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4750  Avisen 
6. årgang nr. 62 

Avisen til alle i  

 27.-28. april 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Forår i 4.b 
4. b på Svend Gønge-skolen 
sætter kulør på foråret med en 
fantastisk collage-serie fra 
formningstimerne med Ellen 
Andersen. 
Nyd billederne på side 14-15 

Fodboldbesøg 
fra Skåne var 
en stor succes 

Gøngen Roger Nilsson fra Lönsboda 
og hans kollega fra IF Svend Gønge 
Mikael Nielsen.  

I påsken var 43 unge skånske fod-
boldspillere af begge køn og deres 
trænere og holdledere på trænings-
lejr i Lundby. De kom fra Lönsboda, 
Lundbys venskabsby, og trænede og 
spillede kampe med hold fra Idræts-
foreningen Svend Gønge. Arrange-
mentet var en stor succes, hvis man 
spørger skåningerne, og det har vi 
gjort.                      Læs side 11-13 

Venstre  
stopper  
annonce  
Partiet Venstres Landsorganisation 
har med trusler om en retssag stoppet 
en annonce med statsminister Lars 
Løkke Rasmussens portræt i 4750A-
visen. Højesteretssagfører Marianne 
Hartling krævede annoncen fjernet 

fra pdf-udgaven af 4750Avisen på 
www.lundbyweb.dk. 
- Annoncen er straks fjernet. Vi har 
ikke ønske om at genere nogen, men 
vi finder reaktionen noget ømskindet, 
siger annoncøren.             Læs side 3 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 
CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
I redaktionen: 

Else Lützhøft, Agnethe Flenø  
og Jan Kurek 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 5576 6001 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 4750 eks. 

4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker i 4750 Lundby  
samt 4760 Sværdborg Sogn,  

4720 Bårse og Beldringe Sogne 
samt 4700 Hammer Sogn.  

Dette blad omdeles  
27.-28. april 2009 

 
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 4. maj 2009.   
Næste nummer udkommer  

den 11.-12. maj 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 

Ømskindet statsminister 

S tatsminister Lars Løkke Rasmus-
sens partiorganisation har via 

højesteretssagfører Marianne Hartling 
forbudt Merko og 4750Avisen at an-
vende den nye statsministers foto i en 
reklame.  
Formelt har man naturligvis ret i, at 
man ikke kan bruge en statsministers 
foto til at fremme sit salg. Nu var det 
ikke annoncens budskab. Det var en 
humoristisk kommentar til det image, 
Lars Løkke har af en glad dreng, der 
kan lide fadbamser og frankfurterpølser 
med det hele.  
Vi fjernede naturligvis, som ønsket af 
statsministerens parti, annoncen fra 
vores hjemmeside og lovede ikke at 
udgive den samme avis med annoncen 
igen. 
Så langt så godt.  
Men tilbage står man med en underlig 
fornemmelse i munden: er det ikke at 
overreagere at skyde med så store ka-
noner mod Danmarks mindste avis? 
 

H erregud. En købmand bød 
vores nye statsminister vel-

kommen med en sjov annonce! Skulle 
Lars Løkke ikke være glad for det? 
Man kan også gå i for små sko! Man 
kan være for ømskindet, Lars Løkke! 
Hvis Venstres ledelse nidkært skal 
granske alle lokale blade og internetsi-
der for ”ulovlige billeder” af statsmini-
steren, så får de travlt!  

Højesteretssagfører Marianne Hartling 
og hendes advokatfirma får i hvert fald! 
Det er jo ellers i USA, at advokaterne 
spinder guld på at hidse folk op mod 
hinanden. Så nu mangler vi bare at få 
en henvendelse fra præsident Obama, 
som Merko også har hyldet i en annon-
ce. 
  

M en mon det sker?  
Vi  tvivler. Der er format 

over den statsmand!  
Og så har han opkaldt sin nye hund 
efter vores formastelige købmand. Han 
har kaldt den Bo.  
Og det skal han ikke komme til at høre 
for! I hvert fald ikke i form af et sags-
anlæg fra en sagfører. 

 

Anbefalet brev fra Venstres advokater 
til købmand Bo Weber. 
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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 

Venstre stopper annonce 
Partiet Venstres Landsorga-
nisation synes ikke, at det 
var sjovt, da købmand Bo 
Weber fra Merko i Lundby i 
seneste nummer af 4750A-
visen bød den nye statsmi-
nister velkommen med sær-
lige Løkke-tilbud.  
Annoncen har afstedkom-
met en voldsom reaktion fra 
højesteretssagfører Marian-
ne Hartling, som på vegne 
af Venstres Landsorganisa-
tion har krævet annoncen 
fjernet fra den avis, som 
ligger på 
www.lundbyweb.dk i pdf-
format. 
Annoncen er fjernet efter 
aftale med annoncør og 

avis, som ikke er interesse-
ret i en retssag, som kan 
føre til udgifter, som kan 
blive katastrofale for den 
lille avis. 
- Jeg tror ikke, at Venstre 
helt har forstået det glimt, vi 
havde i øjet, da vi bød Løk-
ke velkommen som statsmi-
nister, siger købmand Bo 
Weber, Merko. 
Vi har ikke haft til hensigt 
at bruge statsministeren som 
blikfang for vores tilbud, 
men derimod at fejre hans 
tiltræden med en spøg, nem-
lig tilbud, der passer til 
statsministerens image. 
- Hvis det bliver opfattet 
som misbrug af statsmini-

sterens portræt, ja så har vi 
da ikke noget imod at fjerne 
annoncen fra pdf-udgaven 
af avisen på nettet. 
- Men helt ærligt, er det 
ikke lidt overfølsomt, at 

man kaster sig over vores 
lille annonce i Danmarks 
mindste avis, spørger Bo 
Weber. 
Det er næsten som at skyde 
gråspurve med kanoner! 

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 

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

Grundtvigs minde-
stuer genåbner 2. maj 
Undervisningsminister Ber-
tel Haarder vil den 2. maj 
kl. 15.00 genåbne Grundt-
vigs Mindestuer i Udby. 
Det sker i Udby kirke, hvor 
Mindestuernes formand, 
Holger Jepsen, efterfølgen-
de vil fortælle om overve-
jelserne bag den nye udstil-
ling.  Der vil være mulig-
hed for at bese Mindestuer-
ne. Renoveringen af Minde-
stuerne begyndte, da Udby-
Ørslev menighedsråd stille-
de yderligere et rum til det 
lille museums disposition.  
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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 

Vi bryder traditionen med at 
spise sammen den første 
onsdag i måneden og invite-
rer til fællesspisning onsdag 
den 20. maj kl. 18 i Med-
borgerhuset i Lundby. 
Denne gang har vi ladet os 
inspirere af det indiske køk-
ken og byder på kylling 
tikka-masala.  
I det indiske køkken stødes 

krydderierne umiddelbart 
før brug, det giver den bed-
ste duft og smag! Så det gør 
vi også i køkkenet i Med-
borgerhuset Lundby, hvor I 
vil blive mødt af duften af 
korianderfrø, nelliker, 
spidskommen, kardemom-
me, kanel og muskatnød, 
som er de krydderier vi bru-
ger til kyllingen, og som I 

derefter kan udfordre jeres 
smagsløg med. Madteamet 
har givet sig god tid med 
madlavningen, for god tid er 
en del af den indiske mad-
kultur. Det er også grunden 
til, at det indiske køkken 
betegnes som ”langsomt 
køkken” i modsætning til 
den vestlige fastfood-kultur. 
Til kyllingen serverer vi 

lækre ris og spidskålssalat. 
Vi er glade for at kunne 
bruge den nye danske 
spidskål, som vi tilbereder 
med græsk yoghurt og 
krydrer med spidskommen 
og koriander.  
Hvis de mange krydderier 
er lidt for overvældende 
for børn, er der mulighed 
for at sætte tænderne i 

sprøde kyllingelår (kun med 
salt og peber) og spise ris 
til.  
Kylling for voksne koster 
60 kr. og kylling for børn 
koster 25. Kr. 
Gå ikke glip af dette herlige 
måltid, som forener det bed-
ste fra det indiske og det 
danske køkken, og tilmeld 
dig senest søndag den 17. 
maj. 
Ring til Margit på 5576 
7236 eller ring/sms til Win-
ni på 4050 9278 eller send 
en mail til Annik: an-
niklanzky@vip.cybercity.dk   
På gensyn til det velsma-
gende indiske køkken – en 
milliard indere kan ikke 
tage fejl! 

