
lidt af, i vores område?   
Jeg kan ønske at beboer-
ne udviser større interesse 
for aktiviter og udvikling af 
området.  
Vi mangler aktivitetshuse i 
området for både unge og 
ældre.    
                                             
Hvad synes du, vi har for 
meget af, i vores område?   
Vi har for meget tung trafik 
på vejene. 
   
Hvad er din livret?   
Oksekødsuppe med kød-og 
melboller, Kartofler og pe-
berrodssovs.   
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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 

MEDBORGERHUSET LUNDBY 
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 

 

Man sover så godt hos Britta! 
Lundby Hovedgade 139, 4750 Lundby 
Ring og hør nærmere. Tlf. 2190 1937 

www.boegebjerghus.dk - mail@boegebjerghus.dk 

BøgebjerghusBøgebjerghus  
Bed & breakfastBed & breakfast  

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

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

Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler til fx 

konfirmation skrives 
Ring på tlf. 3066 3389 

dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 

Sæsonens sidste suppestue i 
Sværdborg er  mandag den 
6. april kl. 18-21. Thomas 
Suppe-Kok har ladet sig 
inspirere fra det nordafrikan-
ske kontinent, da han har 

”marokkansk inspireret 
grøntsagssuppe” på menuen 
i Over Vindinge Forsam-
lingshus. Prisen pr. couvert 
er kun 30 kr. Og husk: alle 
er velkomne til at søbe med! 

Sæsonens sidste  
suppestue 
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Vi tror på forår i Danmark – 
derfor fortsætter vores moti-
onsture tirsdag aften. 
 
7. april: Knudskov Odde, 
start ved P-pladsen.  Husk 
P-penge. 
 
14. april: Køng Mose, start 
ved Køng Forsamlingshus. 
 

21. april: Præstø, start ved 
Even Bro lidt nord for 
Præstø. 
 
28. april: Vintersbølle 
Skov, start ved Vintersbølle 
Skole. 
 
Alle dage på startstedet kl. 
18.30. 
 

Alle fra nær og fjern er vel-
komne! 
 
 
 
Med venlig hilsen  
Hanne Kofoed Jensen, 
Køng Borgerforening 
 
Tlf. 2075 8420/ 2227 7732 

Motionsture nu tirsdag aften 

Gratis at være medlem af 
Foreningen Svend Gønge 
Du kan nu ganske gratis 
blive medlem af Foreningen 
Svend Gønge, som forbere-
der den store fejring af 
Svend Gønge Poulsen, Gøn-
gehøvdingens 400 års fød-
selsdag til næste år. 
Mandag den 23. marts holdt 
foreningen generalforsam-
ling i Medborgerhuset 

Lundby, og det var her be-
styrelsen foreslog, at kon-
tingentet fremover skal væ-
re nul kroner. 
Vi har fået alt for få beta-
lende medlemmer, og vi har 
ikke lyst til at bruge vores 
kræfter på at rykke for at få 
et mindre kontingent hjem. 

Vi har nok af vigtigere ting 
at tage os til, sagde kasserer 
Villy Lorich i sin begrun-
delse for forslaget.  
Generalforsamlingen var 
enig og forslaget blev en-
stemmigt vedtaget. 
De medlemmer, der har 
indbetalt 100 kroner i kon-
tingent for 2009, kan få 
pengene tilbage, hvis de 
henvender sig til kassereren. 
En række forslag til ved-
tægtsændringer fra bestyrel-
sen blev også vedtaget.  
De vigtigste forslag var, at 
generalforsamlingen fra og 
med denne generalforsam-
ling vælger en bestyrelse på 
fem medlemmer. Tidligere 
var det i vedtægterne be-
stemt, at der særskilt skulle 
vælges formand, næstfor-
mand og kasserer. 
Generalforsamlingen valgte 
herefter følgende til besty-
relsen. 
Gunnar Stobbe, Tappernøje, 
Villy Lorich, Udby og Eva 
Jørgensen, Sallerup, alle for 
to år. 
Peter Sten Hansen valgtes 
for et år, og Jens Beck var 
ikke på valg. 
Som suppleanter valgtes, 
Birgit Rasmussen, Køng og 

