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4750  Avisen 
6. årgang nr. 64 

Avisen til alle i  

 25.-26. maj 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Lundby udpeget  
til kultur-arvsby 

Alt om midsommer-
turen til Lönsboda 

Køng-Svinø Kirkeblad                   
                 4 sider i midten 

Nu starter 
rollespil 
i Lundby 
På torsdag den 28. maj kl.18.30 
kan friske drenge og piger og 
deres forældre i Lundby og 
omegn komme og melde sig til 
rollespil. Det er Rollespil 
Svend Gønge, som dermed åb-
ner med et informations– og 
indmeldelsesarrangement i 

Medborgerhuset Lundby.  
Rollespilskonsulenten vil infor-
mere om, hvordan han har 
tænkt sig at drive rollespilsafte-
nerne fremover, og der bliver 
mulighed for at melde sig ind 
på stedet. 
                         Læs mere s. 11  

Midsommeraften i Sverige er noget 
helt specielt. Stemningen med mu-
sik og dans omkring majstangen er 
enestående. 
Du får nu chancen for at opleve det 
hele sammen med vores venner i 
Lönsboda i Skåne.  
For 1500 kroner kan du komme med 
på en fire-dages bustur til Lönsboda, 
hvor vi ud over majfestlighederne 
får lejlighed til at opleve nogle af 
Gøngelandets store seværdigheder.  
                           Læs side 5 og 19 

Lundby har sin egen helt specielle 
kulturhistorie. Ikke mindst som by-
en, hvor Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen boede i 20-30 år af sit liv og 
efter al sandsynlighed hviler sine 
bene på kirkegården i Lundby. 
Blandt andet den historie er bag-
grunden for, at Lundby af Vording-
borg Kommune er blevet udpeget til 
kulturarvsby.                  Læs side 3 
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CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
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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 
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samt 4760 Sværdborg Sogn,  

4720 Bårse og Beldringe Sogne 
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Dette blad omdeles  
25.-26. maj 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 1. juni kl. 12!   
Næste nummer udkommer  

den 8.-9. juni 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 

    Sommertider 
S ommeren står for 

døren. Der er me-
get at glæde sig til. Husk 
nu at nyde den dejlige tid. 
Uanset om det også reg-
ner og blæser ind imel-
lem. 
Vi har i år særligt meget 
at glæde os til. 
Allerede den 18. juni går 
turen til Lönsboda. Alle i 
Syv Sogne er inviteret 
med til midsommerfest i 
Lundbys venskabsby i 
Gøngelandet i Skåne. Det 
bliver festligt og en ople-
velse ud over det sædvan-
lige. Husk at melde jer til, 
hvis I ikke allerede har 
gjort det. Vi skulle gerne 
have fyldt bussen! 
 

I nden turen går til 
Skåne, kan vi pege 

på to arrangementer, som 
også er værd at besøge 
her på Sydsjælland.  
Det gælder Kulsvier-
festivalen i Eskilstrup ved 
Rønnede, som finder sted 
i weekenden den 13. og 
14. juni  2009 på Mølle-
gårdens naturlejrplads,  
Eskilstrupvej 27 ved Røn-
nede. Vi oplevede kulsvi-

erne på sidste års gønge-
marked, og det gjorde stor 
lykke. Vi har hørt, at de 
på årets festival vil bygge 
den største mile nogensin-
de! 
Allerede om fredagen den 
12. juni opfører Sydsjæl-
lands Kulturteater En 
Satans Jord, et spil om 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen. Stykkes opføres 
i de smukke omgivelser i 
Balle den 12., 13., 19. 20. 
juni kl. 18 og 18. og 21. 
juni kl. 16. 
Det bliver en af årets sto-
re begivenheder, så det 
stykke må vi simpelt hen 
se! 
 

