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4750  Avisen 
6. årgang nr. 63 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 11.-12. maj 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Rungende 
nej til store 
vindmøller Vi har set Cirkus  

Baldonis nye show 
Vi har haft en spion til landspremie-
re på Cirkus Baldonis 2009-
forestilling. Vi kan kun sige: Glæd 
dig til Cirkus Baldoni kommer her 
til området den 26. august. Køng 
Borgerforening og Borgerforenin-
gen Lundby har igen i år købt en 
forestilling!                  Læs side 12 

Der blev sagt nej med så store 
bogstaver, at ingen af de fem 
politikere fra kommunalbesty-
relsen i Vordingborg Kommune 
var i tvivl om, at store vindmøl-
ler ikke skal placeres i Syv Sog-
ne-området. 
På dialogmødet i Over Vindinge 

blev planerne om at placere gi-
gantiske havmøller på land i 
den grad jordet af de omkring 
50 fremmødte borgere.  
Kun en eneste erklærede sig 
som tilhænger af de store møl-
ler, resten gik imod. 
                               Læs side 6 

Glæd dig til den 26. august: 

Nyt auto-
værksted 
i Lundby 
Transportfirmaet Flügge åbner nyt 
autoværksted i Lundby på adressen 
Lundby Hovedgade 86. 
                                        Læs side 8 
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   4750 Lundby 

eller: tlf. 5576 6001 
Tryk:  
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samt 4760 Sværdborg Sogn,  
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Har du ikke fået bladet, så ring til  

4750Avisen på 6130 1004 
Sidste frist for indlevering af 

stof og annoncer til næste num-
mer af 4750Avisen er  

mandag den 18. maj 2009  
kl. 12.00! OBS! Kl. 12! 

Næste nummer udkommer  
den 25.-26. 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 

   Venskab over grænser 

K ommunerne har 
efter sammen-

lægningerne skåret geval-
digt ned på venskabsby-
samarbejdet. I Vording-
borg Kommune har man 
defineret et nyt grundlag 
for venskabsbysamarbej-
det, nemlig at det ikke 
skal foregå i toppen, men 
fra bunden ud fra konkre-
te projekter. 
Det er en fornuftig måde 
at fremme det internatio-
nale samarbejde. Hvad 
hjælper det, at højt belag-
te politikere mødes over 
fine middage og skåltaler 
et par gange om året. Det 
er bedre, at almindelige 
borgere hjælpes til at mø-
des og lære hinanden at 
kende. 
I Lundby og omegn har vi 
etableret sådan et 
”bottom-up” samarbejde, 
først og fremmest med 
Lönsboda i det nordøstli-
ge Skåne, Gøngelandet, 
som vi i kraft af snapha-
nerne og selvfølgelig 
Svend Poulsen, Gønge-
høvdingen, har en fælles 
historie med. Men også 
med Lohmen i det tidlige-
re DDR samarbejder vi. 

Så sent som i påsken i år 
udmøntede samarbejdet 
med Lönsboda sig med et 
venskabsbesøg af en dele-
gation på 43 unge fod-
boldspillere og deres træ-
nere og holdledere, som 
havde en herlig trænings-
lejr og gode træningspas  
og –kampe med vores 
Idrætsforeningen Svend 
Gønges unge. 
 

H er i maj skal en 
femteklasse fra 

Svend Gønge-skolen i 
Lundby besøge deres nye 
venskabsklasse på Örke-
nedskolan i Lönsboda. Og 
i juni indbyder Borgerfor-
eningen Lundby alle, som 
kan være i en bus med 
plads til 48 personer til en 
fire-dagestur til Lönsbo-
da, hvor hovedindholdet 
er at opleve en ægte 
skånsk midsommeraften 
og midsommerdag. 
I august forventer vi be-
søg fra Lönsboda til vores  
gøngemarked 2009 i 
Lundby, og i september 
skal vores idrætsfolk til 
Lönsboda og fejre Löns-
boda GoIFs 90 års fød-
selsdag den 19. septem-

ber. 
 

H vorfor i alver-
den satser vi så 

mange kræfter på samar-
bejde med vores naboer?  
Fordi samværet med gode 
naboer giver ny energi. 
Det gør det i lokalområ-
det, og når vi mødes i 
vores Syv Sogne Samar-
bejde og i Landsbyforum! 
Men det har også vist sig, 
at de borgere, som har 
været med på turene til 
Skåne og Mecklenburg-
Vorpommern i Tyskland 
får en stærk lyst til at 
medvirke til aktiviteter, 
hvor det internationale 
perspektiv spiller en rolle,  
f.eks. gøngemarkeder. 
 

