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Avisen til alle i  Syv Sogne 

 14.-15. april 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Brødrene Olsen 
kommer til Lundby 
Lørdag den 2. maj kommer de le-
gendariske Brødrene Olsen til Lund-
by. De optræder i Svend Gønge-
Hallen til Vennernes store halbal. 
                                       Læs side 12 

Landsbyens 
gadekær blev 
endelig renset  
Det er mange år siden, at æn-
derne har kunnet spejle sig i 
vandet i gadekæret i Gl. Lund-
by. Men nu kan det igen lade 
sig gøre. Kommunen har efter 
talrige opfordringer fra Borger-

foreningen og borgere endelig 
renset gadekæret for tagrør. 
Tilbage er kun en lille stribe 
tagrør, som rørhønen kan gem-
me sig i. 
                                Læs side 5 
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Skånske idrætsfolk 
var på påskevisit  
40 unge fra Lundbys venskabsby 
Lönsboda i Skåne var i påsken på 
besøg i Lundby. De 40 piger og 
drenge var alle fodboldspillere fra 
Lönsboda GIF, som var på trænings-
besøg hos Idrætsforeningen Svend 
Gønge.  
                                        Læs side 6 

Hip-hip-
hurra! Oplev en  

midsommerfest  
i Skåne 
De fleste har nok hørt om de festlige 
og stemningsfulde midsommerfester i 
Sverige. Nu kan du komme med på en 
tur med midsommerfest.      Læs side 9 

Hip-hip-hurra! er titlen på en ny 
rubrik, vi indfører i 4750Avisen 
fra næste nummmer. Du kan sen-
de digitale fotos i anledning af 
fødselsdage, bryllupper, barnedåb 
og andre glædelige begivenheder.  
                             Læs mere side 15 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

                Endelig forår!  

S å kom foråret en-
delig! Efter en 

lang og kold vinter sætter 
man endnu mere pris på 
varmen og lyset og natu-
ren, der bobler af nyt liv. 
Nu gælder det bare om at 
nyde det, så længe det 
varer. Aprilsvejr har det 
jo som purunge piger - 
det ved ikke rigtigt hvad 
det vil. 
Først når vi kommer ind i 
maj, kan vi være nogen-
lunde sikre på, at varmen 
holder ved. 
 

H jemme i Löns-
boda går Tom-

my Johansson og glæder 
sig. Dels over foråret, 
som også er kommet til 
det nordøstlige Skåne, 
dels over det samarbejde 
med Lundby, som nu 
endelig er kommet i gang. 
Her i påsken var Tommy 
og hans kone i Lundby 
for at aflevere 40 unge 
fodboldspillere af begge 
køn, heriblandt tre af de-
res egne, og deres ledere 
til et fire-dages ophold i 
Lundbyområdet. 
Delegationen overnattede  

i naturskønne omgivelser 
på Avnø, og det blev til to 
dage med specialtræning 
og kampe mod de danske 
værter. 
Dertil hyggeligt samvær 
og sight seeing i vores 
område. 
 

B etydningen af 
besøget er ikke 

kun, at fodboldspillerne 
bliver dygtigere. Først og 
fremmest handler det om, 
at vi lærer hinanden at 
kende. Det har vist sig at 
have nærmest magisk 
betydning for begge par-
ter. 
Samarbejdet udvikler sig 
på flere fronter. I forrige 
uge var en delegation af 
lærere fra Svend Gønge-
skolen i Lönsboda og 
indgik aftale om udveks-
ling af besøg af skoleklas-
ser. 
En af femteklasserne på 
Svend Gønge-skolen skal 
i slutningen af maj til 
Lönsboda og blandt andet 
prøve at gå i skånsk skole 
en hel dag. 
Her er det vigtige også, at 
børnene lærer hinanden at 
kende. Femteklassen fra 

Örkenedskolan kommer 
på genvisit på Svend 
Gønge-skolen til septem-
ber. 
I samme måned skal en 
delegation fra Idrætsfor-
eningen Svend Gønge på 
genvisit i Lönsboda. De 
er nemlig inviteret til at 
være med til at fejre 
Lönsboda GIFs 90 års 
jubilæum. 
 

P arallelt hermed 
forbereder Bor-

gerforeningen Lundby en 
sommerrejse til Lönsbo-
da. I dagene 18.-21. juni 
får knap 50 borgere fra 
vores lokalområde chan-
cen for at opleve midsom-
merfest sammen med 
vores skånske venner. 
Det kan du læse mere om 
andetsteds i bladet. 
Endelig har vi gang i flere 
projekter, blandt andet 
projekt Snapphaneland-
Gøngeland, som forbere-
der oprettelse af oplevel-
sescentre for snaphaner 
og gønger i både Osby 
kommune og i Lundby. 
Jo, samarbejdet mellem 
Lönsboda og Lundby er 
kommet godt i gang! 
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29. april er sidste frist for 
tilmelding, hvis du vil med 
på Syv Sogne Samarbejdets 
inspirationstur til Lohmen  i 
Tyskland i bededagsferien 
8.-10. maj. 
Turen henvender sig til be-
styrelsesmedlemmer i en 
forening i de syv samarbej-
dende sogne. Sognene er 
Beldringe, Bårse, Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby sogne. Skulle du 
bo uden for et af de syv 
sogne, men er med i en be-
styrelse i området, så er du 

også kandidat til at komme 
med. 
Der er fortsat ledige pladser 
til den attraktive tur, som 
kun koster 500 kroner pr. 
næse. For de 500 kroner får 
du morgenmad på færgen, 
to overnatninger på Hotel 
Mecklenburg-Vorpommern 
i Lohmen, morgenmad, 
frokost og middag samt 
middag på færgen på vejen 
hjem søndag aften. 
Der er afgang fra Lundby 
torsdag den 8. maj kl. 7.00 
og forventet ankomst til 