I  august holder For-
eningen Svend Gøn-

ge, Borgerforeningen 
Lundby og Medborgerhu-
set Lundby for anden 
gang gøngemarked i 
Lundby. 
Det bliver over to dage 
den 15.-16. august i 
Lundbyparken. 
Vi håber på godt vejr, så 
er vi overbevist om, at 
sidste års store succes vil 
blive endnu større i de 
større omgivelser og over 

længere tid. 
Gøngemarkedet 2009 
bliver generalprøven på 
den store fest, vi skal 
holde til næste sommer, 
når vi fejrer Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens 
400 års fødselsdag. 
 

D er sker naturlig-
vis mange flere 

spændende begivenheder 
i vores område og kom-
mune i denne sommer. 
Der er f.eks. Design og 
Naturmarked på Køng 
Museer den 6.-7. juni, 
Vordingborg Festuge i 
uge 28, Borgdage i Vor-
dingborg 22.-23. august 
og meget, meget, meget 
mere. 
Og glæd dig: der sker 
også meget i efteråret! 
 

M en glem nu 
heller ikke at 

nyde de dejlige sommer-
aftener, når solen ikke 
gider gå ned før henad 
23-tiden. Hvor samværet 
ved grillen og duften i din 
og naboens have bare gør 
det umuligt at forlade 
terrassen eller haven. 
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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 

Lundby udpeget til kulturarvsby 
Vordingborg Kommune har 
udpeget Lundby til at være 
kulturarvsby i det projekt, 
som kommunen vandt sidste 
år.  
Lundby er ifølge kommu-
nen karakteristisk ved et 
stort lokalt engagement, et 
aktivt foreningsliv og en 
lokal identitet, der hviler på 
historien om Svend Gønge.  
Lundby er en by, der gen-
nem de senere år har under-
gået en stor forvandling til 
at blive en by i udvikling 
med private investeringer i 
forskønnelse af den centrale 
by.  
Lokalbefolkningen har vist 
viljen til udvikling gennem 
en lang række af initiativer, 

herunder bl.a. etableret 
medborgerhus. Samtidig 
investeres der på statsligt 
niveau på stationen og de 
stationsnære omgivelser. 
Derfor er det vigtigt, at 
kommunen understøtter 
grundlaget for Lundbys bys 
fremtidige status og potenti-
aler som stationsby og sam-
men med Vordingborg by 
understøtter og styrker den 
kollektive trafik og derved 
bidrager til en bæredygtig 
udvikling. 
Det er styregruppens vurde-
ring at udviklingspotentia-
lerne i Lundby kan styrkes 
gennem et skitseprojekt. 
Projektet kan være med til 
at vise, hvordan disse poten-

tialer kan udnyttes til kvali-
tativ udbygning af byen 
byggende på kulturarven. 
Der er i byen et stort folke-
ligt engagement, der kan 
danne baggrund for involve-
ring i projektet.  

Styregruppens forslag om, 
at Lundby udvælges som 
skitseringsområde, er blevet 
godkendt af økonomiudval-
get i Vordingborg Kommu-
ne. 

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  

Grundlovs-
møde i Udby 
Høj– og efterskoleforstan-
der Ole Kamp fra Rønde 
holder grundlovstale om 
grundloven og folkeskolen, 
når Udby Beboerforening, 
Syv Sogne Samarbejdet og 
præst Jesper Blomgren hol-
der fælles grundlovsdag i 
Udby Præstegårdshave  
fredag den 5. juni fra  
kl. 14 til ca. 16. 
Efterfølgende vil der være 
en lille gratis forfriskning. 
Alle er velkomne, og der er 
sat telt op, hvis det regner. 



4 

 

4750Avisen, nr. 64, 25.-26. maj 2009 

Lundby Biblioteks åbningstider: 
Mandag: ……………….....  14-16 
Tirsdag:  ……………….....  14-17 
Torsdag:  ………………….  16-19 

Lundby Bibliotek 
Lundby Hovedgade 100 

Telefon: 5576 7224 
lundbib@vordbkom.dk 

www.lundbybibliotek.dk 
Tømrermester Ole J. Larsen 

Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

Kaj O. Jensen & Søn ApS 
Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Karina Reuter Garner 
Registreret Alternativ Behandler 
(RAB) 
Svinøvej 10 A - 4750 Lundby 
tlf.: 5178 2884 
  
Din mobile RAB reg. FDZ- 
Zoneterapeut & massør 

Advokat 

Jan Frederik Hansen 
Hovedgaden 28, Lov      

4700 Næstved 
Tlf.: 28 92 99 32 

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

 

 Dit lokale advokatkontor    
 

Jeg tilbyder næsten al almindelig advokat-
hjælp. 
 