D erfor stor ros til 
vores kommune 

for dens strategi på ven-
skabsbyområdet. At det 
først og fremmest skal 
bygges op fra neden. Via 
konkrete projekter, der 
involverer almindelige 
borgere og borgergrupper. 
Det er med til at øge den 
lokale livskvalitet! 

www.kræmmerhallernelov.dk 
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komitéen for Vordingborg og omegn 

UNDERVISERE UNDERVISERE UNDERVISERE    
TIL COMPUTERAFDELINGENTIL COMPUTERAFDELINGENTIL COMPUTERAFDELINGEN   

Vore frivillige undervisere ønsker forstærkning for at kunne nå at hjælpe alle de 
medlemmer, der ønsker at lære mere på IT-området. 
Vi søger derfor frivillige, der vil hjælpe i undervisningen af begyndere og lidt øvede, 
samt i Excel og Power Point og evt. lede vor net-café. 
Indsatsen kompenseres med dækning af udgifter, gratis kurser, samt lejlighedsvis 
socialt samvær med andre i undervisningsgrupperne. 
Sæsonen starter per 01. september.    
John Nielsen på tlf.: 2060 5222 el. e-mail.: nielsenjohn@webspeed.dk står til rådig-
hed med yderligere oplysninger.  

 

Flügge’s Bogføring 
Mindre firmaer! 

Vi klarer bogføring, moms,  
løn og fakturering! 

Ring og få et tilbud på  

7252 4912 
Lundby Hovedgade 86, 4750 Lundby 

www.flygge.dk - info@flygge.dk www.kræmmerhallernelov.dk 

Så er programmet 
for årets fest i 
Grumløse ved at 
være på plads. 
 
Udby Sogns Bebo-
erforening, Grumlø-
se Landsbylaug og 
Pilegaardens Ven-
ner kan lørdag den 
13. juni for fjerde år 
i træk byde sogne-
børn og alle andre 
interesserede vel-
komne til en sjov og 
hyggelig dag på 
Pilegaarden. 
 
Programmet inde-
holder foreløbig 
udstilling af Gold-
wing Motorcykler, 
Veteranbiludstil-

ling, Linedance 
med Happy Feet 
Linedancers, stor 
indianderlejr med 
kæmpe-tipi, ægte 
cowboys fra Flat 
Creek Western Ri-
ders, Lege for børn 
og voksne samt 
indianershow opført 
af ryttere fra Pile-
gaardens Ridehal. 
 
Dagen sluttes vanen 
tro af med helstegt 
gris med det hele.... 
 
Du kan læse meget 
mere om arrange-
mentet i de næste 
numre af 4750-
Avisen. 

Sommerfest 
i Grumløse 

Lørdag d. 16. maj invi-
teres der til rundvis-
ning og åbent hus i 
Thorvaldsens Samlin-
ger på Nysø ved 
Præstø. Turen afholdes 
under ledelse af den 
lokale fortæller Kai 
Christiansen. Kai Chri-
stiansen har siden 2007 
været tilknyttet samlin-
gerne som fast rundvi-
ser, og har et væld af 
spændende historier i 

ærmet for alle med 
interesse for egnens 
lokalhistorie.  
På turen vil der blive 
vist rundt i samlinger-
ne og fortalt om kunst-
nerens liv, arbejde og 
tilknytning til Nysø 
Gods. Der gennemfø-
res rundvisning kl. 
10.30 og 11.15. Det 
koster 20 kr. pr. person 
at deltage i rundvisnin-
gen. 

Efter en længere perio-
de hvor samlingerne 
ikke har haft faste åb-
ningstider for offent-
ligheden, er Museer-
ne.dk og Vordingborg 
Kommune nu gået 
sammen om at holde 
samlingerne åbne. Fra 
1. maj til 30. august 
2009 er der således 
åbent tirsdag-fredag kl. 
14-17, og lørdage og 
søndage kl. 11-17. 

Åbent hus hos Thorvaldsen 

Thorvaldsen foran sit atelier ved Nysø Gods. Maleri af H. C. A. Buntzen 
1843. 
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Kræmmerhallerne i Lov 
Svinget 1, Lov,  
4700 Næstved 
 
 
 
Åbent lørdag-søndag 10-17 
www.kræmmerhallernelov.dk 
 

Danmarks 
Kræmmerhallerne i Lov 

 

Sydsjællands mest eksklusive kræmmermarked 

Restaurant Lyset 
- det er bare godt! 
Restaurant  
Cafeteria 
Diner Transportable 
50 forskellige retter 
Tlf. 5829 0111 
Åbningstider: 
Mandag:    lukket 
Tir-fredag: 16-21  
Lørdag:      10-21 
Søndag:     10-18 

René og Vivi 

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

CAFETERIA 

Bliv kræmmer! 
Vi tilbyder 8000 kvm. stort hus, som er 
Danmarks bedste permanente indendørs 
kræmmermarked. Vi har tæpper på gulvene 
og nedsænkede lofter. Vi har cafeteria med 
stort udvalg af mad og drikke samt café med 
spændende produkter. Kræmmerforeningen 
står for en stribe arrangementer. 
Nærmere info om stadeplads: 3166 4121  