Lundby søndag den 10. maj 
kl. 20.00. 
På turen er der ud over sight 
seeing og samvær med vore 
tyske værter, tre konferen-
cer, hvor vi sætter fokus på 
evnen til at kunne delegere 
opgaver til andre. 
I en af konferencerne vil 
også deltage aktive for-
eningsfolk fra Lohmen og 
omegn. 
Det er ingen forudsætning, 
at man kan tysk. Men selv-
følgelig en fordel. 
Vi sørger for, at der for de 

ikke tysk-kyndige er over-
sættelse af tyske indlæg. 
Er du medlem af en for-
ening i Syv Sogne og har du 
lyst til at være med på for-
årets oplevelse, så send en 
mail til syvsogne@ lundby-
web.dk eller sms eller ring 
til 6130 1004. 
De tilmeldte får yderligere 
informationer og et udfør-
ligt program tilsendt inden 
afgang! 
Sidste frist for tilmelding: 

29. april! 

Det er nu, hvis du vil med 
til Lohmen i Tyskland 
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Kom til borgermøde  
om Gøngemarked 2009 
Gøngemarked 2008 i Lund-
by blev en kæmpe succes. 
Nu er planerne for det næ-
ste, Gøngemarked 2009 i 
Lundby, ved at være klar.  
De tre foreninger bag mar-
kedet, Foreningens Svend 
Gønge, Borgerforeningen 
Lundby og Medborgerhuset 
Lundby har afholdt plan-
lægningsmøde, og er nu klar 
med en grovskitse til mar-
kedet, som skal finde sted 
lørdag-søndag den 15.-16. 

august, primært i 
Lundbyparken i 
Lundby. 
Foreningerne indkal-
der til borgermøde 
tirsdag den 28. april 
kl. 19 i Medborgerhu-
set Lundby. Her vil 

alle kunne få lejlighed til at 
engagere sig i markedet. 
- Alle, der har lyst til at væ-
re med - på den ene eller 
den anden måde - er meget 
velkomne til mødet, hvor vi 
vil orientere om markeds-
planerne i detaljer og udde-
legere opgaver af enhver 
slags, siger Villy Lorich fra 
forberedelsesgruppen. Der 
bliver brug for fra syersker, 
tømrere til skuespillere, blot 
for at nævne nogle få. 

Borgerne i de Syv Sogne 
inviteres til at benytte Mo-
genstrup Genbrugsstation. 
Alle borgere og virksomhe-
der i Vordingborg, Faxe, 
Næstved og Ringsted kan 
benytte alle FASANs gen-
brugsstationer. Du kan altså 
frit vælge, hvilken station 
du vil benytte. 
Mange borgere i de Syv 
Sogne kan med stor fordel 
benytte Mogenstrup Gen-
brugsstation, da de bor tæt-
tere på denne station end 
stationerne i Vordingborg 
kommune. 
 
Ny og moderne 
Mogenstrup Genbrugsstati-
on åbnede den 26. februar 
2009 og er områdets største 
genbrugsstation.  
Den er indrettet efter et helt 
nyt koncept, der giver opti-
male forhold i forbindelse 
med både kørsel og aflæs-
ning. Det skal være nemt at 
komme af med sit affald – 
det gælder både den gamle 
sofa, haveaffaldet og bygge-
materialer.  

Ingen trapper  
På Mogenstrup Genbrugs-
station slipper du for at løfte 
affaldet op ad trapper for få 
det ned i containerne. Alle 
containerne til tungt affald 
er nedsænkede, så du nemt 
kan smide affaldet ned i 
containerne og undgå unø-
dige løft af tunge fraktioner. 
Det gælder fraktioner som 
f.eks. stort brandbart affald, 
deponiaffald, jern og tryk-
imprægneret træ.     
 
God logistik  
Lastvognene har deres egen 
indkørsel og kan tømme 
containerne bagfra. Trafik-
ken på pladsen  bliver såle-
des ikke generet, når contai-
nerne skal tømmes. Og så er 
pladsen i øvrigt så stor, at 
der ikke er brug for bakgea-
ret. 
 
Længe åbent 
Åbningstiderne på Mogen-
strup genbrugsstation er 
øget med 18%. Der er åbent 
til kl.18 mandag, onsdag og 
torsdag. 

Velkommen på Mogenstrup Genbrugsstation 

Den ny genbrugsstationen i Mogenstrup er ny og  moder-
ne, blandt andet med nedsænkede containere. 