Tilbud: Boligkøb – incl. rådgivning, skøde-
skrivning og ekspedition: 4.000 kr. incl. moms  
(v/købspris under 4 mill. kr.)  

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.  

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 

www.lundbyweb.dk 
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Oplev 
dansen 
omkring 
maj-
stangen 

Vi skal opleve dansen omkring majstangen, 
vi skal opleve den levende musik, der klin-
ger i sommeraftenen, og vi skal være sam-

men med gode skånske venner. 

Forhåndsinteressen for at 
deltage i Borgerforeningens 
midsommertur til Lönsboda 
i Skåne har været stor. 
Detalterne om turen ligger 
nu fast, så du og din familie 
kan tage stilling til, om I vil 
med til Gøngelandet og 
opleve en typisk skånsk 
midsommer sammen med 
vores venner i Lönsboda. 
Prisen for turen bliver på 
1495,00 kroner pr. person. 
Heri er inkluderet bus, over-
natning på Lönsboda Vand-
rerhjem, evt. Bed & Break-
fast med morgenmad samt 
linned på sengene, to gange 
frokost og to gange middag 
- dog uden drikkevarer. 
Man må altså regne evt. 
selv at skulle betale for to 
gange frokost og en middag. 
Evt. entré til seværdigheder 
skal man også påregne selv 
at betale. 
Programmet ser således ud: 
 
Torsdag den 18. juni: 
8.00 afgang med bus fra 
Medborgerhuset Lundby, 

Banevej 4 i Lundby 
ca. 12.00: ankomst Vandrer-
hjemmet i Lönsboda, hvor 
vi spiser frokost. 
Herefter indkvartering 
14.00: sight seeing 1 
18.30: Middag: i Lönsboda 
 
Fredag den 19. juni, mid-
sommeraftens dag: 
8.00: morgenmad på vand-
rerhjemmet 
9.00: Sight Seeing 2 
12.00: Frokost på Bygde-
gården i Lönsboda 
13.30: Vi er med til mid-
sommerfesten på Bygdegår-
den 
18.00-19.00: Vi spiser mid-
dag til midsommerfesten på 
Bygdegården 
Ca. 22: Bussen kører til 
vandrerhjemmet. 
 
Lørdag den 20. juni, mid-
sommerdag: 
8.00: Morgenmad på vand-
rerhjemmet. 
9.00: Sight seeing 3 
12.00: Frokost ?? 
13.30: Eftermiddagshygge 

på Hjärtasjötorpet ved Hjär-
tasjön ved Lönsboda. 
18.00: Middag på Hjärtasjö-
torpet.  
19.30: Bussen kører til mid-
sommerdans i Loshult. 
23.30: Bussen kører hjem til 
Lönsboda. 
 
Søndag den 21. juni: 
9.00: Morgenmad på vand-
rerhjemmet. 
10.00: Sight seeing 4 
12.00: Frokost i Lönsboda 
13.30: Afgang fra Lönsboda 
17.30: Ankomst  Lundby. 
 