Madteamet 

Eksotisk mad i maj 

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

2061 6719 

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 

Kyllinge-
stykkerne 

simrer i 
de herli-
ge indi-

ske kryd-
derier 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
 

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!  

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:  2538 2499 
Tidsbestilling 
Man-tors 7.30-19.00 

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

Her er et godt tilbud til dig! 
Forårstræning med instruk-
tør på Motions– og Møde-
stedet i Køng. Det er ved 
Uglevang overfor Køng 
Autoservice. 
- Kom og få indblik i træ-
ningsmuligheder. 
- Få evt. udarbejdet et per-
sonligt træningsprogram. 
- 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, trænede og ikke træ-
nede. 
Den eneste forudsætning er, 
at du selv tager en flaske 
vand med. 
Især for unge: alle onsdage i 

maj måned 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 børne-
familier: kom og se, hvor-
dan I kan træne sammen 
Vel mødt! 

Hanne Kofoed Jensen 

Forårstræning  
med instruktør 

Få ledige pladser  
på tur til Lohmen 
Det er fortsat få ledige 
pladser til turen til Lohmen 
i Tyskland i bededagsferi-
en. 
I dagene fredag den 8. til 
søndag den 10. maj tager 
Syv Sogne Samarbejdet på 
en kombineret studie– og 
inspirationstur til Lohmen i 
det skønne Mecklenburg-
Vorpommern i Tyskland. 
Lohmen ligger nogenlunde 
midt imellem Rostock og 
Berlin. Tilbuddet er pri-
mært til bestyrelsesmed-
lemmer i en forening i et af 

de syv sogne, men da der 
er pladser til overs, kan 
også andre søge om at 
komme med. Også ægte-
fæller til deltagere! Har du 
lyst til at få en af de ledige 
pladser til en uforglemme-
lig rejse til Lohmen til kun 
500,- kr. i egenbetaling, så 
send en email til syvsog-
ne@lundbyweb.dk eller 
ring eller sms til 6130 
1004. Sidste frist for til-
melding er på onsdag den 
29. april kl. 12! Herefter 
info ud til alle deltagere. 
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Konfirmander til Svinø Kirke d. 3. maj 2009 kl. 10,30: 
Cecilie Leth Karlsson, Hanebjergvej 1 
Chenett Guttesen Hansen, Fladagervej 2 

Kasper Alenkær, Potentilvej 3 
Mathias Jørgensen, Svinøvej 125 
Magne Mathias Groth, Dybsø Fjordbanke 16 

Årets konfirmander 
Beldringe kirke fredag den 8. maj kl. 10.30 
Kristoffer Fleming Beder, Skovgårdsvej 4 
Simon Møberg Lærke Milo, Hovedvejen 113 
Maria Malou Petersen, Abildhøjparken 57 B 
Emil Ørting, Faksinge By 8 
Tino Jaco Guldhammer Johansen, Roneklintvej 18 
 
Bårse kirke søndag den 10. maj kl. 10.30 
Mads Weinreich Buch, Skovgårdsvej 3 
Martin Weinreich Buch, Skovgårdsvej 3 
Krisstofer Raymond G Christensen, Fredensvej 2 
Patrick Edelskov, Edmundsvej 3 
Nikolaj Larsen, Rødeledvej 12 
Rasmus Friborg Nexø, Chrstinelundsvej 3 
Louise Holm Nielsen, Børgesvej 1 
Rikke Holm Nielsen, Børgesvej 1 
Mikkel Nielsen, Mågevej 5 
Christian Rymsz, Parkvej 10 
Nicklas Fisker Themsen, Gernersvej 14 

Konfirmander til Køng Kirke d. 8. maj 2009 kl. 10,30: 
Amalie Frederikke Andersen, Vordingborg Landevej 5 
Jette Vorsaa Grøn, Bygaden 77 
Karin Vorsaa Grøn, Bygaden 77 
Matilde Gro Larsen, Fjordvænget 10 
Christina Hansen, Højbro 26 
Sarah Elgaard, Bellisvej 15 

Katrine Kent Frederiksen, Boelsvej 16 
Sebastian Gustav Beck, Kostræde Byvej 35 
Theis Elkjær Rasmussen, Højdevej 20B 
Mickei Balschmidt, Mølleparken 18, 2.th. 
Casper Phillip Hansen, Bygaden 36 
Daniel Christiansen, Næstvedvej 386 
Nicolaj Mathisen, Bankevejen 30 

Konfirmation i Lundby kirke d. 3. maj 2009 kl. 10.30 
Mathias Christoffer Højstrup Kok 
Benjamin Bjørn Nielsen, 
Lasse Bjørn Nielsen, 
Ditte Amalie Hagelund Johansen 
Martin Barbesgaard Hansen 

Sofie Mathilde Bredegaard Petersen 
Freja Renee Planck Nielsson 
Kasper Emil Grann Gunni 
Elaine Gaylawan Grøn 
Jimmy Kaltoft Andersen 
 

Konfirmation i Sværdborg kirke 10. maj 2009 kl. 10.30 
Emil Grejsgaard Thorsen 
Max Tandrup Mackeprang, 
Christian Skou Keinicke 
Andreas Birch Munch Jensen 
Marcus Sander Nielsen 
Stephan Svingkær Nielsen 
Jonas Schmidt 
Mads Kaaberbøl Jørgensen 

Brian Andreas Brostrøm 
Katja Jakobsen 
Emilie Withøft Hansen 
Peter Schou Fribert 
Asbjørn Grinder Valhøj 
Casper Phillip Hansen 
Christian Dahl Jørgensen 
Frederik Frank Nielsen 
Julie Stærkmose 

Søndag den 10. maj kl. 10.30 i Udby Kirke 
Iben Bækhave Olsen, Mertehøjvej 14 
Laura Dalgård Hansen, Spangsvej 89 

Maria Louise Hugge Hilsløv, Grumløsevej 137 
Sabrina Spenner, Hovedvejen 131, 4720 
Stine Grønlund Pedersen, Spangsvej 184 

Bededag den 8. maj kl. 10.30 i Hammer Kirke: 
Louise Sønderby Jakobsen, Hammer Alminde 1, Hammer 
Louise Halling Nielsen, Østre Skovvej 54, Lov 
Anne Ljungmann Pedersen, Ringvej 26, Ring 
Danielle Røygaard, Viaduktvej 13, Ring 
Mette Stavnsbjerg, Hammervej 46, Hammer 
Lukas Vestergaard Andersen, Skovmøllevej 7, Myrup 