 
Birgit Rasmussen fra 
Køng var uforligne-
lig som Kulsoen på 

Gøngemarked 2008 i 
Lundby. 
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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 

Mobil:  2558 2499 
Tidsbestilling 
Man-tors 7.30-19.00 

Alt i klip, farver, striber, krøller 
(damer, herrer og børn) 

 

Så skete det! Ganske plud-
seligt! Som lyn fra en klar 
himmel. 
Pludselig rullede kommu-
nens folk ud og ryddede 
rørskoven i det gamle gade-
kær i Gammel Lundby. 
Forud for denne herlige 
handling er gået flere års 
henvendelser til kommunen, 
dels den gamle Vordingborg 
Kommune, dels den nye. 
Borgerforeningen Lundby 
har henvendt sig flere gan-
ge, vi er gået via Lokalrå-
det, borgere har henvendt 
sig. 
Og så lykkedes det lige 
pludselig.  
Uden varsel stod de kom-

munale folk i vand til langt 
op ad gummistøvlerne og 
ryddede de mange tagrør 
med lange rødder lige så 
langt maskinen kunne nå. 
Tilbage står kun en kant af 
tagrør. Og den skal blive 
stående, for så har rørhønen 
et sted at gemme sig. 
Nu venter vi bare på ænder-
ne, som skal opdage, at der 
er sket noget.  
Nu kan de igen spejle sig i 
det fine vand.  
Og alle vi andre kan glæde 
os over det herlige syn, når 
vi kører forbi ude på vejen. 
Men tænk, at det skulle tage 
så lang tid! Og tænk, at de 
så bare kom - helt uden var-

sel. 
Men det skal ingen høre for! 
Vejret er godt, solen skin-
ner, og vandspejlet i lands-
byens gadekær stråler om 

kap med øjnene hos borger-
ne i Lundby og omegn, der 
kommer forbi. 
Borgerforeningen forbere-
der en fest i den anledning!  

Nu er der plads til ænderne  
Den lille stribe tagrør, der er tilbage i gadekæret i Gl. Lundby, er bevaret for at rørhønen har noget at gemme sig i. 
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En aften for 
nye borgere 

Er du flyttet til Lundby eller 
et andet af de syv samarbej-
dende sogne, Beldringe, 
Bårse, Køng, Svinø, Sværd-
borg eller Udby, og har du 
endnu ikke været til møde 

for nye borgere, får du her-
med en invitation. 
Onsdag den 6. maj kl. 18.30 
har Bogerforeningen Lund-
by dækket op til en hyggelig 
informationsaften for nye 

borgere. Foreningen byder 
på lidt godt til ganen i form 
af ost og pølse og rød– og 
hvidvin eller et glas øl eller 
vand. Dertil kaffe og små-
kager. 
- Vi skal nok sørge for no-
get passende til børnene, 
siger bestyrelsesmedlem i 
Borgerforeningen Lundby, 
Ingegerd Riis. 
Aftenen byder ellers på ori-
entering om det område, du 
som ny borger er flyttet til. 
Du vil få at høre om Bor-
gerforeningen, om Syv Sog-
ne Samarbejdet og de øvri-
ge foreninger på vores egn. 
Der vil blive orienteret om 

de institutioner som skoler 
og børnehaver og lignende, 
vi har i området, og for-
mand for Lundby Sognear-
kiv, Karen Johansson, kom-
mer og fortæller kapitler af 
Lundbys historie. 
Det er vigtigt, at du melder 
dig til arrangementet! Se-
nest fredag den 1. maj bedes 
du sende en e-mail til Inge-
gerd Riis  
ingegerdriis@hotmail.com. 
Du kan også ringe eller 
sms’e til 2835 0512.  
Kender du nye borgere i 
området, så opfordr dem til 
at komme til møde for nye 
borgere i Lundby. 

40 skånske idrætsfolk på påskevisit 
Skånske piger og drenge, 
nogle af dem unge kvinder 
og mænd, var i påsken på 
visit i Danmark. 
Det var fodboldspillere af 
begge køn fra Lundbys ven-
skabsby Lönsboda, som var 
på besøg.  
Deres klub hedder Lönsbo-
da GIF, og det var Idræts-
foreningen Svend Gønge, 
der var vært for de skånske 
gæster. 

I september bliver Idræts-
foreningen Svend Gønge 
inviteret til 90 års jubilæum 
i søsterklubben i Lönsboda. 
Fodboldspillerne og deres 
ledere ankom skærtorsdag 
om aftenen og de dampede 
hjemad søndag over mid-
dag. 
I mellemtiden havde de 
både trænet sammen med 
og spillet træningskampe 
mod hinanden.  

Hyggeligt samvær og guide-
de sight seeing ture i de syv 
sogne blev det også til. 
Udvekslingen af sportsfolk 
er et led i det samarbejde, 
som Lundby og Lönsboda 
har indledt. 
Det  udsprang af den fælles 
historie omkring snaphaner-
ne. F.eks. er den berømte 
Gøngehøvding Svend Poul-
sen født ikke langt fra Löns-
boda, og han endte sine 

dage i Lundby og ligger 
efter al sandsynlighed be-
gravet på Lundby Kirke-
gård. 
Men lige fra starten af sam-
arbejdet i 2008 har der mel-
lem de to byer været enig-
hed om, at samarbejdet ikke 
kun skal gælde historie. 
- Vi skal samarbejde på alle 
de områder, vi har lyst til og 
som der er interesse for, er 
byerne enige om. 

Det plejer at være gevaldigt hyggeligt, når nye borgere 
inviteres til velkomstmøde i Medborgerhuset Lundby. Alle 
nye borger i Syv Sogne er velkomne 6. maj! 