Kom og besøg os i 
Kræmmerhallerne i 
Lov! 
Du vil opleve en 
masse muligheder. 
Find det, du mang-
ler og mød en masse 
herlige mennesker. 
Bliver du brødflov, 
kan du få stillet din 
sult i caféen, restau-
ranten eller i cafete-
riaet. 
Vil du have maden 
med hjem, kan det 
også lade sig gøre! Wild 

Western 
Party 
Lørdag den 6. juni kl. 19 
Spisning (sheriffens buffet) kl. 19 
Musik (country & western band)  
- hele aftenen 
Masser af LINE DANCE 
Underholdning hele aftenen 
Du skal være udklædt  
(cowboy-/indianerstil) 
Konkurrence: den bedst udklædte 
m/k vinder eksklusiv middag for to. 
Billetter à 295 kr. kan bestilles på 
tlf. 3166 4121 eller køb direkte i 
Kræmmerhallerne i weekenden. 

Den vildeste  

dag i Lov! Vi gentager  
succes’en! 

Førslev 
Spille- 
mændene 
Søndag den 17. maj har vi igen 
de populære Førslev Spillemæn-
dene på scenen i Kræmmerhal-
lerne i Lov. Det er fra 12 til 16, du 
kan opleve de populære musike-
re fra Midtsjælland. 

Gratis entré og  
gratis parkering! 



4750Avisen, nr. 63, 11.-12. maj 2009 

 

5 

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 

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 spids-
kål, som vi tilbereder med 
græsk yoghurt og krydrer 
med spidskommen og kori-
ander.  
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! 

En milliard indere kan ikke tage fejl!  
Kyllingestykkerne simrer i de herlige indiske krydderier. 

Mobil:  2538 2499 
Tidsbestilling 
Man-tors 7.30-19.00 

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

www.kræmmerhallernelov.dk 
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Den store sal i Over Vindinge Forsamlingshus var fyldt 
godt op. Godt 50 var mødt op til dialogmødet. 

Hele fem politikere var 
mødt op til dialogmødet 
i Sværdborg Sogns For-
samlingshus i Over Vin-
dinge. Fra venstre: Ta-

ge Vestergaard, En-
hedslisten, Mette Høgh 
Christiansen, Socialde-

mokraterne, Erling B. 
Nielsen, SF, Birthe 

Helth, Socialdemokra-
terne og Elly Nielsen, 

Venstre. Med ryggen til 
aftenens dirigent Jens 

Hallqvist. 

- Et rungende nej til store 
vindmøller i Lundby Lokal-
område. Det var, hvad der 
mødte de fem politikere fra 
Vordingborg Kommunalbe-
styrelse, da de mandag den 
21. april var til dialogmøde 
med borgerne i de fem sog-
ne Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby i for-
samlingshuset i Over Vin-
dinge. 
Mødet var særdeles velbe-
søgt, over 50 spørgelystne 
borgere var mødt op, og 
poltikerpanelet var også på 
mærkerne. Dels var der 
hele fem med af de seks 
mulige, dels var politikerne 
særdeles velforberedte og 
kunne svare klart og tyde-
ligt på aftenens seks emner. 
Det emne, der helt klart 
interesserede borgerne mest 
var planerne om at opsætte 
gigantiske vindmøller på op 
mod 150 meters højde tre 
steder i Lundby Lokalområ-
de. Og de mange protester 
var ikke uden gennemslags-

kraft i politikerpanelet. 
Således sagde Birthe Helth 
fra Socialdemokraterne, at 
hun er enig med borgerne i 
Lundby Lokalområde i, at 
de store møller hører hjem-
me på havet og ikke inde på 
land.  Elly Nielsen fra Ven-
stre, som ikke har noget 
imod vindmøller, heller 
ikke de store, sagde at hvis 
det kommer til afstemning 
om møller i et område, hvor 
borgerne er så meget imod, 
som her, så stemmer hun 
imod. Samme holdning gav 
Mette Høgh Christiansen 
udtryk for. 
I øvrigt oplyste formand for 
miljøudvalget Erling B. 
Nielsen, at Vordingborg 
Kommune har opfyldt sin 
vindmøllekvote. 
Kommuneplanen, som ope-
rerer med nye områder med 
kæmpevindmøller i Lundby 
Lokalområde, sendtes i otte 
ugers offentlig høring 30. 
april, så der er god til at 
gøre indsigelse.  
Aftenens øvrige emner var 
busændringer - her lovede 
politikerne at arbejde for 
offentlig busbetjening af 
Lundby Station i myldreti-
den samt telebusdrift om 
aftenen - koordinering af 
gravearbejder, slåning af 
græsrabatter, kommunepla-
nen og tilskud til forsam-
lingshuse. 