Onsdag den 10. juni kl. 12 
er absolut sidste frist for at 
melde sig til Midsommertu-
ren til Lönsboda i Skåne.  
Hvis der er ledige pladser så 
sent. 
Der er maksimalt 48 pladser 
i bussen. Disse pladser for-
beholdes de 48 første, der 
foretager en bindende til-
melding til turen. 
Er der udsolgt, når du mel-
der dig til, vil du kunne 
blive skrevet på venteliste 

for det tilfælde, at nogen af 
de tilmeldte skulle melde 
afbud i sidste øjeblik. 
Vil du med på midsommer-
turen til Lönsboda i Gønge-
landet i Skåne, sender du en 
e-mail til  
borger@lundbyweb.dk 
eller et almindeligt brev til 
Borgerforeningen Lundby, 
Møllergaarden 3, 4750 
Lundby. 
Du kan også sende en sms 
til 6130 1004 eller ringe til 
samme nummer med din 
tilmelding.  
Men vi foretrækker, at få 
din tilmelding indeholdende 
navn, adresse, telefonnum-
mer (mobil) og e-mail 
skriftligt! 
Og senest onsdag den 10. 
juni kl. 12!   
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Advokatfirmaet 
Nørreslet, Ellegård  

& Toft Erichsen 

Præstø: 
Adelgade 30, 4720 Præstø 

Telefon: 5599 1090 - Telefax: 5599 2933 
Stege: 

Storegade 29, 4780 Stege 
Telefon 5581 5331 - Telefax: 5581 4631 

 

Keld Nørreslet (H) 
Bent Ellegård Pedersen 
Jørn Toft Erichsen (H) 

www.advokat-noerreslet.dk 

To nye ansigter i Syv Sogne 

Syv Sogne Samarbejdet har 
fået to nye repræsentanter, 
idet Køng Borgerforening 
på sin generalforsamling 
den 30. april skiftede begge 
sine repræsentanter.  
Else Lützhøft og Jes Jels-

mark ønskede ikke at fort-
sætte som repræsentanter i 
samarbejdet, men vil kon-
centrere sig om andet lokalt 
arbejde, og i stedet valgtes 
Køng Borgerforenings for-
mand Poul Erik Rønje og 

Bjarne Kristiansen.  
Tak til Else og Jes for ind-
satsen i Syv Sogne Samar-
bejdet! 
På generalforsamlingen i 
Lokalrådet for Køng, Lund-
by, Svinø, Sværdborg og 
Udby Sogne den 21. april i 
Over Vindinge Forsam-
lingshus valgte Køng et nyt 
medlem af lokalrådet, idet 
Else Lützhøft ønskede at 
stoppe. I stedet for Else 
Lützhøft valgtes Birthe Jo-
nasen, Sallerup, til lokalrå-
det. Der var derudover gen-
valg af Jørgen E. Petersen, 
Udby, Klaus Larsen, Sværd-
borg, Peter Christensen, 
Svinø og Steen K. Nielsen, 
Lundby. Lise-Lotte Nielsen, 
Udby, Steen Caspersen, 
Sværdborg, Orla Andersen, 
Svinø, Jes Jelsmark, Køng 
og Peter Sten Hansen, 
Lundby, var ikke på valg.  

Poul Erik Rønje, Køng, ny 
i ledelsen af Syv Sogne. 

Bjarne Kristiansen, Køng, 
ny i ledelsen af Syv Sogne. 

Mobil:  2538 2499 
Tidsbestilling 
Man-tors 7.30-19.00 

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

Else Lützhøft stopper i både 
lokalråd og Syv Sogne. 

Jes Jelsmark, stopper i Syv 
Sogne Samarbejdet. 

Turen går til Lohmen 
i september måned 
Syv Sogne Samarbejdets 
inspirationstur til Lohmen i 
Tyskland er ikke opgivet, 
selv om den måtte aflyses i 
bededagsferien på grund af 
manglende tilslutning.  
Syv Sogne Samarbejdet 
har på sit seneste møde 
besluttet at søge turen gen-

nemført den sidste week-
end i september, nærmere 
bestemt den 26.-27. sep-
tember. Der bliver afrejse 
fra Syv Sogne fredag efter-
middag og hjemkomst søn-
dag aften. 
Mere om turen i det kom-
mende nummer af avisen. 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

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

Så holder vi 

SOMMERFERIE 
August: 3.-4. aug.: deadl. 27. juli kl. 12 

Bemærk! Vi udkommer  
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag i ulige uger!  