Rasmus Bastue Jessien Bentsen, Skovvænget 17, Lov 
Oliver Drost Fagerberg, Hovedgaden 35, Lov 
Martin Juul Skaaning Nielsen, Gadevang 25, V. Egesborg 
Jeppe Keller, Uglehøjvej 6, Skovmølle 
Mikkel Klintmann, Hammervej 40, Hammer 
Benjamin Laustsen, Rådekrogvej 6, V. Egesborg 
Matthias Lærke Larsen, Refnæsvej 24, Næstved  
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Country-gruppen Rio  
Grande optræder i Hammer  
Lørdag den 16. maj kan du 
opleve inciterende country-
musik i Hammer Forsam-
lingshus, når countrygrup-
pen Rio Grande kommer på 
besøg. 
Rio Grande har stor erfaring 
på scenen. Bandet har 

blandt andet spillet som 
opvarmning til Kris Kristof-
ferson og Dolly Parton og 
til åbningen af Scandinavian 
Country Clubs festival. De 
har også været i Polen for at 
spille på en stor countryfe-
stival. Udover eget materia-

le spiller Rio Grande også 
cover-versioner af de store 
country-ikoner, såsom John-
ny Cash, Willie Nelson og 
Hank Williams. Rio Grande 
spiller dansevenlig musik. 
Ideen med at starte et coun-
tryband fik forsangeren 

Kristian under et længere 
ophold i USA. Mødet med 
den amerikanske country & 
western scene gjorde så 
stort et indtryk, at han vel 
hjemme igen fandt sammen 
med nogle musikalske ven-
ner, der lige så hurtigt blev 
grebet af den unikke stem-
ning, der findes i country-
musikken. Ikke kun selve 
musikken men også histori-
en bag, samt cowboy- og 
teksttraditionen er uundvær-
lige elementer i den helhed 
som countrymusikken ud-
gør.   
Rio Grandes andet album 
"Jealousy and a Shotgun" er 
blevet mixet af den erfarne 
Kent Olsen, som blandt 
andet har arbejdet for Marie 
Frank. Ambitionen har væ-
ret at udgive den bedste 
danske countryindspilning 
med egne sange, hvilket 
skal ses i lyset af, at Rio 
Grande blev nomineret til 
en Danish Music Award for 
årets danske countryudgi-
velse på baggrund af deres 
CD 'Southern Parts of My 
Country'. 
"Jealousy and a Shotgun" 
består af 12 sange, som re-
præsenterer forskellige ret-
ninger indenfor countrymu-
sikken. Yderligere er instru-
menteringen meget varieret. 
Du kan blandt andre glæde 
dig til at høre violin, pedal 
steel, mandolin og banjo, 
når Rio Grande optræder.  
Rio Grande består af: Søren 
Aggerholm: bas, Christen 
Brunsgård: leadguitar, Jo-
stein Burmann: banjo/
mandolin, Mikkel 
Gulstad: trommer, Lasse 
Jakobsen: violin, Kristian 
Sloth: vokal og Morten 
Øbro: pedal steel. 
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De skånske da-
mejuniorer var 
meget dygtige. 
Langfredag 
vandt de træ-
ningskampen 
over Svend Gøn-
ges damer med 
hele 9-1. 
Men lørdag gik 
det bedre for de 
lokale damejuni-
orer. De tabte 
godt nok 1-2 til 
skåningerne, 
men de spillede 
lige op! Her ses 
begge hold efter 
kampen. 

Venskabsbesøg fra Skåne 
De kom skærtorsdag og var 
her lige til påskedag. Lang-
fredag og påskelørdag træ-
nede de og spillede kampe 

mod hold fra Idrætsforenin-
gen Svend Gønge.  
Som led i venskabsbysam-
arbejdet mellem Lönsboda i 

Gøngelandet i Skåne og 
Lundby var 43 skånske ung-
domsfodboldspillere og 
deres trænere og holdledere 

på påskevisit i Gøngehøv-
dingens hjemland. Besøget 
forløb fremragende. Skånin-
gerne var mycket nöjde! 

Her er hhv. Svend Gønges og Lönsbodas herrejuniorer. Lönsbonitterne vandt deres indbyrdes opgør med 3-0. 

Som det ses på dette foto blev der gået til den, da de skån-
ske og sydsjællandske ungdomsspillere mødtes. Foto: Fif 

Rent sportsligt var det skå-
ningerne, der løb med det 
hele. De vandt alle fire 
kampe. Dame-juniorerne 
vandt 9-1 over Gønges da-
mer, og 2-1 over dame-
juniorerne. Herre-
juniorerne vandt 6-0 over et 
hold fra Haslev og 3-0 over 
Svend Gønges herrejunio-
rer. 
Det meste af fritiden til-
bragte de 43 gæster på 

Avnø Naturcenter, hvor de 
nød naturen og freden og 
roen på det yderste af 
Avnø.  
Det var, sagde skåningerne, 
perfekte rammer for op-
hold, når man er på træ-
ningslejr. 
Den 19. september fylder 
Lönsboda GoIF 90 år, og da 
får Idrætsforeningen Svend 
Gønge en invitation til at 
være med. 

Skåningerne vandt alt 
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De unge var 
jætteglade for 
Lundbyturen 
De 43 skånske fodboldspillere fra Lönsboda GoIF, 
som i påsken var på træningslejr i Lundby, var oven-
ud tilfredse med det arrangement, Idrætsforeningen 
Svend Gønge og Borgerforeningen Lundby stod for. 

Mia Johansson, Lönsbo-
da:  

- Alting har været godt. 
Avnø Naturcenter, sove-

rummet, maden! 
- Fik du talt med nogle af 
de danske piger og dren-

ge? 
- Der var nogen, der talte 

til mig, men jeg forstod 
ikke, hvad de sagde. 

Jeg troede egentlig, at vi 
skulle tale mere sammen. 

- Hvorfor talte I ikke 
mere sammen? 

- Jeg tror, at vi alle er lidt 
generte. 

- Noget du kunne have 
ønsket dig mere? 

- At vi havde haft en 
butik i nærheden, smiler 

Mia, ellers ikke noget.  

Daniella og Emmie hygger 
sig ved kortbordet. 

Nilla, holdleder og mor var meget tilfreds! 

Træner Chrille Olsson: Perfekt stævne! 

Herunder: 
Ola Cederqvist, holdleder 
for herrerne. 
- Sådan skal en trænings-
lejr være!  
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Pigehygge i opholdssalen på Avnø Naturcenter. 

Træner for pigerne Roger Nilsson var meget tilfreds. 

Den sidste lunch, som svenskerne kalder frokosten, inden 
turen går hjem til Lönsboda efter fire spændende dage 
på Sydsjælland. 

Og så er bussen ellers ved at være køreklar. Chaufføren 
hedder Aage, og han er dansk. Det vil sige, han flyttede til 
Skåne for 40 år siden, da var han ni år. Men han kan sta-
dig finde det danske frem, når han er sammen med sine 
gamle landsmænd. 

Tak til Nina Oxdam, Benny 
fra Køng, Maj-Britt Niel-
sen, Steen Nielsen, Laurits 

Hansen og Stine Withøft 
Hansen for en kæmpe ind-
sats under fodboldbesøget. 

Stor tak til de hjælpende hænder 
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Kunstneren bag dette lidt utraditionelle forårsbille-
de er Natasha Fugmann. 

Gustav Ranum har virkelig leget med foråret. 

Nilas Jørgensens påskekylling ser ud til at have fået 
æg, mens vintergækken kigger væk. 