Rungende nej  
til store vindmøller 

www.kræmmerhallernelov.dk 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Her er kontaktpersoner til 
din borger– eller beboer-
forening i netop dit sogn. 
Du er velkommen til at 
ringe eller maile: 
Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 

Bårse: 
Bårse Grundejer– og Bor-
gerforening 
Martin Olsen 
martin@frimands.dk 
5599 0114 og 4056 2783 
Køng:  
Køng Borgerforening 
Poul Erik Rønje poul. 
erik.roenje@tdcadsl.dk 
5576 9462 
Lundby: 
Borgerforeningen Lundby: 
Peter Sten Hansen 
sten@post7.tele.dk 
5576 6001 - 6130 1004 
Svinø: 
Svinø Borgerforening 
Orla Andersen 
kirsten.orla@  
andersen.mail.dk 
5576 9755  
Sværdborg: 
Sværdborg Beboerfor-
ening 
Michael Petersen 
M18@mullep.dk 
2388 0284 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  

En  annonce i 4750Avisen 
bliver set af flere end du tror! 
(Spørg bare købmanden i Lundby) 
Vil du også være med, så ring  
6130 1004 eller send en mail til 
4750@lundbyweb.dk! 

4750Avisen 

Jane og John Flügge, som 
driver Flügge´s Transport 
ApS, Flügge’s Rengøring 
ApS og Flügge’s Bogføring 
på Lundby Hovedgade 86 
åbner nu også eget auto-
værksted i Steffen Larsens 
værksted i Lundby. Værk-
sted Team kommer det til at 
hedde. 
Åbningen sker mandag den 
11. maj.  
Værkstedets åbningstider er 
mandag til torsdag fra kl. 

07.00 til kl. 15:00 Fredag 
lukket. 
Jane og John Flügge byder 
mekaniker Rene Jensen 
velkommen som faglig leder 
af værkstedet.  
Rene er udlært mekanikker 
og har haft fornøjelsen af at 
lave både lastbiler og per-
sonbiler, så han kan lidt af 
hvert. 
Vi kan tilbyde alle reparati-
oner indenfor lydpotter, dæk 
alm. service.  

Vi kan altid give et godt 
tilbud.  
Skulle din vogn lige pludse-
lig lyde mærkeligt, så kik 
forbi vores værksted på 
Lundby Hovedgade 86. 
Vores timepris er 375,- kr.  
ekskl. moms. 
 
Hilsen 
Flügge´s Transport ApS 
Værksted Team 
Lundby Hovedgade 86 
4750 Lundby. 

Flügge åbner nyt auto-
værksted i Lundby 

John og Jane Flügge med nogle af deres mange medarbejdere foran firmaet i Lundby. 

www.kræmmerhallernelov.dk 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Hvad gør jeg,  
hvis bilen hoster? 

Kom til mig, så må vi se,  
om den har fået influenza!  

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Bliv medlem af  
Foreningen Svend Gønge 
Foreningen Svend Gønge 
har til formål at fejre Gøn-
gehøvdingen Svend Poul-
sens 400 års fødselsdag i 
2010. Dertil at udbrede 
kendskabet til Svend Poul-
sen, hans gønger og deres 
samtid. På seneste general-
forsamling i foreningen 
blev det besluttet, at med-
lemskab af foreningen er 
gratis. Du kan blive med-
lem og dermed få tilsendt 
vores nyhedsbrev samt in-
formationer om arrange-
menter ved henvendelse til 
vores kasserer Eva Jørgen-
sen, tlf. 5538 2315 eller pr. 
e-mail: evaknud@mail.dk. 

Sig ikke nej til gratisaviser! 
Når du skal forny dit evt. 
Reklamer– Nej tak! skilt, så 
pas på, at du ikke kommer 

til også at sige nej tak til 
gratisaviser. 
Hvis du siger nej til gratis-

aviser, siger du også nej til 
de lokale ugeaviser som 
Sydsjællands Tidende og 

4750Avisen! Sig ikke nej til 
gratisaviser, hvis du fortsat 
vil have din gratis ugeavis! 
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Rejse til  
Gøngehøvdingens  
fødeland 
Faxe Turistforening arrange-
rer nu en weekendtur til 
Gøngelandet i det nordøstli-
ge Skåne, hvor gøngehøv-
dingen Svend Poulsen blev 
født i 1610. 
Turen finder sted i pinseda-
gene fra lørdag den 30. maj 
til mandag den 1. juni. 
Prisen for turen er 1950,- 
kroner for medlemmer af 
Faxe Turistforening og for 
medlemmer af Foreningen 
Svend Gønge! Normalpris 
2350,- kr.  
Er du interesseret i turen, 
kan du ringe til Faxe Turist-
bureau og høre nærmere på 
tlf. 5671 6034. 