7 

 

4750Avisen, nr. 64, 25.-26. maj 2009 



8 

 

4750Avisen, nr. 64, 25.-26. maj 2009 8 

 

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

www.boegebjerghus.dk - mail@boegebjerghus.dk 

BøgebjerghusBøgebjerghus  
Bed & breakfastBed & breakfast  

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

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

Beldringe 
kilde  
indvies 
Søndag den 14. juni indvies 
kilden ved Beldringe Kirke 
officielt. 
Klokken 10.30 til 11.30 er 
der gudstjeneste i det grøn-
ne ved sognepræst Søren 
Schiøler Linck. 
Klokken 11.45 velkomst 
ved Hans Nielsen, Beldrin-
ge Borgerforening. 
Herefter officiel indvielse 
og snoreklip ved formanden 
for kultur og fritid, i Vor-
dingborg kommune, Birthe 
Helth. Efter indvielsen er 
Kildeudvalget vært ved 
servering af øl og håndmad-
der. Herunder vil der være 
musik, sang og mulighed 
for taler. 

Venlig hilsen 
Beldringe Borgerforening 

Beldringe Kirke 
Beldringe Gods 

Hans Nielsen i Kilden. 

Endvidere kan vi i juni tilbyde: 

Lige nu: masser af  
gode tilbud  

på shampoo og andre 
hårprodukter! 
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Vennerne ønsker at rette en varm tak til alle de glade gæster, til al-
le medhjælperne og til alle vores sponsorer i forbindelse med hal-

festen med Brødrene Olsen. 
Takket være jeres indsats forsøger vi at skaffe midler, så vi kan 
hjælpe især ungdomsarbejdet i Idrætsforeningen Svend Gønge. 

Svend Gønges Venner 
siger tak! 

Merko 
Lundby-Tappernøje 

Flügge’s Rengøring 
Lundby 

Cyt’N’Style 
Lundby 

Lundby Autocenter 
Lundby 

Tækkemand Kuno 
Lundby 

Sallerup Vogn-
mandsforretning 

 
Murermester 

Hans Rasmussen 
Vordingborg Bank 

Lundby 
Toksværd Foderstof 

Svinø 

Irvold Data 
Lundby 

Home Optik 
Lundby 

Spar 
i Sallerup 

Peter Andreasen 
Entreprenørgården 

XL Byg 
Præstø 

Tømrermester  
Jesper True, Præstø 

JWJ Entreprise 
Skaverup 

PR Skilte 
Lundby 

Krogh-Gruppen 
Ringsted 

Peter Larsen 
Lundby 

Tandrups  
Gulvservice, Køng 

KA Service 
Nyråd 

Contech Automatic 
Nykøbing F. 

4750Avisen 
Syv Sogne 

Gøngemarked ’09 
15.-16. august 
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Salon Krøltoppen 
Strålende solskinstilbud: 

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!  
Ferielukning fra tirsdag den 7. juli  

til tirsdag den 21. juli, begge dage inklusive 

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 

Der bliver udfordringer for 
friske drenge og piger, når 
rollespillene i Lundby be-
gynder på torsdag den 28. 
maj.  
Kl. 18.30 vil Rollespil 
Svend Gønges nyansatte 
rollespilskonsulent præsen-
tere programmet for de 
kommende torsdagsaftener i 
Medborgerhuset Lundby, 
hvor rollespillerne har fået 
stillet et lokale til rådighed. 
Rollespilsværkstedet bliver 
for børn fra 10 år og opef-
ter. Selve rollespillene kan 
modtage børn helt ned til 
otte år, men da skal foræl-
drene være med. 
Rollespillene i Lundby bli-
ver både traditionelle rolle-
spil, men børnene får også 
mulighed for at lege sig ind 
i en bestemt historisk epoke, 
nemlig 1600tallet og det 
univers, som snaphaner og 
gønger havde dengang Gøn-
gehøvdingen Svend Poulsen 
kæmpede mod svenskerne 
på Sydsjælland. 
Børnene vil også blive til-
budt at optræde i dragter fra 
1600tallet ved gøngemarke-

derne i Lundby. Det næste 
finder allerede sted lørdag-
søndag den 15.-16. august i 
Lundbyparken. 