I 4.b på Svend Gønge-skolen i 
Lundby har eleverne haft til 
opgave at ”klippe-klistre-
tegne” et billede med temaet 
”Forår og påske”, i deres bil-
ledkunst timer. Den dag, jeg 
introducerede eleverne for 
opgaven, havde jeg taget et 
eksemplar af 4750Avisen 
med. Den kender eleverne 
godt, da de jo selv bor i et af 
de syv sogne, hvor avisen bli-
ver postomdelt. Mit forslag 
om at vi skulle sende deres 
billeder til 4750 Avisen, som 
så måske ville trykke et eller 
flere af deres billeder, blev 
ikke modtaget med lige stor 
begejstring hos alle eleverne. 
Nogle af eleverne gav udtryk 
for, at de ikke ville lave et 
billede, hvis de kunne 
”risikere”, at det kom i avisen. 
Andre elever var vildt begej-
strede, ved tanken om at deres 
billede måske kunne komme i 
avisen. Da nogle af eleverne 

udtrykte modvilje mod at få 
vist deres billede, og andre 
gerne ville have at deres bille-
de blev vist, valgte jeg at lade 
hver enkelt elev bestemme, 
om deres billede skulle sendes 
til 4750Avisen. De er 21 ele-
ver i klassen, og af dem valgte 
16 elever, at de gerne ville 
have deres billede sendt til 
avisen. Der kan være mange 
grunde til at en elev i 4. klasse, 
ikke har lyst til at deres bille-
de, som de har lavet henne i 
skolen, skal vises frem offent-
ligt. Det vigtigste i denne lille 
historie må være, at eleverne 
selv fik lov til at bestemme, 
om deres billede skulle sendes 
til avisen. 
Eleverne har skrevet navn på 
deres billeder, men for god 
ordens skyld nævner jeg lige 
hvem der har indleveret et 
billede: 

Bautasten eller små fantasifulde æg, som er ved at klække. 
Fantasien fejler ikke noget hos Frederik Bendtsen. 

Foråret og påsken set og skildret af Manja Stærkmose og Catrine Larsen  

Der gik forår i 4. b Cecilie Klosters fantasifulde 
skildring af påskens motiver. 
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Gustav Ranum 
Nilas Jørgensen 

Patrick Puggaard 
Simone Vukovic 
Kia Mortensen 
Nicolai Andersen 
Natasha Fugmann 

Frederik Bendtsen 
Cecilie Kloster 
Mikkel Christensen 
Rasmus Hansen 
Jesper Garner 

Nynne Nielsen 
Emma Pihlsbech 
Manja Stærkmose 
Catrine Larsen 

 

Kvinden bag de dygtige 
elever er formningslærer 
Ellen Andersen, Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 

Patrick Puggaard er også 
inspireret af påskens æg. 

Emma Pilsbech og Nynne Nielsen er nærmest gået amok i denne eksplosion af forår 
og påske. 

Mikkel Christensen og Rasmus Hansen er mestrene bag 
denne betuttede påskekylling. 

Alt ånder forår og påske i dette værk af Simone Vukovic. 

Dristige lilla farver i dette kunstværk af Kia Mortensen. Nicolaj Andersens kylling vender hovedet på hovedet! 
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Sydsjællands Perle 

Helaftens-  
arrangementer 

fra 495 kr. pr. couvert 
alt inkl. 

Åben for store som små 
selskaber alle ugens 

dage 
 

Mad ud af huset  
Husmandskost  

fra kr. 95,- 
Smørrebrød fra kr. 21,- 
Festmenu fra kr. 155,- 

Buffet fra kr. 125,- 
 

Ring efter brochure 
 

Bårse Samlingshus 
Pia Illum 

5599 0116 

Nu planlægger vi 
nyt Gøngemarked 

Var du med til Gøngemar-
ked 2008 i Lundby? Det var 
der i hvert fald mange, der 

var! Den dejlige solskinsdag 
lørdag den 25. oktober. 
I år gentager vi succes’en 

og afholder gøngemarked 
over hele to dage, nemlig 
lørdag den 15. og søndag 
den 16. august.  
Markedet vil primært blive 
holdt i Lundbyparken, hvor 
der vil være plads til mange 
flere boder og aktiviteter 
end der var ved Medborger-
huset sidste år. 
Gøngemarkedet er afhæn-

gigt af, at borgerne giver en 
hjælpende hånd med. 
Og derfor indkalder vi til 
borgermøde tirsdag den 28. 
april 2009 kl. 19,00 
i Medborgerhuset Lundby 
Succesen med Gøngemar-
ked 2008 skal nu følges op 
med et endnu bedre to-
dages marked. 
- Vi håber at der er mange 
der vil bakke op om dette 
års marked! 
Alle er velkomne til mødet 
tirsdag! 
På Foreningen Svend Gøn-
ge, Borgerforeningen Lund-
by og Medborgerhuset 
Lundbys vegne. 

Villy Lorich 

Der kommer mange flere udklædte på gøngemarkedet i år. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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

Ny ledelse i 
Landsbyforum 

Forrest: Susan Thydal, Nyråd, Søren Vissing Nielsen, 
Bårse-Beldringe. Bagest: Mogens Bengtsson, Midtmøn 
og John Konggaard, Bogø. 

Landsbyforum, samarbejdet 
mellem lokalråd og lokale 
borgerorganisationer i hele 
Vordingborg Kommune har 
fået ny ledelse og nye ved-
tægter.  
Det skete på stormødet 
mandag den 6. april på Vin-
tersbølle Skole i Nyråd. 
De nye vedtægter gør 
Landsbyforum til en for-
ening, og i de nye vedtægter 
slås det fast, at ikke kun 
lokalråd kan tilslutte sig 
som medlemmer, også loka-
le foreninger som borger–,  
beboer– og idrætsforeninger  
kan melde sig ind i Lands-

byforum. 
Indmeldelse foregår fuld-
stændig som medlemskab af 
LAG’en.  
Foreningen henvender sig 
til Landsbyforum, f.eks. via 
hjemmesiden 
www.landsbyforum.dk og 
meddeler, at man ønsker at 
være medlem. Så er forenin-
gen medlem. Det koster 
ikke noget at være medlem! 
Grunden til foreningsdan-
nelsen er muligheden for at 
kunne søge egne midler til 
foreningens drift fremover.  
- Der er ikke ændret ved 
Landsbyforums karakter af  

Telefonnummer til  
mobilfrisør var forkert 
Hvis du forgæves har for-
søgt at kontakte mobilfri-
sør Charlotte Rosdahl, som 
vi omtalte i seneste num-
mer af 4750Avisen, er der 
en god grund til det.  
Nummeret, som vi opgav i 
annoncen var nemlig for-
kert. 
Hvis du kunne tænke dig at 
få besøg af Charlotte Ros-
dahl med henblik på klip-
ning af dele af eller hele 
familien, skal du ringe på 
telefon-nummer  

2538 2499 
et debat– og erfarings-
udvekslingsforum. 
Der var et nyvalg til sekre-
tariatet, idet Peter Sten Han-
sen fra Lundby ikke ønske-
de genvalg. I stedet valgtes 
lokalrådsformand John 
Konggaard fra Bogø. Sekre-
tariatet består herefter af 

Susan Thydal fra Nyråd 
Lokalråd, Søren Vissing 
Nielsen, formand for Bårse-
Beldringe Lokalråd, Mo-
gens Bengtsson, formand 
for Midtmøns Lokalråd og 
John Konggaard, formand 
for Bogø Lokalråd. 
Se www.landsbyforum.dk 
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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. 