”Familien Bertelsen og Gl. 
Øbjerggård” er en fotoud-
stilling, som fortæller om 
det liv, som blev levet i 
huset i Køng efter fabrik-
kens tid. Fra 1920 – 1939 
boede forpagterfamilien 
Bertelsen og deres tre børn, 
Ib, Ruth og Arne, i huset, 
og de var i familie med de 
daværende ejere af Øbjerg-
gård Gods. For fire år siden 
besøgte Ruth Bertelsen for 
første gang sit barndoms-
hjem efter flytningen. Ved 
den lejlighed viste hun mu-
seets ansatte sit fine gamle 
familiealbum, som var fyldt 
med fotos fra tiden i huset. 
Museet fik siden mulighed 
for at scanne billederne, og 

det er der kommet en fin 
lille fotoudstilling ud af. 
Billederne rummer stor 
glæde og charme, og samti-
dig giver de indblik i, hvor-
dan livet blev levet i en 
godsejer-/forpagterfamilie i 
første halvdel af 1900-
tallet. 
Og da udstillingen blev 
åbnet fredag den 1. maj, var 
Ruth Bertelsen tilbage i sit 
barndomshjem igen. 
- Det er en meget stor ople-
velse, sagde en tydelig be-
vægtet Ruth Bertelsen.  

Udstillingen kan ses frem 
og med den 18. oktober. 
Museet har åbent tirsdag-
fredag og søndag 10-16, 
samt lørdag 13-16. 

Flügge’s Rengøring ApS. 
Privat og erhverv 

Vi bruger kun miljørigtige  
rengøringsartikler! 

Ring og få et tilbud på  

7252 4911 
Lundby Hovedgade 86, 4750 Lundby 

www.flygge.dk - info@flygge.dk 

Ruth Bertelsen blev født og opvokset på Gl. Øbjerggaard. Hun flyttede derfra, da hun 
var 16. Da udstillingen om hendes barndomshjem åbnede, var hun ”hjemme igen”. 

Familien Bertelsen på Gl. 
Øbjerggård omkring 1930. 
Det er Ruth i midten i den 
hvide kjole. 

Ruth genså sit barndomshjem 

www.kræmmerhallernelov.dk 

Trådens gang 
Som en hyldest til den fanta-
stiske historie og de hånd-
værksmæssige traditioner, 
der knytter sig til Gl. Øbjerg-
gaard i Køng, er årets som-
merudstilling en temaudstil-
ling om billedvævning! Ud-
stillingen hedder ”Trådens 
Gang – før og nu”, og bag 
den står de syv kunsthånd-
værkere og tekstilkunstnere: 
Mona Lise Martinussen, 
Mette Lise Røssing, Solveig 
Bruun, Inga Østergård, Lis 
Ahrenkiel, Hanne Kold og 
Ellen Agerskov.  
De har valgt at arbejde med 
temaet ”før og nu” og har 
blandt andet ladet sig inspire-
rer af runer, billedsten, kalk-
malerier, koptiske vævninger 
og anatolske kelims!  
Det er der kommet en række 
smukke og spændende arbej-
der ud af, som præsenteres på 
udstillingen samtidig med, at 
der fortælles om kunstnernes 
inspirationskilder og billed-
vævningens lange traditioner 
”før og nu”!  

Billedtæppe fra udstil-
lingen Trådens gang. 
Udstillingen kan ses 

til og med den 18. 
oktober. Museet har 
åbent tirsdag-fredag 

og søndag 10-16, 
samt lørdag 13-16.  
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Fælles-markedet  
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 
4750@ lundbyweb.dk eller send/aflevér den til 
4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby.  

Barnetremmeseng    
120 x 60 H=75 Med 
justerbar bund og 
aftagelig front til 2 
pers.  sofa. Med 
madras.                     
600 kr . 
Gl. vugge ca. 1790 
med original maling, 
eg og fyr.  Madras 
medfølger. Sidst brugt 
2007. 800 kr.  
Tlf 5576 9004. 
Mail adresse: 
Knarreborg@4750.dk 

Fremlysning af kat 
Vi har her i Over Vin-
dinge en lille hvid 
hunkat med gråt mel-
lem ørerne. 
Den er meget sød og 
kælen og tror den er 
flyttet ind her. Hvem 
savner den ????? 
 
Venlig hilsen  
Lars Vangdahl 
Søgårdsvej 5  
Tlf. 4498-4898 

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. 

Vi kan godt bruge en alt mulig 
M/K til forefaldende arbejde 

i haven, bygninger og maskiner. 
Marie og Arne Fuglsang 

Hovedgaden 38, Lov 
4700 Næstved 

Mail amf.lov@mail.dk 
Tlf. 55761217 

www.kræmmerhallernelov.dk 

En læser har sendt os dette billede af en annonce fra Tyskland med 
kommentaren: I Tyskland er politikerne knap så ømskindede.  

Næstvedkoret er i forårshumør, måske fordi 
det skal til Køng Kirke og optræde tirsdag den 
26. maj kl. 19.30. Af repertoiret kan nævnes 
Carl Nielsens Forårssang og Åge Nielsens 
Forårstegn. Alle er velkomne! 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Maj: 25.-26. maj: deadline 18. maj kl. 12 

Juni: 8.-9. juni: deadline 1. juni kl. 12 
Juni: 22.-23. juni: deadline 15. juni kl. 12 

Resten af juni og juli:  
SOMMERFERIE 

August: 3.-4. aug.: deadl. 27. aug. kl. 12 
Bemærk! Vi udkommer  

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

Glæd dig til Cirkus Baldoni 
- vi har smugkigget! 