Lundbyparken vil også bli-
ve  rammen for rollespil og 
træningsaftener, når vejret 
er godt.  

Ellers bliver det Medborger-
huset Lundby, Banevej 4 i 
Lundby, der er rammen om 
rollespillernes virke. 

Rollespillerne vil også få lov til at være med ved gøngemarkederne i Lundby. 

Rollespil i Lundby 

Det bliver spændende, dra-
matisk og der vil være mas-
ser af udfordringer til friske 
drenge og piger, når Rolle-
spil Svend Gønge åbner på 

torsdag med infomøde i 
Medborgerhuset Lundby. 
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Der var noget godt til ga-
nen og til ørerne! Borger-

foreningen Lundby har 
holdt velkomstmøde for nye 

borgere.  

Hvert år holder Borgerfore-
ningen Lundby velkomst-
møde for nye borgere. Hvis 
de borgere, der deltog i 
mødet den 6. maj er repræ-
sentative for dem, der for 
tiden flytter til, så er der 
ved at ske en foryngelse af 
byen. Alle de deltagende 
var, hvad vi vil kalde unge 
og yngre børnefamilier.  
Borgerforeningen fik også i 
år megen ros for arrange-
mentet. Meget af rosen bør 
gives videre til formanden 
for Lundby Sognearkiv, 
Karen Johansson, som le-
vende og inspirerende for-
talte træk af byens historie. Dejlig aften for nye borgere 

Johan på fem 
måneder var 
med mor og 

far til vel-
komstmøde 

for nye bor-
gere. 

Cassandra 
fra Orchidé-
parken havde 
taget mor 
Jasmin og far 
Visti med til 
møde for nye  
i Lundby. 

Som sædvanligt var Karen Johansson med på velkomstmødet og fortal-
te træk af Lundbys historie. Som altid levende og spændende! 
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Information fra Lundby og Sværdborg Kirker  

Kirkevandring d. 7.juni 
Vil du have nogen at følges med i kirke? 
 
Det bliver der rig lejlighed til, når vi d. 7. 
juni starter i Rytterskolen kl. 8 med mor-
genkaffe, herefter år vi over i Lundby Kirke 
og synger en morgensalme. Derefter starter 
vi vores pilgrimsfærd til Sværdborg Kirke, 
vi går af de stille veje fra Gl. Lundby til 
Sværdborg ca. 3 km. Vi går i et stille og ro-
ligt tempo, så alle kan være med. Når vi 
kommer til  

Sværdborg Kirke går vi til gudstjeneste. 
Alle er velkomne, det koster ikke noget at 
deltage heller ikke morgenmaden. Man kan 
også starte í Lundby Kirke eller komme til 
gudstjenesten i Sværdborg Kirke kl. 10.30. 
Der vil være mulighed for at blive kørt retur 
fra Sværdborg Kirke til Lundby Kirke. 
Har du yderligere spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte sognepræsten,  
 
Lillian Saaek. 
 
Tlf. 55 76 71 40 

Må vi smitte dig med ægte glæde? 
Det vil børnekoret gerne have lov til, at smitte dig med 
ægte glæde. Onsdag den 10. juni holder de sommeraf-
slutning i Lundby Kirke med efterfølgende spisning. Alle 
velkomne til at deltage både i  Kirken og i den efterføl-
gende spisning. 
 
Vi starter kl. 17 i Lundby Kirke. 

 

Salmesangsgudstjeneste 
                    Onsdag 17. juni   
5. klasserne fra Svend Gønge Skolen har del-
taget i et salme-
sangsprojekt 
og skal opleve sig 
selv og kirken. 
Du er også vel-
kommen, når de 
synger om kap 
med orglet. 
Vi synger kendte 
gamle salmer;  
”Se, nu stiger so-
len”, 
”Lovet være du 
Jesus Krist”, 
”Tunge mørke 
natteskyer”, 
”Lysets engel går med glans”. Og får under-
vejs lidt historier med om salmedigtere og 
komponister. 