 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  

Skolefolk på besøg i Lönsboda 
To repræsentanter for læ-
rerne på Svend Gønge-
skolen i Lundby var forle-
den på besøg på Örkened 
Skolan i Lönsboda. Formå-
let med besøget var at aftale 
rammene for et besøg, som 
en femteklasse fra Svend 
Gønge-skolen skal aflægge 
i Lönsboda den 27.-28. maj.  

- Vi glæder os meget til 
turen, siger de to lærere i 
femte klasse Susanne og 
Søren. 
Under besøget i Lönsboda 
vil femteklassen blive un-
dervist sammen med deres 
skånske venner. 
Der er genvisit på Svend 
Gønge-skolen i september.  
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Charlotte er frisør  
- hjemme hos dig 
Tendensen breder sig. Ser-
vice er noget, man får i sit 
hjem, ikke noget man skal 
køre efter.  
Vi kender Birgittes Home-
Optik, og nu begynder frisør 
Charlotte Rosdahl fra Svinø 
også: hun tager hjem til folk 
og klipper hele familien i 
deres eget hjem. 
- Jeg tror, at mange menne-
sker har så travlt i dag, at de 
sætter pris på at få klaret 
sådan noget som frisørbesøg 
på en gang i hjemmet.  
Og for mig er det også en 
fordel! Jeg skal ikke stå i en 
salon hele dagen, når jeg nu 
bor så dejligt et sted som på 
Svinø, siger Charlotte. 
Charlotte har tidligere været 

indehaver af en frisørsalon i 
Lov igennem en årrække. 
Hun har så været ude af 
faget i en periode, mens  
hendes børn var mindre. 
Men nu er det blevet så sto-
re, at hun vil i gang igen. 
- Det er typisk en hel fami-
lie, der bestiller mig. Far, 
mor og børn. Vi klipper 
f.eks. i køkkenet, det skal 
være et sted, hvor det er 
nemt at feje op, smiler 
Charlotte.  
Og så sidder man ellers på 
en almindelig stol, de min-
dre børn i de høje stole, og 
jeg har alt mit klippegrej 
med i en kuffert. 
- Jeg synes, det er en fordel 
at klippe børn i deres eget 

hjem. De er ikke så urolige, 
som hvis de skal i en salon. 
Der er dog grænser for, 
hvad Charlotte kan have 
med i sin mobile frisørsalon.   
- Jeg har altså ikke tørre-
hjelm med, så stor en vogn 
har jeg ikke.  
Men jeg har skam et mobilt 
nakkeskjold, så jeg kan va-
ske hår ved en hårvask. 
Hvornår tager Charlotte så 
ud til dem, der ønsker at 
blive klippet.  
Helst tirsdag-onsdag-
torsdag. Men det skal jo 
også være på et tidspunkt, 
hvor familien har tid. Og er 
det lørdag formiddag, finder 
vi også ud af det, siger 
Charlotte. 

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 
5598 2430  

Dialogmøde 
i Sværdborg 
Husk dialogmødet i Lund-
by Lokalområde og gene-
ralforsamling i lokalrådet  
tirsdag den 21. april kl. 
19.00 i Sværdborg Sogns 
forsamlingshus i Over Vin-
dinge. Alle borgere i Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby Sogne er velkom-
ne!  
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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 bilen  
ud at køre! 

Foråret er braget igennem, 
giv din bil et forårstjek!  

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Tag med til midsommerfest i Lönsboda 
Du har nok hørt, at en mid-
sommerfest i Sverige er 
noget helt særligt. 
I Sverige har de besluttet, at 
midsommerfesten skal falde 
på en fredag aften, så man 
kan feste igennem uden at 
skulle tænke på, at man skal 
op og på arbejde næste mor-
gen. 
Herhjemme falder sankt-
hansaften jo altid på den 23. 
juni, men ikke i Sverige. I 
år falder midsommeraftenen 
på fredag den 19. juni, og 
lørdag den 20. juni er det 
midsommerdag. 
Borgerforeningen Lundby 
vil godt give borgerne i 
Lundby og omegn mulighe-
den for at opleve en skånsk 
midsommeraften og har 
derfor arrangeret en busrej-
se til Lundbys venskabsby i 
Skåne, Lönsboda. 
Bussen afgår fra Lundby 
torsdag den 18. juni og ven-
der hjem igen søndag den 
21. juni.  

Derimellem har vi oplevet 
en traditionel midsommer-
aften i selskab med lönsbo-
nitter i selve Lönsboda. 
Lørdag vil der blive mulig-

hed for at nyde naturen ved 
Hjärtasjön, da vi har fået 
stillet kommunens fritidsan-
læg til rådighed. Lørdag 
aften skal vi fejre midsom-

merdagen i nabobyen 
Loshult, helt oppe ved 
grænsen til Småland. Her 
holder man hvert år en me-
get besøgt midsommerfest 
med dans og musik. 
Ind imellem midsommer-
festlighederne bliver der 
mulighed for at se en stribe 
seværdigheder i Lönsboda 
og omegn. Blandt andet 
historiske snaphanesteder. 
Prisen for deltagelse til tu-
ren ligger endnu ikke helt 
fast, men vil blive på om-
kring 1500,- kroner pr. næse 
for bustur, herunder sight 
seeing på stedet, tre over-
natninger på vandrerhjem 
og lignende samt morgen-
mad fredag, lørdag og søn-
dag, frokost alle fire dage 
og middag torsdag, fredag 
og lørdag. Ex. drikkevarer!
Der er plads til 48 i bussen. 
Tilmelding til borger@ 
lundbyweb.dk eller på tlf. 
eller sms til 6130 1004. 
Først til mølle! 