Mogens Rasmussen, Ham-
mer. 
Winnie Hansen valgtes som 
bilagskontrollør og Aase 
Harrekilde-Petersen som 
suppleant for bilagskontrol-
løren. 
På et efterfølgende bestyrel-
sesmøde konstituerede be-
styrelsen sig med Peter Sten 
Hansen som formand, Villy 
Lorich som næstformand, 
Jens Beck som sekretær og 
Eva Jørgensen som kasse-
rer. 
Ønsker du at blive medlem 
af Foreningen Svend Gøn-
ge, skal du blot sende en 
mail til sekretær Jens Beck, 
jenserikbeck@gmail.com, 
eller et brev til Jens Beck, 
Hovedvejen 20, 4733 Tap-
pernøje. Du kan også ringe 
til Jens Beck på tlf. 6089 
6348. 
Foreningen Svend Gønge 
har blandt andet til formål at 
fejre Gøngehøvdingen og 
hans snaphaners mærkeda-
ge, at udvikle interessen for 
gøngerne og snaphanernes 
historie samt at tage initiativ 
til etablering af et oplevel-
sescenter Gøngeland for 
Poulsen og hans mænd i 
Lundby.  

Åbent hus  
i fårestalden 
Påskelørdag  
den 11. april  
kl. 10-16 
Lundby Hovedgade 136 
Hvad fåregår der egentlig 
 i den gamle lade?  
Hvem gemmer sig der? 
- der er tykke og tynde får  
- store og små lam 
- måske er du heldig at se et får, der læmmer, mens du 
er her 
- kælekaniner i flere størrelser 
- hønseskidning!! 
- maskiner du kan sidde i 
- kaffe/saftevand og kage 
- se hvad fårene spiser og hvad der kommer ud  
   i den anden ende!! 
Det hele fåregår på Lundby Hovedgade 136, 

4750 Lundby, mellem kl. 10 og kl. 16 
Alle er velkomne! 
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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 

Søndag den 15. februar blev 
en ny stor kikkert i tårnet på 
Aunø Naturcenter indviet af 
Vordingborgs Borgmester 
Henrik Holmer.  
Friluftsrådet, Dansk Ornito-
logisk Forening og Dan-
marks Naturfrednings For-
ening har stået bag en an-

søgning om midler til kik-
kerten. Det lykkedes at få 
pengene til kikkerten fra 
Aage W. Jensens Fonde og 
Tuborgfonden. 
Kikkerten kan forstørre 20 
gange, og giver gode mulig-
heder for at se ud til sælerne 
og havørnene på Aunø 

Fjord, ligesom den kan 
trække fuglene ind, der ra-
ster i Hylleholmene.  
Indvielsen foregik på 
”Ørnens Dag”, og omkring 
400 til 500 besøgte Aunø 
den dag. Vejret var desvær-
re ikke det bedste til Ørne, 
så der blev ikke set nogen 

den dag. Der er dog efter-
følgende næsten dagligt set 
Ørne ud på og Aunøfjorden, 
ligesom et stor antal sæler 
kan ses rastende på de store 
sten i fjorden. 

Ny stærk  
kikkert 
på Avnø 
Natur- 
center 

Foto: Else Lützhøft 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Her er kontaktpersoner til 
din borger– eller beboer-
forening 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:  
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 Beboerfor-
ening 
Michael Petersen 
M18@mullep.dk 
2388 0284 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 