Vi går tirsdag aften, og da 
det nu er længe lyst, starter 
vi først kl. 19.00 på det 
angivne startsted og er 
tilbage ved startstedet igen 
kl. ca. 21.00 
Den sidste vandredag i 
april, går vi dog allerede 
18.30: 
28. april k. 18.30: Vinters-
bølle Skov, start ved Vin-

tersbølle Skole.  
5. maj kl. 19.00: Start 
Svinø Kirke – hvor vi ser 
på kransene fra dagen før 
inden vi går. 
12. maj kl. 19.00: Start 
Avnø ved naturcenteret. 
19. maj kl. 19.00: Start 
Lundbyparken. 
26. maj kl. 19.00: Start i 
Skaverup By. Parkering på 

hjørnet af Skaverupvej og 
Koholtevej 
Alle fra nær og fjern er 
velkomne! 

 
Med venlig hilsen  

Hanne Kofoed Jensen, 
Køng Borgerforening 

 
Tlf. 2075 8420 
       2227 7732 

Motionsture i skønne maj 

Advokat 

Jan Frederik Hansen 
Hovedgaden 28, Lov      

4700 Næstved 
Tlf.: 28 92 99 32 

E-mail: jfh@advojan.dk  www.advojan.dk 

 

 Nyt lokalt advokatkontor   
 Jeg tilbyder næsten alt indenfor almindelig 
advokatvirksomhed. 
  
Specialer: Boligkøb, civile retssager, inkasso, 
social- og a-kasseret, familie- og børnesager, 
strafferet, offerbistand og ansættelsesret. 

Efter vel overstået general-
forsamling i Lundby Ten-
nisklub, hvor Mogens Olsen 
blev valgt ind i bestyrelsen i 
stedet for Gitte Kjær, er vi 
klar til den kommende sæ-
son. 
 
Vi holder standerhejsning 
den 3 maj 2009 kl. 10.00 
ved klubhuset, og alle inte-
resserede er meget velkom-

ne. Vi håber  
på dejligt forårsvejr, så vi 
kan få spillet på de nyreno-
verede baner. Husk uden-
dørssko, så har vi ketsjere 
og bolde til låns, hvis nye 
har lyst til at prøve spillet. 
På baggrund af en solid 
økonomi i klubben beslutte-
de vi på generalforsamlin-
gen at nedsætte kontingentet 
så priserne er som følger: 

 
 

Seniorer        kr. 500,00 
Ynglinge        -    350,00 
Børn  u/18 år  -    250,00 
 Som noget nyt har vi ind-
ført et familiekontingent på 
kr. 1000,00 - d.v.s. at børne-
ne spiller gratis, og det er 
uanset hvor stor 
familien er - så kom forbi 
og brug nogle hyggelige 
timer med hele familien.  
HUSK, i LUNDBY TEN-
NISKLUB kan man spille 
lige så meget, man har lyst 

til. 
Er man interesseret i at hø-
re, hvordan man bliver med-
lem af Lundby Tennisklub 
kan man altid kontakte for-
mand Gitte Enggaard 
2098 6027 eller kasserer 
Bjarne Hansen 4057 1979. 
Alle oplysninger er også 
tilgængelige på vores hjem-
meside 
www.lundbytennisklub.dk  

P.b.v. 
Gitte Enggaard 

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.  

Sæsonstart i Lundby Tennisklub 
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Information fra Lundby og Sværdborg Kirker  

 
Vi har fået ny organist  
 
 
 
Lundby og Sværdborg menighedsråd havde 
d. 31. marts prøvespilning med ansøgerne til den ledige organiststilling i vores kirker.  
Menighedsrådene valgte at ansætte Dorte Jensen, som er en frisk kvinde på 41 år. 
 
Dorte er udover at være uddannet organist mor til 3 børn på 11, 14 og 17 år og bosat i Ringsted. 
 
Så kom og hør Dortes dejlige spil i vores kirker. 

Familiegudstjeneste 
 
    Vi lytter - på en historie fra Jesus 
      Vi ser billeder - Børnebiblen 
         Vi synger - nye og kendte sange 
            - og vi uddeler børnebibler til de børn der er fyldt 5 år, 
              - men alle børn, forældre og alle andre er også velkomne. 
 

Det er Store Bededag d. 8.maj kl. 10.30 i Lundby Kirke 
     
 - kom også og se hvad der er i skattekisten! 

 

 

Så er sommeren atter i udsigt og den årlige tur ” Ud – i – det – blå ”er fastlagt til 

TIRSDAG D. 16. JUNITIRSDAG D. 16. JUNI  
Tilmelding til Kirsten Hansen tlf: 5598 1264 eller mobiltlf.:  2271 7713 
 
Efter princippet ”først til – mølle” og herefter optages man på venteliste. 
Tilmelding senest d. 4. juni. 
Pris 50 kr. 
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I juni genopfører Sydsjæl-
lands Kulturteater forestil-
lingen ”En satans jord”. 
Sydsjællands Kulturteater 
har valgt at opføre skuespil-
let i Balle, hvor der traditio-
nen tro er fundet en af Syd-
sjællands smukkeste spille-
pladser med naturen som en 
unik kulisse. Kulturteatrets 
sidste succes ”Ballelars” 
blev opført i disse omgivel-
ser, som absolut fortjener at 
blive genbrugt. 
Landsbyen Balle er ligele-
des det geografiske midt-
punkt for Vordingborg 
Kommune, så vi håber, at vi 
kan få rigtig mange tilskue-
re til at besøge denne smuk-
ke plet, hvor istiden og 
Mern-Å har skabt et amfite-
ater af de sjældne. 
Stykket er skrevet af Tho-
mas Nielsen, Nørre Mern, 
og er et blandt mange lokal-

historiske stykker fra den 
produktive forfatters hånd. 
Der arbejdes i øjeblikket 
intenst på øveaftener i Vie-
mose forsamlingshus. Et 
arbejde, der har stået på 
siden januar.  
Inden længe går de mange 
lokale skuespillere on loca-
tion i Balle, og når general-
prøven finder sted den 11. 
juni, vil en række på 30 
øveaftener være fuldbyrdet, 
og et lokalhistorisk stykke 
vil endnu engang kunne 
opleves. Der gås til sagen 
med entusiasme, arbejdsom-
hed og glæde både blandt 
skuespillere og ikke mindst 
sypigerne, som yder et stort 
bidrag i forbindelse med 
forestillingen. Ingen fore-
stilling uden kostumer. 
”EN SATANS JORD” tager 
sit udgangspunkt i svenske-
krigen i 1657-60, hvor den 

svenske konge Karl d.10. 
Gustav gik over isen fra 
Jylland til Fyn og videre til 
Lolland og Sydsjælland. 
Ved fredsslutningen i 1658 
måtte Frederik d. 3. afgive 
Skåne, Halland og Blekin-
ge. Et halvt år senere for-
trød den svenske konge, at 
han ikke havde erobret hele 
Danmark og kom tilbage til 
Sjælland og belejrede Kø-
benhavn, men det lykkedes 
byens borgere at holde fjen-
den ude. 
Det er denne ufredstid Syd-
sjællands Kulturteater le-
vendegør i årets skuespil. 
Specielt her på Sydsjælland 
gik det hårdt ud over lokal-
befolkningen – armod og 
elendighed samt en utrolig 
råhed kendetegnede tiden. 
Svend Poulsen – alias Gøn-
gehøvdingen – er selvfølge-
lig med i skuespillet. Af 

andre af tidens personlighe-
der kan nævnes Leonora 
Christine og Corfitz Ulfeldt. 
Ligeledes medvirker mange 
historiske personer fra Syd-
sjælland, og hvad der sker 
med dem og deres familier 
skal ikke afsløres her.  
Instruktør på forestillingen 
er Annelise Kristensen, 
Vordingborg. Hun har på 
rollelisten 75 personer, så 
der er meget at holde styr 
på. 
 