 

En midsommerfest i Sverige er langt mere festlig og farve-
rig end vores sankthansaften.  
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I tilknytning til Sværdborg 
Friskoles skolekreds, er en 
række initiativtagere blevet 
enige om at samle kræfterne 
og arbejde aktivt for at lave 
arrangementer og tiltag der 
vil sprede kendskabet til 
Sværdborg Friskole, øge 
aktivitetsniveauet i sognet 
og derigennem bringe sog-
nebørnene tættere sammen, 
og som hovedformål vil 
rejse midler til særlige øn-
sker som Sværdborg Frisko-
le måtte have men ikke bud-
get til. 

Det kunne eksempelvis væ-
re smartboards (som er 
elektroniske tavler, man kan 
koble til en bærbar pc), un-
dervisningsmaterialer i form 
af nye flerårige bøger, red-
skaber til brug i undervis-
ning i de kreative fag, udvi-
delse af legepladsen, indkøb 
af streetboards, tilskud til 
ekstraordinære kurser eller 
eskursioner, Indkøb af bær-
bare PC’er til brug i under-
visningen, indkøb af EDB-
programmer til brug i un-
dervisningen, nyt netværk 
og listen kunne blive ved. 
Alle kræfterne vil blive 
samlet i en forening 
Sværdborg Friskoles Støt-

teforening 
 der har stiftende general-
forsamling 

Torsdag den 23.04.2009 
kl. 19.00, 

på Sværdborg Friskole, 
Tinghøjvej 4a, 4760 Vor-
dingborg. Alle interesserede 
er velkomne, hvis man har 
lyst til at støtte op om for-
målet. Vi er allerede mange 

men vil meget gerne være 
flere. Dagsorden kan ses på 
skolens hjemmeside 
www.svaerdborgfriskole.dk 
Man kan støtte på flere ni-
veauer. Man kan være med 
til at arrangere og afholde 
fester, events, konkurrencer 
o.s.v. man kan vælge at 
deltage i et enkelt arrange-
ment, man kan melde sig 
ind som passivt medlem og 
man kan bidrage økonomisk 
med støtte i form af sponso-
rater, gaver, præmier eller 
andet. 
Første arrangement er alle-
rede i støbeformen, og uden 
at røbe for meget vil det 
involvere mange menne-
sker, have præg af en kon-
kurrence hvor dem der kan 
deltage på forhånd er ud-
valgt, og præmiens størrelse 
er afgjort af hvor godt de 
løser opgaven. Sløret for 
denne konkurrence vil blive 
løftet ved en morgensam-
ling på skolen, samt på sko-
lens hjemmeside 
www.svaerdborgfriskole.dk 

Vores ønske om at støtte 
skolen udspringer af, at 
skolen siden den blev dan-
net i 2003, har været i rigtig 
god udvikling og er blevet 
en tryg base for de elever 
der går på skolen, en god 
arbejdsplads for de ansatte, 
et samlingspunkt i sognet 
og slutteligt en god igang-
sætter af arrangementer i 
sognet. Skolen er vokset fra 
43 elever til 95 elever for-
delt fra børnehaveklasse til 
9.klasse og der er stadig 
plads til flere, på enkelte 
klassetrin og på andre klas-
setrin er der ventelister. Vi 
betragter skolen som rum-
melig og ønsker med opret-
telsen af en støtteforening at 
tilføre skolen nogle ressour-
cer i form af aktive menne-
sker der vil påtage sig opga-
ven at stå for nogle af de 
arrangementer, der er blevet 
til gode traditioner, som har 
meget stor deltagelse og 
som skolen bruger mange 
kræfter på at arrangere. 

Hilsen Støttekredsen 

Ny forening i Sværdborg sogn 

Så kom 
foråret! 
Foråret kom den dag, 
ungerne sprang ud. 
Det var lørdag den 4. 
april, og det var foran 
Lundby Kiosken, An-
ders og Louise fra 
Hammer og Solveig og 
Trine fra Lundby havde 
fundet sammen om 
dette gadeloppemarked 
i den dejlige sol. 
Omsætningen gik stry-
gende, fortalte de fire 
forårsglade sydsjællæn-
dere, som straks omsat-
te en del af fortjenesten 
i form af ispinde i kio-
sken. Hvor har vi ven-
tet på den sol og det 
forår i år! 

Generalforsamling  
og dialogmøde  
i Lokalrådet for Køng, 

Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby Sogne 

Tirsdag den 21. april 
Kl. 19.00 i Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus  

i Over Vindinge 
Kom og snak med politi-

kerne og dit lokalråd. 
Med venlig hilsen 

Lokalrådet 
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Man lancerer i Over Vindin-
ge et nyt tiltag, som finder 
sted hver den første tirsdag i 
sommermånederne: Bagage-
rumsloppemarked har pre-
miere her i området på P-
pladsen ved Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i 
Over Vindinge – på adres-
sen Tinghøjvej 8, 4760 Vor-
dingborg tirsdag, den 5. maj 
kl. 17-20.  
 