Mere om turen til skønne 
Lohmen i Tyskland 
I fortsættelse af forrige 
4750avis følger her lidt me-
re information om Lohmen-
turen 8.–10. maj. 
Hovedformålet med denne 
inspirationstur er at fortsætte 
udviklingsprocessen ”Lokalt 
lederskab” i Syv Sogne ved 
at besøge og samarbejde 
med ligesindede i et sam-
fund, som nu i adskillige år 
har praktiseret ”Lokalt le-
derskab”, og som har evnet 
at tiltrække og engagere 
borgere i alle aldre i for-
eningsarbejde og projekter 
til gavn for lokalsamfundet. 
Gennem forskellige aktivite-
ter i form af bl.a. sight-
seeing med informative ind-
læg, konferencer med delta-
gelse af forskellige Lohmen-
ildsjæle og arrangementer til 
styrkelse af såvel det lokale 
som internationale sammen-
hold at skabe mulighed for 
at deltagerne får konkrete 
”værktøjer” med hjem til 
brug i det lokale forenings-
arbejde. 
Selv om Lohmen og hele 
området stadigvæk bærer et 
vist præg af det gamle DDR, 
så virker det som om troen 

på fremtiden er særdeles 
stærk. Og den fra DDR-
tiden så kendte apati og lige-
gladhed som konsekvens af 
den udprægede centralsty-
ring, er nu afløst af initiativ 
og virkelyst, hvor man vir-
kelig koncentrerer sig om 
mulighederne i stedet for at 
lade sig begrænse af hin-
dringerne. 
Udover sight-seeing og me-
re festlige indslag, bliver der 
tale om i alt tre konference-
dele, som skal ses som en 
fremadskridende proces. På 
den ene af disse konferencer 
deltager lokale Lohmen-
ildsjæle, som forinden er 
blevet briefet af Peter og 
Poul. Endvidere tilstræber 
vi, at der i hver gruppe fin-
des en såkaldt tysk-kyndig – 
så evt. sprogbarrierer bør 
ikke afholde nogen fra at 
deltage i turen. 
For at konferencerne kan 
give tilfredsstillende resul-
tat, er det en forudsætning, 
at hvert sogn ”medbringer” 
1 – 3 allerede gennemførte 
projekter, som man skal 
være villige til at bidrage 
med som læringsobjekter, 

diskutere stærke og svage 
sider ved projektet med ho-
vedvægt på ledelsesaspek-
terne og involvering af nye 
og især yngre borgere – og 
hvilke lærdomme som kan 
uddrages heraf til brug ved 
fremtidige projekter. 
Et af succeskriterierne for 
denne inspirationstur er, at 
langt de fleste deltagere 
(helst alle) på busturen hjem 
fra Lohmen en eller flere 
gange har tankerne  indstil-
let på sentensen ”aldrig har 
jeg fået så mange oplevelser 
og så stort udbytte for et så 
lille deltagergebyr”. 
Er du medlem af en besty-
relse i en forening i Syv 
Sogne, kan du melde dig til 
turen til Lohmen, som finder 
sted i bededagsferien fra den 
8.-10. maj og som kun ko-
ster 500 kroner pr. person. 
Send en e-mail til syvsog-
ne@lundbyweb.dk eller ring 
eller sms til 6130 1004. 
Der er fortsat ledige pladser! 
Men skynd dig! 
 

Med venlig hilsen 
Poul A. Larsen, Bårse 

Syv Sogne-repræsentant  

Salon Krøltoppen 
Fantastiske forårstilbud: 

Køb 2 Matrix Essentials produkter for kun 199,- kr. 
(før 300,- kr.!) 

Til piger over 40: 
Køb 2 Biolage Shampoo og få en lækker Granier Ultra Lift 

dagcréme 50 ml. helt gratis!  
Til forårets konfirmander: kom og få sat dit hår den dag, 

du skal konfirmeres! 