Fakta: Stykket opføres i 
Balle, Ballevej 16 den 12., 
13., 19., 20. juni kl. 18 og 
søndag den 21. juni kl. 16. 
Alle dage er der folkefest en 
time, inden selve forestillin-
gen går i gang. Folkefesten 
er en oplevelse i sig selv. 
Yderligere oplysninger på 
www.kulturteater.dk 

Sydsjællands Kulturteater er  
godt i gang med forestillingen 
En satans jord, hvor Svend 
Poulsen, Gøngehøvdingen, spil-
ler en central rolle. 
Kan ses i Balle juni måned det-
te år. Spilles som optakt til 
Gøngeåret næste år, hvor 4750-
området festligholder 400-
årsdagen for Svends fødsel. 

Sydsjællands Kulturteater 
genopfører En Satans Jord 

Frederik den tredje, som er noget 
bekymret med udsigt til at miste sin 

kongetitel. Spilles af Verner Grie-
bel. På vej under bordet den sven-

ske konge Karl Gustav, som morer 
sig og drikker gevaldigt. Spilles af 

Henning Petersen, Præstø. 

Peter Fischer og Leif Nygaard føl-
ger interesseret med. Spiller hen-
holdsvis hestepranger Lauridsen 
fra Præstø og Svend Poulsen.
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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 

Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler til fx 

konfirmation skrives 
Ring på tlf. 3066 3389 

dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 

Lørdag den 11. april holdt 
Amb–Lundby åbent hus. 
Man kunne også kalde det 
fuldt hus, for der kom ikke 
færre end omkring 130 per-
soner. Det blev en dag, som 
forløb rigtig godt.  
Der var masser af gode til-
bud på dæk, seje alu-fælge, 
dieseltuning og andet bil-
udstyr, gratis legetøjsbiler til 
børnene, støddæmpertest af 
egen bil: der var 29 biler på 
testeren i løbet af dagen. 
Anders Jacobsen fra Amb 
udstillede også en del af de 
superfede biler, han har byg-
get.  
Klokken 12 kom Jason Watt 
og fik skrevet en masse au-
tografer, en enkelt kunde 
ville gerne have hans auto-
graf skrevet på bagskærmen 
af bilen, så fik han selvføl-
gelig det. Jason fik en snak 

med næsten alle dem, der 
kom forbi.. 
Efter at Amb er blevet med-
lem af Mekopartner har An-
ders Jacobsen lavet en lod-
trækning mellem de kunder, 
der få lavet service på deres 
bil i april og maj måned. En 
heldig kunde vinder et 
weekendophold i et luksus-
sommerhus. Du kan stadig 
nå at være med, men skynd 
dig at bestille tid til service 
på din bil, da kalenderen er 
ved at være fuld. 
Anders fornemmer, at alle 
hyggede sig på dagen, hvor 
der også var kaffe, kage, 
rødvin og ostebord og selv-
følgelig påskeæg til børene. 
- Jeg vil gerne takke alle 
dem, som nåede forbi påske-
lørdag, det var superhygge-
ligt, siger Anders Jacobsen. 
 

Jason Watt i Lundby 

Jason Watt gav sig tid til at snakke med alle gæsterne, da 
han var i Lundby hos Amb pinselørdag. 
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Advokat Jan Frederik Han-
sen, 47, har åbnet ny advo-
katvirksomhed i Lov. Nær-
mere betegnet på Hoved-
gaden 28. 
Der er tale om en praksis, 
som kan dække de fleste af 
de behov for advokathjælp, 
som opstår hos private og 
mindre virksomheder.  
Jan Frederik har bl.a. stor 
rutine og erfaring i at ind-
drive tilgodehavender fra 
både virksomheder og pri-
vate. 
Han understreger dog, at 
han også meget vel kan 
hjælpe både virksomheder  
og private, som bliver mødt 
med uretmæssige krav om 
betaling.  
 
Gratis retshjælp i Lov  
En del af de sager, der be-
gynder som inkassosager, 
viser sig at udspringe af, at 
de to parter ikke er enige 
om, hvad der egentlig skyl-
des.  
Når sådan en situation op-
står, vil det ofte være væl-
dig fornuftigt at lade en 
advokat vurdere, om det kan 
betale sig at lade sagen gå i 
retten, siger Jan Frederik. 
Det er imidlertid hans erfa-
ring, at alt for mange und-
lader at få sådan en vur-
dering, simpelthen fordi, de 
tror, at det er alt for dyrt.  
Men det behøver det ikke 
være! 
Inde i de større byer er der 
som regel mulighed for at 
gå til den lokale advokat-
vagt for at få en vurdering 
af en juridisk problemstil-
ling. 
- Det er sådan set en fin ord-

ning, siger Lov-advokaten. 
Men jeg kan nu se mindst to 
svagheder: For det første 
skal man transportere sig 
hen til det sted, hvor advo-
katvagten har til huse – og 
det kan da godt være et pro-
blem i sig selv. Men lige så 
vigtigt er det vel, at man 
skal indrette sig efter at 
møde op inden for en time 
eller to på en bestemt uge-
dag.  
- Derfor har jeg besluttet 
mig for at stille mig til rå-
dighed som ”lokal advokat-
vagt” på den måde, at en-
hver der har et problem, 
som man vil have vurderet, 
kan ringe til mig og aftale 
en tid. Så vil jeg uden be-
regning give en umiddelbar 
vurdering af, hvad det er 
bedst at gøre i den konkrete 
situation, siger Jan Frederik 
Hansen. 
 
Ny – men ikke helt ny! 
Den advokatvirksomhed, 
Jan Frederik har startet i 
Lov er ganske vist ny.  
Han erkender dog, at han 
ikke selv er helt ”ny” læn-
gere.  
Den 47-årige advokat har 
indtil for nyligt været be-
skæftiget i et advokatfirma i 
Odense.  
- Nu synes jeg, det er på 
tide at prøve kræfter med 
min gamle drøm om at dri-
ve min egen lille ”biks”, 
hvor jeg kan beskæftige mig 
med en hel del af de mange 
forskellige sagstyper, advo-
kater kan komme til at be-
skæftige sig med. 
Arbejdet på de større advo-
katkontorer kan godt blive 

lidt for samlebåndsagtigt for 
mig. Og så føler jeg mig 
vist også mere hjemme her, 
siger advokaten.  
 
Æbler og pærer 
Blandt de sagstyper, Jan 
Frederik har specielt kend-
skab til, kan nævnes rådgiv-
ning og skødeskrivning ved 
boligkøb.  
- Der er mange andre, som 
kan skrive et skøde, og nog-
le af dem (især ikkeadvoka-
ter) kan tilsyneladende gøre 
det billigt. Men så er det, 
man skal passe på at man 
ikke kommer til at ”sam-
menligne æbler og pærer”. 
Jeg kan også skrive et skøde 
ganske billigt. Men hvis 
man vil have en tilbunds-
gående vejledning, så koster 
det selvfølgelig lidt mere, 
siger Jan Frederik Hansen. 
Han minder samtidig om, at 
det altid er en god idé at gå 
til advokat inden man un-
derskriver en købsaftale. 
Ud over boligkøb, civile 
retssager og inkasso har Jan 
Frederik Hansen et dybt-gå-
ende kendskab til social- og 
a-kasseret, familie- og bør--
ne-sager, strafferet, ansæt-
telsesret og offerbistand. 
 