I forsamlingshusets glas-
gang, der vender ud mod 
den åbne forplads og vis-a-
vis parkeringspladsen, vil 
man kunne købe kaffe, vand 
og måske et stykke brød til 
rimelige penge den første 
tirsdag aften i hver af måne-
derne maj, juni, juli, august 
og september.  
”Ja, jeg tænkte vi kunne 
følge op på disse hyggelige 
suppeaftener med noget de 
fleste holder af – nemlig 
kræmmeriet! Og det kan vel 
ikke være nemmere end at 
samle sammen derhjemme, 
lægge tingene i sit bagage-
rum - for så at køre op til 
forsamlingshusets P-plads, 
åbne bagklappen og falbyde 
sine effekter til alle og en-
hver. Idéen er selvfølgelig at 

støtte huset, ligesom over-
skuddet fra vores suppeafte-
ner tilfaldt huset. Derfor vil 
det kun koste en flad 25’er 
at sælge fra husets parke-
ringsplads og derved nyde 
godt af bestyrelsens ser-
vice,” fortæller én af de lo-
kale iværksættere, der har 
blod på kræmmertanden, 
Thomas Jørgensen. Man vil 
opkræve 25 kr. pr. bil med 
bagagerumssalg og 50 kr. 
for trailer med loppeting; 
denne afgift tilfalder ubeskå-
ret forsamlingshuset, der til 
gengæld servicerer med 
toiletadgang samt mulighed 
for at købe forfriskninger. 
Hvis du vil sælge noget eller 
blot kigge på, evt. nyde en 
kop te eller kaffe sammen 
med andre nysgerrige, så er 
det blot at kigge forbi for-
samlingshuset i Over Vin-
dinge tirsdag, den 5. maj kl. 
17-20.  
Du er velkommen til at rin-
ge til forsamlingshuset, hvis 
du har spørgsmål, tlf. 5538 
2004, samt tillige hvis du vil 
sikre dig en bagagerumslop-
pemarkedsplads. 

  
Marianne Schmidth  

Kristiansen 

Bagagerums-
loppemarked  
i Over Vindinge 

Det man henter med hjem fra et bagagerums-
loppemarked har været i bagagerummet på en bil. 

Psst! Husk dialogmøde  
og generalforsamling 
Husk, at Lokalrådet for 
Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby Sogne 
holder generalforsamling og 
dialogmøde med fem politi-
kere fra kommunalbestyrel-
sen onsdag den 21. april kl. 

19.00 i Sværdborg Sogns 
Forsamlingshus, Tinghøjvej 
8, Over Vindinge, 4760 
Vordingborg. 
Alle borgere i de fem sogne 
er inviteret og man kan stille 
spørgsmål til politikerne. 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
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!  

Sælges: Nimbus med 
Bendersidevogn årg.1955. 
Få km efter renovering. 
Pris 65.000 tlf. 2047 4613 

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

Sandsynligvis stjålet..  
Efterladt og punkteret DA-
MECYKEL befinder sig 
nu i min varetægt.  
Hvis den rette ejer indfin-
der sig er det jo bare fint ! 
Ellers vil jeg tillade mig at 
beholde og reparere den. 
Henvendelse  
på mobil-nr. 2835 0512 
mvh.  
Ingegerd 

Svend Gønges Ven-
ner præsenterer 
stolt Brødrene Ol-
sen  til årets halfest 
i Svend Gønge hal-
len i Lundby d. 2. 
maj 2009 
Brødrene Olsen er en af 
tidens største poplegender 
herhjemme, med Jørgen 
Olsen (født 1950) og Niels 
”Noller” Olsen (født 1954).  
Gennem 70erne, 80erne og 
90erne har Brødrene delta-
get syv gange i det danske 

Melodi Grand Prix, og i 
februar 2000 for mere end 
én million seere, som så 
Brødrene Olsen vinde over 
de ni øvrige deltagere, med 
en sang der fangede publi-
kum fra første strofe.  
Smuk Som Et Stjerneskud 
er Jørgen Olsens hyldest til 
hans egen kone og den 
modne kvinde. 
I maj 2000 repræsenterede 
Brødrene Olsen Danmark i 
”Eurovision Song Contest” 
i Stockholm, hvor hele Eu-
ropa tilkendegav deres be-
gejstring. Det medførte en 
suveræn førsteplads til Jør-

gen og Noller. Brødrene fik 
en triumferende sejr stik 
imod bookmakernes odds. 
Deres sang førte tilmed fel-
tet fra start til slut. Den en-
gelske version ”Fly on the 
Wings of Love” gik direkte i 
blodet både hos publikum i 
salen, samt hos alle de euro-
pæiske seere, som fulgte 
showet. 
Nu er der en enestående 
chance for at opleve Brød-
rene ”live” i Svend Gønge 
Hallen i Lundby den 2. maj 
2009. Arrangementet starter 
kl. 18.00 med spisning. Me-
nuen tilberedes og serveres 

af Fog i Præstø. Der vil 
under spisningen, samt 
imellem Brødrenes optræ-
den, være underholdning 
med det populære selskabs-
band ”Holiday” 
Billetprisen for arrangemen-
tet udgør 325,00 kr. som 
dækker spisning samt un-
derholdning hele aftenen. 
Billetter bestilles ved Mari-
anne Andersen på telefon 
2749 2139, som samtidig 
advarer i mod et parti falske 
billetter som er i omløb. 
Derfor anbefales det at man 
køber sin billet via ovenstå-
ende nummer.  