SALON 
KRØLTOPPEN 
v/Else Christensen 
Tlf. 5576 7002 - 2726 7460 

Lundby Hovedgade 93, st. 
Åbent: 9.30-17.00 

tirsdag-torsdag og fredag 
lørdag: 9-12 

Lukket mandag & onsdag 
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Det sker i 
marts-april 
30  4750Avisen udkommer 
31  4750Avisen udkommer 
1 14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus 
9-18: Gratis øl til ædru bor-
gere i Merko i Lundby 
18: Fællesspisning i Medbor-
gerhuset Lundby. Menu: 
Kylling Tikka Masala. 
2  13.30-16.30: Torsdags-
komsammen i graverboligen 
ved Beldringe Kirke. 
19.15-21.30: Lundby Sogne-
arkiv har åbent, Lundby Ho-
vedgade 100, kld. 
6  Deadline for 4750Avisen - 
send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk   
18-21: Sæsonens sidste sup-
pekøkken i Sværdborgs for-
samlingshus i Over Vindinge  
7  19.15-21.30: Lundby Sog-
nearkiv har åbent, Lundby 
Hovedgade 100, kld. 
8 14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus  
11  11-14 Jason Watt 
kommer til Svend Poul-
sensvej 40 i Lundby - 
Åbent hus. 
14  4750Avisen udkommer 
15  4750Avisen udkommer 

DEBAT-DEBAT-DEBA 

Jeg elsker min kone, og tan-
ken om udskiftning ligger 
mig uendeligt fjernt. Allige-
vel finder jeg det underhol-
dende at læse ægteskabsan-
noncer, idet disse ofte inde-
holder allehånde pudsige 
ønsker og livsanskuelser. 
Mit øje faldt på en sådan i 
Regional-Avisen lørdag den 
27. februar.  
Moden, velskabt, rolig enke 
eller kvinde i alderen 55 til 
ca. 68 år søges af maskulin, 
præsentabel, røgfri mand. 
Allerede her kan man hen-
falde til en stille undren over 
formuleringen enke eller 
kvinde. Hvordan skelner vor 
maskuline, præsentable og 
røgfri annoncør mellem dis-
se personer, idet man jo 
aldrig har hørt om en mand-
lig enke. 
Hader druk og er i job. Du 
er slank eller let frodig med 
talje. Du har kridhvid hud, 
tynde arme, ben samt lang 
hængebarm og fyldig hæn-
gemås. 
Naturen er underfuld. Et 
eller andet sted skal der sik-
kert findes en sammensæt-
ning af gener, som kombine-
rer en slank skikkelse med 
en fyldig hængemås. Man 
kunne i denne forbindelse 

frygte, at det eneste 
den attråede dame ville 
kunne købe færdigsyet, 
var en paraply. Ønsket 
om en lang hængebarm 
kunne måske bunde i et 
behov for at holde den 
udkårne på brysterne, 
selv om de sover i 
hvert sit værelse. 
Den kommende bejler 
har flere ønsker:  
Du drømmer om ero-
tisk dominans. Du har 
altid haft en hemmelig 
drøm om at blive for-
ført i soveværelset, og 

at blive tilfredsstillet på 
enhver tænkelig måde af den 
næste og sidste mand i dit 
liv. Skriv nu og kom videre. 
RAL 0902. 
Jeg anfører ovenstående 
RAL-nummer, idet der må-
ske i 4750Avisens dæk-
ningsområde findes en SM-
kvinde, der ikke har set Re-
gional-Avisen, og som gen-
nem mutation og gensplejs-
ning har opnået de efterlyste 
og yderst særprægede egen-
skaber. 

Arno Nyhm 

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. 

 

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

Mangler du plads til en 
campingvogn, trailer 
eller lignende,  så har jeg 
pladsen i stort maskin-
hus, hvor der er tørt. 
Ring, så finder vi ud af 
det. 
2890 8752 
  
Har du nogle paller eller 
andet brænde, der bare 
ligger og fylder op, og vil 
du gerne af med det, så 
er jeg den glade modta-
ger. Ring, så laver vi en 
aftale om evt. aflevering/
afhentning. 
2890 8752 
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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 

Spættens pirk i barken? 
Hvem siger, at vi overhovedet  

får noget forår i år?  
Var det ikke sådan, Dirch Passer, 

sagde i revyen. Forår eller ej, din bil 
fortjener et forårstjek!  