Hjælp til voldsofre 
Han fremhæver det med bi-

standsadvokat til sex- og 
voldsofre som et overset 
område! 
- Jeg har en klar fornemmel-
se af, at der er rigtigt mange 
mennesker, som ikke er klar 
over, at ofre for sexovergreb 
og voldelige forbrydelser (i 
langt de fleste tilfælde) kan 
få advokatbistand, som be-
tales af det offentlige. Ad-
vokaten kan hjælpe med at 
skaffe den rigtige erstat-
ning, men han/hun kan også 
være behjælpelig på mange 
andre måder.  
- Jeg synes, det er et utroligt 
spændende område. Derfor 
skrev jeg også i sin tid spe-
ciale om det på jurastudiet. 
Jeg fik da også optaget en 
artikel om emnet i Uge-
skrift for Retsvæsen, siger 
Lov-advokaten. 
 
Lov-butik i Lov 
Jan Frederik kan i øvrigt 
sagtens selv se et humori-
stisk element i, at han har 
startet advokatfirma i Lov.  
- Jeg har da også tænkt me-
get over, hvordan jeg kan 
omsætte det til et fængende 
slogan. Det er ikke lykkedes 
for mig endnu! Men jeg gi-
ver gerne et par flasker god 
rødvin til den, som kan 
knække nøden for mig, si-
ger den nye advokat i Lov. 

Fra Lov skal 
land bygges 
Nyt advokatkontor i Lov 

Jan Frederik Hansen, ny advokat i Lov. 
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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 

Er du flyttet til Lundby 
eller et andet af de syv sam-
arbejdende sogne, Beldrin-
ge, Bårse, Køng, Svinø, 
Sværdborg eller Udby, og 
har du endnu ikke været til 
møde for nye borgere, får 
du hermed en invitation. 
Onsdag den 6. maj kl. 18.30 
har Borgerforeningen 
Lundby dækket op til en 
hyggelig informationsaften 
for nye borgere i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 
4.  
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 småkager. 
- Vi skal nok sørge for no-
get passende til børnene, 

siger bestyrelsesmedlem i 
Borgerforeningen Lundby, 
Ingegerd Riis. 
Aftenen byder ellers på 
orientering om det område, 
du som ny borger er flyttet 
til. 
Det er vigtigt, at du melder 
dig til arrangementet! Se-
nest fredag den 1. maj be-
des du sende en e-mail til  
ingegerdriis@hotmail.com. 
Du kan også ringe eller 
sms’e til 2835 0512.  
Efter aftale i Syv Sogne 
Samarbejdet er alle nye 
borgere i de syv samarbej-
dende sogne velkomne til 
mødet i Lundby. 
 

Med venlig hilsen 
Borgerforeningen Lundby 

Velkomstmøde 
for nye borgere 

Countryforeningen UHAa præsenterer countrybandet RIO 
GRANDE i Hammer Forsamlingshus, lørdag den 16 maj. Ban-
det har blandt andet spillet som opvarmning til Kris Kristoffer-
son og Dolly Parton. Udover eget materiale spiller Rio Grande 
også cover-versioner af store country-ikoner som Johnny Cash, 
Willie Nelson og Hank Williams. Rio Grande blev nomineret til 
en Danish Music Award for årets danske countryudgivelse. 
Dørene åbnes kl 17:30 og prisen incl. mad er 250,- for medlem-
mer. Du kan tegne medlemsskab ved indgangen, enten som 
årsmedlem eller gæstemedlem. 
Års medlem: 75,- kr - Gæstemedlemsskab: 25,- kr 
Kontakt: Countryforeningen UHAa på. Tlf. 4693 7500 eller e-
mail: bestyrelsen@uhaa.dk. Mere info på www.uhaa.dk  

I Hammer lørd. 16. maj 
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Det sker april-maj 
27   4750Avisen udkommer 
28  4750Avisen udkommer 
18.30: Motion - mødested 
Vintersbølle Skole. 
19.00: Borgermøde i Medbor-
gerhuset Lundby om Gønge-
marked 09. 
29   14.00: Pensionistforenin-
gen i Køng Forsamlingshus 
30  13.30-16.30: Torsdags-
komsammen i graverboligen 
ved Beldringe Kirke. 
2  15.00: Grundtvigs minde-
stuer genindvies. 
3 10.00: Standerhejsning i 
Lundby Tennisklub. 
4  Deadline for 4750Avisen - 
send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk  
5 19.00: Motion - start ved 
Svinø Kirke. 
19.15-21.30: Lundby Sognear-
kiv har åbent, Lundby Hoved-
gade 100, kld. 
6  14.00: Pensionistforeningen 
i Køng Forsamlingshus  
18.30: Møde for nye borgere i 
Medborgerhuset Lundby, Ba-
nevej 4, 4750 Lundby. 
19-20: Træning med instruktør 
ved Uglevang i Køng. 
8 7.00: Syv Sogne tager til 
Lohmen i Tyskland på bede-
dagskonference. 
11  4750Avisen udkommer 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Lundby. 
19.00: Motion på Folkesund-
hedspladsen i Lundby. Ved 
Ibsvej. 
12   4750Avisen udkommer 
19.00: Motion - start ved Avnø  
Naturskole. 
13  19.00: Syv Sogne Samar-
bejdet holder møde i Medbor-
gerhuset Lundby. 

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 

Fællesmarkedet - Fællesmarkedet 
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 4750@ lundby-
web.dk eller send/aflevér den til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby.  

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 

Mangler du plads til en 
campingvogn, trailer eller 
lignende, så har jeg plad-
sen i stort maskinhus, 
hvor der er tørt. Ring, så 
finder vi ud af det.  Tlf. 
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 modtager. 
Ring, så laver vi en aftale 
om evt aflevering/ afhent-
ning. 

2890 8752 
                    * 
Mørk pæn brugt barne-
vogn sælges for 500 kr. 
Tlf: 5538 2804 
                    * 
JVC tv, 28 tommer stereo, 
købt i starten af 2003 og i 
fin stand, virker perfekt. 
Digitalboks DVB T, 
HDMI, købt i slutningen 
af 2008, virker også per-
fekt. Perfekt til sommer-
huset, kan købes sam-
let for 500,00 kr. 
Tlf. 6116 7587 

Hip-hip HURRA! 
Hip-hip-HURRA! er en ny 
rubrik i 4750Avisen, hvor 
du får mulighed for at mar-
kere en mærkedag i familien 
eller blandt vennerne.  
Send dine elektroniske bil-

leder og dine hilsener eller 
meddelelser til  
4750@lundbyweb.dk. 
Du kan også sende til Møl-
lergaarden 3, 4750 Lundby. 

Vi starter op med motion på 
Folkesundhedspladsen i 
Lundby mandag d. 11. maj 
kl. 19. 
Efter opvarmning og brug af 
redskaberne vil et hold gå en 
tur med eller uden stave. 

Alle er velkomne. 
Birgit Kirk er instruktør og 
kan kontaktes på tlf. 5576 
7451, hvis du har yderligere 
spørgsmål eller ønsker in-
struktion i brug af redska-
berne. 

Instruktion på folke-
sundhedspladsen  
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DEBAT-DEBAT-DEBAT 

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. 

 

Den kunne hænge på en 
stander ved parkeringsplad-
sen ved siden af kirken på 
vestsiden. 
Ved siden af den kunne 

hænge en stander med et 
kort over selve Lundbyom-
rådet og dets seværdigheder 
Der kommer utroligt mange 
mennesker, der spørger om 
det mest mærkværdige, der 
ligger ude på Svinø eller 
Kostræde, som jeg ikke 
kender til. Og så kunne man 

jo henvise til sådan en stan-
der.   
 