 

 
Så er sommeren atter i udsigt og den årlige tur 

”Ud – i – det – blå ”  er fastlagt til 
 

TIRSDAG D. 16. JUNITIRSDAG D. 16. JUNI  
  
Med opsamling i Klarskov   kl. 16.30 
         Sværdborg  kl. 16.40 
                  Nordea   kl. 16.50 
         Rytterskolen  kl. 17.00 
 
 

Som noget nyt vil Lillian Saaek holde en kort andagt i 
Lundby Kirke inden vi kører af sted. 
 
Tilmelding til Kirsten Hansen tlf: 5598 1264 / 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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Det sker i maj 
25 4750Avisen udkommer 
19.00: Stavgang fra Folke-
sundhedspladsen i Lundby. 
Alle er velkomne. 
26 4750Avisen udkommer 
15-17: Information om kom-
muneplanen på Lundby Biblio-
tek v. repræsentant for Borger-
foreningen Lundby. 
19.00: Borgerforeningen Lund-
by holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby. 
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 juni 
1 kl. 12.00: Deadline for 
4750Avisen - send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk  
2 19.00: Motion  - start ved 
Svend Gønge-skolen i Lundby 
19.00: Møde om Gøngemarked 
2009. Alle, der vil være aktive, 
er velkomne i Medborgerhuset 
Lundby. 
5 12.00: Træf for amerikaner-
biler, motorcykler og veteran-
biler  ved Kræmmerhallerne i 
Lov. 
14-ca. 16: Grundlovsdag fejres 
i præstegårdshaven i Udby. 
6 19.00: Wild Western-party 
med line-dance og levende 
country & western musik i 
Kræmmerhallerne i Lov. Bil-
letter kan bestilles på tlf. 3166 
4121. 
7 Valg til Europa-Parlamentet. 
Afstemningssteder i Syv Sog-
ne: Svend Gønge-Hallen i 
Lundby og Samlingshuset i 
Bårse. 
8 4750Avisen udkommer 
19.00: Stavgang fra Folke-
sundhedspladsen i Lundby. 
Alle er velkomne. 
9 4750Avisen udkommer 
10.00: Husholdningsforenin-
gen tager på udflugt til Pomle-
nakke. Tilmelding senest 1. 
juni. 
19.00: Motion - start ved Ro-
senfeldts gulerodspakkeri. 
10  19.00: Syv Sogne Samar-
bejdet mødes i Bårse. 
11  Foreningen Svend Gønge 
holder bestyrelsesmøde i Med-
borgerhuset Lundby. 

Bertel Haarder genåbnede 
Grundtvigs Mindestuer 
Det var en rigtig fin dag, 
vejret var godt og der kom 
mange mennesker. Vi hav-
de indbudt Bertel Haarder 
til at komme og indvie 
Grundtvigs Mindestuer. Det 
gjorde han ret humoristisk 
og fortalte bl.a. at Grundt-
vig havde "hugget "mange 
af sine hvasse kommenta-
rer til samtiden fra Ludvig 
Holberg. 
Sådan fortæller Dorrit Røt-
ting fra Grundtvigs Minde-
stuer om begivenhederne 
lørdag den 2. maj, hvor 
Grundtvigs Mindestuer ef-
ter renovering endelig blev 
åbnet igen, og det med ma-
ner! 
Efter talerne af formanden 

for mindestuerne Holger 
Jepsen, Roskilde-biskoppen 
Peter Fisher-Møller, for-
manden for Grundtvig-
biblioteket Henning Nielsen 
og fra bibliotekar for 
Grundtvig biblioteket Lise-
lotte Larsen, gik alle ned i 
præstegården  og besøgte 
mindestuerne. Der var en 
lille forfriskning i konfir-
mandstuen. 
Mindestuerne er nu virkelig 
et besøg værd. Der er lavet 
en helt ny udstilling. I intro-
rummet kan man på en stor 
planchevæg få et overblik 
over Grundtvigs liv og lev-
ned og et overblik over, 
hvad der skete samtidig 
rundt i verden. Her hænger 

hans messetøj også. I mon-
trene er der udstillet en del 
førsteudgaver fra hans tidli-
ge forfattersskab. 