Brødrene Olsen til Lundby 

Noller og Jørgen Olsen 
kommer til Lundby den 2. 
maj. 
Det er Svend Gønges Ven-
ner, der har fået den popu-
lære duo til byen.  
Du kan få billetter til 325,- 
kroner incl. spisning ved at 
ringe til Marianne Ander-
sen på tlf. 2749 2139. 
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Mange ville have  
gratis øl i Merko 

Gøngemarked 2009 
Der indbydes hermed til borgermøde den 28. april. 2009 kl. 19.00 

i Medborgerhuset Lundby. 
 

Da vi havde stor succes med Gøngemarked 2008 i Lundby med ca. 1200 gæster, har vi i år 
besluttet, at vi vil holde et todages marked den 15. – 16. august 2009. I år vil markedet blive 

afholdt i Lundbyparken. 
 

På borgermødet vil I blive orienteret om, hvilke initiativer, vi har taget, og hvilke arbejdsgrup-
per, vi gerne vil have hjælp til. Der kan nævnes sygruppe, bodgruppe og meget andet. Vi håber, 

at der vil være stor opbakning fra borgere fra hele regionen til vort marked. 
Alle er velkomne! 

På Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby 
og Medborgerhuset Lundbys vegne.  

Villy Lorich 

Her er et godt tilbud til dig! Forårstræ-
ning med instruktør på Motions– og 
Mødestedet i Køng. Det er ved Ugle-
vang overfor Køng Autoservice. 
- Kom og få indblik i træningsmulig-
heder. 
- Få evt. udarbejdet et personligt træ-
ningsprogram. 
- Tag en eller flere med, så det også 
bliver en hyggelig stund. 
Det foregår alle onsdage i maj mellem 
kl. 16 og 19. Det er for unge og gamle, 
børn og voksne, tykke og tynde, træ-
nede og ikke trænede. 
Den eneste forudsætning er, at du selv 
tager en flaske vand med. 
Især for unge: alle onsdage i maj må-
ned kl. 19-20 – kom og vær med til at 
iværksætte vores SMS-kæde og se om 
det kan få jer til at træne her. 
Familiedag: Lørdag den 16. maj kl. 
10-12 især for børnefamilier: kom og 
se, hvordan I kan træne sammen 
Vel mødt! 

Hanne Kofoed Jensen 

Forårstræning 
med instruktør 

- Jeg skal da ellers love 
for, at tilbuddet om gra-
tis øl til ædru kunder 
trak mange kunder i 
butikken 1. april, fortæl-
ler købmand Bo Weber, 
Merko i Lundby. 
Det var lige fra morgen-
stunden, jeg fik henven-
delser, og da må man jo 
sige, at chancen for høje 
promiller var små. 
- Jeg havde instrueret 
personalet om, at kun-
der, som ville have en 
gratis øl, skulle have en 
sådan, og der var da 
også en del, der benytte-
de sig af tilbuddet. 
Men langt de fleste hav-
de lugtet luntet og opda-
get, at det var en aprils-
nar, og det er mit ind-
tryk, at rigtigt mange har 
moret sig kongeligt, 
siger Bo Weber. 

 

Merkos aprilsnar 
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Idrætsforeningen Svend Gønges badmintonafdeling har 
holdt klubturnering  
Den fandt sted søndag den 22. marts i Svend Gønge-hallen. Der blev spillet 29 kampe, 
følgende blev klubmestre: 
Herre Single Motionist: Per Christiansen 
Dame Double :               Susanne Thye / Tina Ernst 
Mix Double A:              Grethe Pedersen / Palle Jørgensen 
Mix Double B:               Iørna Løvendal / Bjarne Hansen 
Herre Double A:            Palle Jørgensen / Bjarne Hansen 
Herre Double B:            Allan Hansen / Steen Christiansen 

Velkommen til workshop 2 
om borgerengagement og 
foreningssamarbejde den 
22. april kl. 19 i Svinø For-
samlingshus.  
Køng og Svinø Borgerfore-
ninger indbyder til det andet 
store møde i projektet ”Fra 
potentiale til succes i Køng 
og Svinø Sogne”. Det første 
møde blev holdt den 4. 
marts i Svinø Forsamlings-
hus. Her fortalte landdi-
striktskoordinator Connie 
M. Skovbjerg om de fanta-
stiske resultater de havde 
opnået i landsbyen Hovborg 
– ikke mindst fordi forenin-
gerne i landsbyen arbejdede 
sammen. 
Oplægget gav stor inspirati-
on til den efterfølgende 
workshop, som de mange 
fremmødte borgere fra 
Køng og Svinø deltog i. Da 
aftenen var slut, var der 
dannet 7 projektgrupper, og 
datoen for næste møde var 
fastsat til den 22. april. 

Vi inviterer derfor til Work-
shop 2 i Svinø Forsamlings-
hus den 22. april kl. 19. Alle 
er velkomne til at deltage, 
også selv om de ikke var 
med den 4. marts. Der er 
plads både i de etablerede 
grupper og til nye grupper.  
”Fra potentiale til succes” 
betyder, at der i Køng og 
Svinø sogne er utrolig man-
ge herligheder og mulighe-
der, som skal synliggøres 

både for folk som bor i sog-
nene, for tilflyttere og for 
turister. En måde at synlig-
gøre sognene på er at 
”brande” dem og fortælle 
om herlighederne. Hvordan 
det kan gøres har vi fået 
Yvette Espersen fra Apple 
Farm til at komme og for-
tælle om. Yvette Espersen 
arbejder med grafik og re-
klame, og hun har tillige 
den fordel, at hun bor i 