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Tirsdag den 31. marts 
Bårse: 10.00 dagplejepåske 
 
Søndag den 5. april 
(Palmesøndag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 Fernisering af 
konfirmandernes altertavler 
om påsken. 
Hammer: 9.00 
Køng: 14.00 Konfirmander-
ne laver gudstjenesten 
Lundby: 10.30 
Svinø: 19.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Onsdag, den 8. april 
Sværdborg: 19.00 Aftenan-
dagt med en efterfølgende 
bid brød i præstegårdssalen 
 
Torsdag den 9. april 
(Skærtorsdag) 

Beldringe: Ingen 
Bårse: 17.00 Spisning i Bår-
se Samlingshus efter guds-
tjenesten 
Hammer: 19.30 
Køng: Ingen 
Lundby: 10.30 med våben-
huskaffe og damekor! 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Fredag den 10. april 
(Langfredag) 
Beldringe: 10.30  
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Liturgisk 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 
Udby: 15.00 
Vester Egesborg: 10.30 
Liturgisk gudstjeneste 

Søndag den 12. april 
(Påskedag) 
Beldringe: 9.00  
Bårse: 10.30  
Hammer: 09.00 
Køng: 8.00 Start på kirke-
gården. Efter gudstjenesten 
morgenmad i præstegården 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 9.00 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Mandag den 13. april 
(2. påskedag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaar-
den 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-
Madsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 

Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen  
                       
Tirsdag den 14. april 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
Torsdag den 16. april 
Beldringe: 19.00 Meditati-
onsgudstjeneste med taizé. 
 
Søndag den 19. april 
(1. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 09.00  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
       

 

Påskens gudstjenester i vore sogne  



31 

 

4750Avisen, nr. 60, 30.-31. marts 2009 

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

v. Peter Mieritz  
tlf. 2073 7084 

Den røde bygning, kendt 
som hjemmeværnsgården, 
beliggende ved Beldringe 
Gods, blev i sin tid bygget 
for at huse polske roepiger 
og har de seneste årtier væ-
ret hjemsted for hjemme-
værnet. 
Bygningerne står nu overfor 
en ny epoke, idet hjemme-
værnet har opsagt lejemålet, 
og spørgsmålet er: hvad nu? 
Beldringe Borgerforening 
går nu i dialog med Beldrin-
ge Gods for at undersøge, 
om bygningerne på en eller 

anden måde kan videreføres 
som udlejningslokaler til 
møder, kulturelle og private 
arrangementer. 
Der er ingen tvivl om, at 
skulle det lykkes, vil det 
være et aktiv for områdets 
beboer. 
Beldringe sogn er i forvejen 
et delt område med spredte 
landsbyer, så derfor vil et 
fælles samlingssted ved 
kirke, kilde og gods være et 
aktiv for trivsel i området. 
Det skal således afklares, på 
hvilken måde Beldringe 

Gods vil deltage, og om et 
samlingssted er prioriteret 
højt hos borgerne. I den 
forbindelse er råd og ideer 
velkomne på tlf 9746 4317 

eller email 
hannj@dlgmail.dk. 
 

Venlig hilsen  
Beldringe Borgerforening 

Hjemmeværnsgården - udvikles eller afvikles? 
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Lundby 

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

Tilbuddene i denne annonce gælder fra tirsdag den 31. marts 2009 til tirsdag den 14. april 2009 eller så længe lager haves. Der 
tages forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

Hvad siger Bo? Onsdag den 1. april 
er der gratis øl til alle ædru kunder! 

Ting fra det gamle SJ Tryk, bl.a.: 
Skoletasker/pennalhuse samt di-
verse tonere langt under ½ pris  
pr. stk.                                   99,90 
 

Op til påske: 
Lammekøller 1,3 kg.             59,90 

Frosne ænder 
pr. stk. uanset vægt             39,90 
Påskeæg normal udsalg 65,00 

Coma/Merko/Supra-pris     19,90 
150G. 
Respons shampoo 200 ml    14,90 

"Weibøl Havefrø” fra              2,95 

GRATIS ØL 
TIL ÆDRU 
KUNDER! 

14 dages tilbud: 
APRILPRISER: 

OBS! 
Spiritusprøve udtages inden udleveringen! 