Igen i år, nærmere bestemt 
onsdag den 26. august, 
kommer Cirkus Baldoni til 
vores område, og Køng 
Borgerforening og Borger-
foreningen Lundby har alle-
rede besluttet, at vi vil købe 
en forestilling, så borgerne i 
vores område kan komme 

billigt i kvalitetscirkus. 
Sidste år var jo en gigantisk 
succes med over 400 delta-
gere i teltet på græsmarken 
bag Gl. Øbjerggaard i 
Køng. 
I år kommer Baldoni både 
med et nyt telt og med en ny 
forestilling.  

Den forestilling havde forle-
den landspremiere, og her 
havde 4750Avisen sendt en 
spion for at se, hvad man 
byder på.  
Vores spion fortæller, at det 
er en dejlig forestilling, 
Cirkus Baldoni byder på i 
2009.  

- Der er noget for både børn 
og voksne.  
Forestillingen får vores spi-
ons varmeste anbefalinger.  
Glæd dig til onsdag den 26. 
august, hvor du kan invitere 
hele familien i cirkus for en 
meget billige penge! 

Han er bare så sjov! Noget af det mest intelligente 
klovneri, der nogensinde er set i cirkus! 

Cirkusdirektør René 
Marvin Mønster tager 
som sædvanligt kegler 
med bugtalernummeret 
med Løven Leo. Sjov for 
både børn og voksne! 

Dygtige kinesiske cirkusartister har 
holdt deres indtog i Cirkus Baldoni. 
De har bestemt ikke gjort forestillin-
gen ringere. 

www.kræmmerhallernelov.dk 

Vejledning om kommuneplanen 
Borgerforeningen 
Lundby har besluttet 
at tilbyde borgerne i 
Lundby Sogn vejled-
ning om den nye 
kommuneplan. Bor-
gerne har mulighed 

for at kommentere 
planen 30. april og 
frem til 26. juni. 
På Lundby Bibliotek 
sidder Steen Nielsen 
tirsdag den 12. maj kl. 
15-17, Nils Glud 

mandag den 18. maj 
kl. 14-16 og Peter 
Sten Hansen tirsdag 
den 26. maj kl. 15-17 
for at svare på spørgs-
mål om, hvordan man 
gør indsigelse. 
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11  4750Avisen udkommer 
19.00: Stavgang fra Folke-
sundhedspladsen ved Ibsvej i 
Lundby. Alle er velkomne. 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Lundby. 
12   4750Avisen udkommer 
19.00: Motion - start ved Avnø  
Naturskole. 
18.30-21.00: Borgermøde om 
kommuneplanen for borgere i 
Bårse og Beldringe Sogne. 
Bårse Samlingshus i Bårse. 
13  19.00: Syv Sogne Samar-
bejdet holder møde i Medbor-
gerhuset Lundby. 
19-20: Instruktion på Motions– 
og Mødestedet i Køng. 
14  14.00: Torsdagskomsam-
men i graverhuset ved Beldrin-
ge Kirke. 
15 
16 10-12: Familiedag på Mo-
tions- og Mødestedet i Køng. 
17.30: Country-orkesteret Rio 
Grande optræder i Hammer 
Forsamlingshus. Tlf. 4693 
7500 eller www.uhaa.dk.  
17 12-16: Førslev Spillemæn-
dene optræder i Kræmmerhal-
lerne i Lov - gratis adgang. 
18 kl. 12.00: Deadline for 
4750Avisen - send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk  
19.00: Stavgang fra Folke-
sundhedspladsen i Lundby. 
Alle er velkomne. 
19  19.00: Motion - start i 
Lundbyparken. 
20 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Me-
nu: kylling tikka-masala.  
19-20: Instruktion på Motions– 
og Mødestedet i Køng. 
21 14.00: Torsdagskomsam-
men i graverboligen ved Bel-
dringe Kirke. 
24 
25 4750Avisen udkommer 
19.00: Stavgang fra Folke-
sundhedspladsen i Lundby. 
Alle er velkomne. 
26 4750Avisen udkommer 
19.00: Motion - start i Skave-
rup By. Parkering på hjør-
net af Skaverupvej og Ko-
holtevej. 
19.30: Næstvedkoret synger i 
Køng Kirke. Alle er velkomne. 
27 19-20: Instruktion på Moti-
ons– og Mødestedet i Køng. 