Køng Sogn og dermed er på 
hjemmebane, når det hand-
ler om markedsføring af 
Køng og Svinø Sogne. 
Aftenen har følgende pro-
gram: 
Kl. 19: Yvette Espersen om 
Branding og formidling 
Kl. 20: Lækker buffet med 
drikkevarer (gratis) 
Kl. 20.30: Workshop i grup-
perne 
Kl. 21.30: Oplæg fra grup-
perne 
Kl. 22.00: Tak for i aften 
På www.koengweb.dk kan 
du læse mere om projektet, 
se en oversigt over grupper-
ne fra den 4. marts. 
Af hensyn til spisning bedes 
du tilmelde dig senest den 
19. april ved at maile eller 
ringe til Else Lützhøft på 
pelse@mail.dk eller 5099 
0526 
På gensyn 

 
Køng Borgerforening & 

Svinø Borgerforening 

Samarbejde skal skabe resultater 

Connie M. Skovbjerg påpeger, hvor vigtigt det er med en 
strategi for lokalsamfundet.  

Kildeudvalget har nu fastsat 
datoen for indvielse af den 
restaurerede "Beldringe 
Kilde". Indvielsen sker søn-
dag den 14. juni. 
Inden da skal arbejdet fær-
diggøres, og i den forbin-
delse arrangeres arbejds-
weekend. Vi begynder lør-
dag den 18. april kl. 9,00 
ved Kilden.  
Her er alle velkomne med 
en hjælpende hånd. 
                     Kildeudvalget 

Indvielse  
af Kilden  
i Beldringe 

Torsdagskomsammen  
i graverboligen 
Den 16. april er der tors-
dagskomsammen i graver-
boligen ved Beldringe Kir-
ke. Kl. 13.30 fortæller Maj-
brit om livet som fængsels-
betjent. Alle er velkomne! www.lundbyweb.dk - syv sognes internetportal 
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14 4750Avisen udkommer 
18.30: Motionstur - Køng Mo-
se, start ved Køng Forsamlings-
hus. 
19.00: Dialogmøde for borgere 
i Bårse og Beldringe sogne i 
Bårse Samlingshus 
15 4750Avisen udkommer 
19.00: Årsmøde i Syv Sogne 
Samarbejdet i Sværdborg Sogns 
Forsamlingshus i Over Vindin-
ge. 
16 13.30-16.30: Torsdagskom-
sammen i graverboligen ved 
Beldringe Kirke. Majbrit for-
tæller om livet som fængselsbe-
tjent. 
19.00: Bestyrelsesmøde i Rolle-
spil Svend Gønge i Medborger-
huset Lundby. 
20 Deadline 4750Avisen 
21 16.30-18.30: Generalfor-
samling i LAG’en i Medborger-
huset Lundby. Indmeldelse kan 
ske ved indgangen! 
18.30: Motionstur - Præstø, 
start ved Even Bro lidt nord for 

Præstø. 
19.00: Dialogmøde for borgere 
i Køng, Lundby, Svinø, Sværd-
borg og Udby Sogne i Sværd-
borg Sogns forsamlingshus i 
Over Vindinge. 
22  19.00: Bestyrelsesmøde i 
Borgerforeningen Lundby. 
23  19.00: Bestyrelsesmøde i 
Foreningen Svend Gønge i 
Medborgerhuset Lundby. 
19.00: Stiftende generalforsam-
ling i den nye forening Sværd-
borg Friskoles Støtteforening 
på Sværdborg Friskole, 
Tinghøjvej 4a, 4760 Vording-
borg.  
27 4750Avisen udkommer 
28 4750Avisen udkommer 
18.30: Motionstur - Vintersbøl-
le Skov, start ved Vintersbølle 
Skole. 
19.00: Borgermøde om Gønge-
marked 2009 i Lundby. Alle 
interesserede er velkomne. 
Mødet holdes i Medborgerhuset 
Lundby. 

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 
 
Torsdag den 23. april 
Sværdborg: 19.00 Musikan-
dagt med sangcafé 
 
Søndag den 26. april 
(2. søndag efter Påske) 

Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00  
Jesper Bo Blomgren 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00  
A B Thyssen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00  
H. Poulsen  
 
 
Onsdag den 29. april 
Bårse: 17.00 Familieguds-
tjeneste med spisning bag-
efter.                           

Gudstjenester for dig  

Send dit debatindlæg til 4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. 

Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler til fx 

konfirmation skrives 
Ring på tlf. 3066 3389 

dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 

DEBAT-DEBAT-

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 

Det sker i april 

Vi skal fortsat have en 
postkasse i Gl. Lundby 
Selvfølgelig skal der være 
en postkasse i Gl. Lundby. 
Vi har været flittige bruger 
af den og savner den rigtig 
meget. Alt skal jo ikke 
kun handle omkring Lund-
by. Man kunne jo sætte den 
op på Rytterskolen, som 

ligger centralt i Gl. Lundby. 
 

Med venlig hilsen 
  

Gitte og Henrik Bruun-
Simonsen 

Lundbyhovedgade 156 
4750  Lundby 

Hip-hip-hurra! 
Fremover vil 4750Avisen modtage meddelelser om fødselsdage, 
barnedåb, bryllupper mm. Gerne med fotos (digitale). Send til 
4750@lundbyweb.dk.. Du kan også sende dit ønske til 4750Avi-
sen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby eller sms/mms til 6130 1004. 