                                 M.V.H.  

Merete Ingemansen, 
Gl.Lundby 

Om postkassen  
i Gl. Lundby 

Om tyrkfjel og andre fjel 
I en annonce fra Merko i 
Lundby udlover Bo gratis 
øl til ædru kunder, således 
at disse ikke behøver at 
forblive ædru. Meget pris-
værdigt initiativ. Det er dog 
ikke dette, der skal være 
hovedtemaet i denne epi-
stel, men afslutningen på 
annoncen, der har følgende 
ordlyd: 
Der tages forbehold for 
udsolgte varer og tyrkfjel. 
Da jeg gik i skole under 
krigen (2. verdenskrig, 
red.), stavede man fjeld 
med d til sidst. Det er må-
ske lave om ligesom may-
onnaisen, der blev til majo-
næse. Der kan måske være 
tale om et norsk fjeld. Det 
skal jeg ikke gøre mig klog 
på, da jeg er totalt uvidende 
med hensyn til norsk ret-
skrivning. At det ikke er 
svensk, ved enhver, der har 
kendt en pædagog med en 
fjällräv. 

Måske skulle der have stået 
tyrkfejl. Så så fald ville det 
i dagens Danmark være 
mere korrekt at skrive: 
Misforståelse af anden 
etnisk herkomst end 
dansk. 
Så skulle der forhåbentlig 
ikke kunne rejses indven-
dinger her. 
Muligheden for at der i et 
ord kan forekomme to sta-
vefejl samtidigt, er statisk 
(mon ikke vores gode skri-
bent mener statistisk, red.) 
meget lille. 
Skulle det trods denne ma-
tematiske usandsynlighed 
være meningen, at der skul-
le stå trykfejl, må man anta-
ge, at korrekturlæseren ikke 
har været i stand til at be-
nytte sig af Bos generøse 
tilbud til ædru personer.  
 

Arno Nyhm 

Vær med i debatten! 
Har du lyst til at være med 
i debatten her på siden, så 
send dit indlæg til 
4750@lundbyweb.dk. 
Har du ikke adgang til en 
computer med forbindelse 
til nettet, så kan du sende 
et brev til 4750Avisen, 
Møllergaarden 3, 4750 
Lundby.  
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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 

Kom maj, du søde milde! 
Gør skoven atter grøn! 

Og se ved dæk og spilde- 
olie automester så køn!   

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Her er dine repræsentanter i Syv Sogne Samarbejdet 

7Sogne 
Syv Sogne Samarbejdet er et 
samarbejde mellem Beldrin-
ge, Bårse, Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Udby 
Sogne.  
Hvert sogn vælger to repræ-
sentanter til Syv Sogne Sam-
arbejdet.  
Samarbejdet består for tiden 
af følgende repræsentanter: 

Søren Vissing 
Nielsen, 
Hastrupvej 14, 
4720 Præstø 
5598 0018/2468 
8774 svngisha-
le@sol.dk 

Finn Olsen, 
Hastrupvej 34, 
Hastrup 
5598 1257 
ulla-
olsen@mail.dk 

Annelise  
Jensen 
Parkvej 35 
Baarse 
4720 Præstø 
tlf. 5598 0146 
alj@dlgnet.dk  

Bårse Sogn: 

Lundby Sogn: Svinø Sogn: Sværdborg Sogn: 

Peter Sten 
Hansen, Møl-
lergaarden 3, 
Lundby, 5576 
6001 sten@ 
post7.tele.dk 

Steen K. Nielsen,  
Ibsvej 43,  
4750 Lundby,  
5576 7217  
ibsvej43@ 
nielsen.mail.dk 

Peter  
Christensen,  
Kornhøjvej 2, 
Svinø  
5576 9192 
pc-svinoe@ 
pc.dk 

Steen Casper-
sen, Dalkærvej 
47, Klarskov, 
4879 3410 
steenogkirsten 
@tdcadsl.dk 

Beldringe Sogn: 

Udby Sogn: 

Lise Lotte 
Nielsen 
Spangsvej 
183, Udby,  
4750 Lundby 
tlf.5598 1310 

Jørgen E.  
Petersen 
Grumløsevej 115, 
Grumløse, 4750 
Lundby, 5598 
2430. mejsehu-
set@hotmail.com 

Klaus Larsen, 
Koholtevej 58, 
4760 Vording-
borg. 2083 6796 
larsen@ 
mato-hunger.dk 

Poul A. Larsen, 
Præstegårdsvej 
14, Bårse, 4720 
Præstø 
tlf. 5599 0040 
scandevo 
@dlgmail.dk 

Køng Sogn: 

Jes Jelsmark 
Dueurtvej 8 
Kostræde Banker 
4750 Lundby 
tlf. 2190 3374 
jelsmark 
@mail.dk 

Else Lützhøft 
Dueurtvej 8 
Kostræde  
Banker 
4750 Lundby 
tlf. 5099 0526 
pelse@mail.dk 

Orla Andersen, 
Dybsøvejen 61, 
Svinø, 4750 
Lundby,   
5576 9755   
kirsten.orla@ 
andersen.mail.dk 

Auto-
mester 
så køn 
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Søndag den 3. maj 
(3. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30  
Hammer: 10.30 
Køng: Ingen 
Lundby: 10.30  
Konfirmation 
Svinø: 10.30 Konfirmation 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Mandag den 4. maj 
(befrielsesaftenen) 
Beldringe: 19.00 

Svinø: 19.30 Mindegudstje-
neste 
 
Tirsdag den 5. maj 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
Fredag den 8. maj 
(Store bededag) 
Beldringe: 10.30  
Konfirmation  
Bårse: Ingen  
Hammer: 10.30  
Konfirmation 
Køng: 10.30 Konfirmation 
Lundby: 10.30  
Familiegudstjeneste 

Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 10. maj 
(4. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30 Konfirmation 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30  
Konfirmation 
Udby: 10.30 Konfirmation 

Vester Egesborg: 9.00 H. 
Poulsen 
 
Søndag den 17. maj 
(5. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30 Familieguds-
tjeneste. Juniorkonfirman-
derne medvirker 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 10.30 

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

v. Peter Mieritz  
tlf. 2073 7084 

 Gudstjenester for dig - i din kirke - i dit sogn 
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Lundby 

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

Tilbuddene i denne annonce gælder fra mandag den 27. april 2009 til mandag den 11. maj 2009 eller så længe lager haves. Der 
tages forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

14 dages tilbud: 
 Guf til dine dyr  

Lundby 

HUND: 
SILVERDOG HUNDEMAD 15 
KG.                          99,90 
"SUPER HUNDMAD "  
5 KG                        34,90   
300G                         5,90 
1240G                       8,90 
PEDIGREE HUNDEMAD  
820 G                      19,90 

KAT: 
SUPER KATTEMAD  
415 G                         3,90 
SUPER KATTEMAD  
100 G                         2,90 
KITEKAT-WHISKAS "MENU-
BOX" PR PAKKE          36,90 
"PERFEKT" FIT KAT (TØR) 
750 G                        34,90 

FUGL: 
2,5 KG SOLSIKKEFRØ 29,90 
5 KG VILDTFUGLE BLAN-
DING                        39,90 
50 STK FUGLEBOLDE  59,90 
  
VI HAR DEMO PÅ ALT TIL 
HUND / KAT /FUGL  
MANDAG DEN 27. APRIL 

 

Obama 
kaldte 
ham 

BO! 
Hvad siger Bo? - Næppe tilfældigt!  
Vi fejrer med en stribe Bo-amatilbud 