Det sker i maj 

Tusind tak for den store 
opbakning til fåredagen 
2009. Over hele landet var 
der åbent hus påskelørdag i 
de mange forskellige slags 
besætninger, og vi 
er iblandt dem, der har væ-
ret velbesøgt, med over 130 
mennesker, takket være alle 
Jer som lagde vejen forbi 
og kiggede ind. Vores ar-
rangement var da helt klart 
rettet til børnehøjde, men 
det er også det, vi lægger 
megen vægt på. Vores egne 
børn og enkelte legekam-
merater har brugt tid på 
forberedelse, mens andre 

kom på selve dagen med 
ekstra kaniner, så der var 
noget at kigge på og kæle 
med.  
Beklager meget, at de må-
ske lovede læmninger mel-
lem 10 og 16 udeblev, men 
det er naturens gang, de 
kom så til gengæld om afte-
nen og dagen efter! 
Hønsene blev lidt slidte til 
sidst, mens de desperat for-
søgte at klatte de rigtige 
steder for at tilfredsstille de 
flestes behov. 
Også tak for de mange gode 
tilbagemeldinger, det var-
mer og giver mod på at 

gentage arrangementet.  
Og så må I huske at melde 
ud, hvis I mangler kaniner, 
enten til Larsenpigerne med 
de små kaniner eller  Geert-
sendrengen med de store 
kaniner. 
Hvis I vil kontaktes ang. 
lammekød er I stadig vel-
kommen til at ringe 5576 
6117 og blive skrevet på 
bestillingslisten. 
Summasummarum: 

 
Tak for påskelørdag fra 

Fam. Larsen og Får. 
Gammel Lundby 

130 kom til fåre-
dag i Gl. Lundby 

Flügge’s Autoværksted 
Alt i reparationer 

Lydpotter, dæk, bremser,  
klargøring til syn! 

Ring og få et tilbud på  

7252 4910 
Lundby Hovedgade 86, 4750 Lundby 

www.flygge.dk - info@flygge.dk 

Tur til Tyskland måtte aflyses 
Syv Sogne Samar-
bejdets inspira-
tionstur til Lohmen i 
Tyskland måtte af-
lyses i bededagsferi-
en, da der var for få 
tilmeldte.  
Samarbejdet har dog 

ikke opgivet turen. 
Man vi nu i samar-
bejdet drøfte, om 
den i stedet skal 
gennemføres i efter-
året, hvor der ikke 
er konkurrence fra 
konfirmationer! 
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Søndag den 17. maj 
(5. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30 Familieguds-
tjeneste. Juniorkonfirman-
derne medvirker 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 
Lundby: 10.30  
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 9.00 
Udby: 9.00 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Torsdag den 21. maj 
(Kristi himmelfartsdag) 
Beldringe: 19.00  
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: 9.00  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 9.00 
 

Søndag den 24. maj 
(6. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 9.00 M. Gaarden  
Hammer: 9.00 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Fredag den 29. maj 
Bårse: 19.00 
 
Søndag den 31. maj 
(Pinsedag) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: 9.00  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 9.00 

Gudstjenester for dig i maj  

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 

www.kræmmerhallernelov.dk 

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, 
4750 Lundby 
tlf.5598 1310 
spangsvej@ 
mail.dk 

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: 

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

Poul Erik Rønje 
Køng Kirkevej 
4, Køng,  
4750 Lundby 
tlf. 5576 9462 
poul.erik.roenje
@gmail.com  

Bjarne Kristian-
sen, Bygaden 37, 
Køng,  
4750 Lundby 
tlf. 5576 9371 
klitgaard@chri-
stiansen.mail.dk 

Midsommerfest i Skåne 
Der er fortsat ledige pladser 
til Borgerforeningen Lund-
bys bustur til midsommer-
fest i vores venskabsby 
Lönsboda i Gøngelandet i 
Skåne. 
Du vil opleve den helt spe-
cielle stemning, der er en 
midsommeraften i Sverige 
med musik og dans om 
midsommerstangen og god 
mad og drikke. 

Turen kommer til at koste 
ca. 1500 kroner pr. person, 
og der bliver overnatning 
på det hyggelige vandrer-
hjem i Lönsboda og evt. 
andre steder, f.eks. bed & 
breakfasts, hvis der kom-
mer mange tilmeldinger.  
Meld dig til allerede nu på 
borger@lundbyweb.dk eller 
ring eller sms til 6130 1004. 
Alle er velkomne! 

Vær ven-
ligst op-
mærksom 
på, at dead-
line for stof 
til 4750Avi-
sen er man-
dag i ulige 
uger  
KL. 12! 
Husk at 
aflevere stof 
før kl. 12!! 
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DEBAT-DEBAT-
Hvor var Venstre inkl. par-
tiets advokater da stormen 
om Muhammed-
tegningerne gik verden 
over? 
Den gang som nu, mente 
jeg, at det var en aldeles 
unødvendig handling - om 
end helt lovligt af Jyllands-
posten, at trykke tegninger-
ne.  
Da tegningerne var blevet 
trykt, var Danmark nødt til 

at forsvare sig med henvis-
ning til vores ytringsfrihed, 
helt klart. Men, Venstre 
kunne dengang have 
”mildnet” på verdens mus-
limers vrede, hvis de havde 
taget det møde som de her-
boende muslimske ledere 

ønskede den gang, men nej.  
Nu bliver det samme parti 
godt og grundigt fornærmet 
over, at vor nye statsmini-
ster er blevet brugt som et 
kærligt-humoristisk blik-
fang på bagsiden af 
”landets mindste avis”. Der 
sættes himmel og jord i 
bevægelse, i hvert fald i 
form at et brev fra en høje-
steretsadvokat, hvor ejeren 
af Merko i Lundby, Bo 
Weber, bliver truet med et 
sagsanlæg. 
Der er ca. 1,2 milliarder 
muslimer i verden. Dvs. ca. 
hvert femte menneske eller 
20% af verdens befolkning 
er muslimer. Dem mente vi 
i Danmark, at de godt kun-
ne tåle at udsættes for blas-
femi. Vi herhjemme kan 
mønstre godt 5,5 millioner i 
en efterhånden herlig blan-
ding af mange religioner. 
Så det er måske helt forstå-
eligt, at der fra partiet Ven-
stres Landsorganisation må 
protesteres over denne 
upassende form for blasfe-
misk brug af et billede af 
vor nye leder!  
PS.  
Det foto af Lars Løkke Ras-
mussen der blev benyttet i 
Merko’s annonce i 4750A-
visen, var i øvrigt et aldeles 
nydeligt billede af ham! 
Ikke noget med at benytte 
sig af en fæl karikaturteg-
ning, vel? Suk.... 

Venlig hilsen 
Aase Harrekilde-Petersen 

4750 Lundby 

Ytringsfrihed og en annonce  

Journalisterne er ved at fal-
de over hinanden i deres 
iver for at bagatellisere den 
verserende sag om en køb-
mands brug af statsministe-
rens kontrafej til markedsfø-
ring. 
Købmanden selv kalder det 
en spøg.  Men lad os dog 
kalde en spade for en spade. 
Det er da ikke tilladt at bru-
ge billeder af andre menne-
sker som led i sin markeds-
føring.  I hvert fald ikke 
uden at spørge vedkommen-
de.  Mon noget som helst 
almindeligt menneske – 
journalist eller borger – 
ville finde sig i det?  Vi har 
vel alle sammen ophavsret-
tighed til billeder af os selv.  
Især, når det drejer sig om 
markedsføring. Så er det jo 
ikke bare en spøg.  Så er der 
penge med i det. 
Men ved at kalde det en 
spøg, trækker man en paral-
lel til sager, hvor kongelige 
eller berømtheder bliver 
gjort til grin.  Hvis de reage-
rer på en sådan spøg kaldes 
de ”ømskindede”, hvorfor 
de klogeligt vælger at lade 
som ingenting. De vil nem-
lig i den offentlige mening 
altid ende med at tabe.  
Uanset hvor perfid omtalen 
eller karikaturen er. 
Det er muligt, at købman-
den i naivitet virkelig har 
troet, at det var en uskyldig 
spøg.  Selv om der jo trods 
alt er tale om slet skjulte 
toner af latterliggørelse ved 
at bruge ord som 
”Fadbamse” og ”Flæske-
steg”.  Imidlertid har jour-
nalisterne med et snuptag 
fået Statsministeren til at 
fremstå som en tøsedreng i 

læsernes øjne. Det er altså 
over al måde lykkedes at 
score billige politiske po-
ints. For det er jo det, sagen 
drejer sig om.  
Der er da ingen grund til at 
skjule, at hele Danmark som 
bekendt deler sig i to politi-

ske lejre. Den ene giver 
gerne den nye statsminister 
en chance.  Den anden har 
for længst kørt kanonerne i 
stilling til fordel for Helle 
og Willy.  Det er helt OK, 
men lad os dog kalde en 
spade for en spade. 
 

Erhard Bruun 
Kostræde Byvej 20 

4750 Lundby Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler til fx 

konfirmation skrives 
Ring på tlf. 3066 3389 

dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 

Meningsmanipulation 

Tegning: Mikael Nielsen 

Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby. 

www.kræmmerhallernelov.dk 
www.kræmmerhallernelov.dk 
www.kræmmerhallernelov.dk 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 11. maj 2009 til mandag den 25. maj 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

Tilbud til manden, som 
kun kan blive kønnere: 

Lundby 

Lundby 

 Gilette Fusion. Barbermaski-
ne til batteri og blade  
pr. pk. 69,90 - 1/2 pris! 
  
Royal d’Or barberskum  
200 ml. 10,00 
  
Maribo pils ta`1 kasse med 
30 fl. 64,95 excl. emb. 

Nopa flydende vaskemiddel. 
Color/White. 1 liter. 10,00  
  
Super Citron opvask 500 ml. 
ta`2 fl. for kun        10,00 
  
Axe shower 250 ml. flere 
varianter.  
frit valg pr. fl.         19,95 

Citroner ta` 4 stk. 10,00  
 
BEGRÆNSET PARTI: 
 
Kangaroo Peak Shiraz Au-
stralien rødvin 
Cape Berghof Chardonnay 
South Africa hvidvin.  
4 fl. à 75 CL.      100,00 

 Bo: - Her er Merkos førstehjælp! 

Åhh 
nej! 