Undervisningsminister Bertel Haarder talte i Udby Kirke ved genåbningen af Grundt-
vigs Mindestuer lørdag den 2. maj. (Foto: Dorrit Røtting). 

Roskilde Stifts biskop Peter 
Fischer-Møller talte også 
ved re-invielsen af minde-
stuerne. Til venstre ses be-
styrelsesformand Holger 
Jepsen, fhv. biskop på Lol-
land-Falster. 
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Program for de fire dage i Lönsboda: 
Torsdag den 18. juni: 
8.00:    Afg. med bus fra Medborgerhuset, Banevej 4, Lundby 
12.00:  Ankomst til Lönsboda Vandrerhjem. Frokost her. 
13.00:  Indkvartering Vandrerhjem eller B&B 
14.00: Sight seeing 1 
18.30: Middag i Lönsboda 
Fredag den 19. juni: (midsommaraftons dag) 
8.00:   Morgenmad på Vandrerhjemmet i Lönsboda 
9.00:   Sight seeing 2 
12.00: Frokost på Bygdegården i Lönsboda 
13.30: Vi fejrer midsommer på Bygdegården i Lönsboda 
ca. 18-19: middag på Bygdegården i Lönsboda 
ca. 22: bussen kører til vandrerhjemmet og B&B. 
Lørdag den 20. juni: (midsommardag)  
8.00:   Morgenmad på Vandrerhjemmet i Lönsboda 
9.00:   Sight seeing 3 
12.00: Frokost 
13.30: Eftermiddagshygge på Hjärtasjötorpet ved Lönsboda. 
18.00: Middag på Hjärtasjötorpet.  
19.30: Bussen kører til midsommerdans i Loshult. 
23.30: Bussen kører hjem til Lönsboda. 
Søndag den 21. juni: 
9.00: Morgenmad på Vandrerhjemmet i Lönsboda 
10.00: Sight seeing 4 
12.00: Frokost i Lönsboda 
13.30. Afg. fra Lönsboda   
17.30 ca.: ank. Lundby  - Medborgerhuset Lundby. 

Tag med på fire dages  
midsommertur i Skåne 

4-dages midsommertur til Lönsboda i Skåne for 

1495,- kr.! 

Vi fejrer midsommarafton på Bygdegården i Lönsboda.  

Tilmelding til midsommerturen til Skåne: 
Send en e-mail med navn, adresse, tlf.nr. (mobil) til 
borger@lundbyweb.dk. Eller send din tilmelding 
med de samme oplysninger i et brev til Borgerfore-
ningen Lundby, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. 
Eller ring eller sms til 6130 1004 for flere oplysninger.  
Sidste frist for tilmelding onsdag den 10. juni kl. 12!  
NB: Alle 48 pladser kan være udsolgt før! Der-
for er det en god idé at melde sig til hurtigt! 

Med i prisen: Midsommerfest, bus, bro, over-
natning, morgenmad, delvis frokost, middag. 
Ikke med i prisen: drikkevarer, evt. entré til 
seværdigheder, lommepenge. 
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Siden overtagelsen af 
Kræmmerhallerne i Lov, 
har parret Vivi & René de la 
Cruz, Sorø, taget det ene 
initiativ efter den andet, så 
huset hele tiden kan byde på 
mere og mere til lokalområ-
det. 
Og nu er de igen på banen 
med initiativer, som for 
lokalområdet rækker langt 
ud over det sædvanlige. 
Ikke nok med at Lov huse-
rer Danmarks bedste kræm-
mermarked på over 8000 
kvm., nu tilbyder kræmmer-
hallerne i Lov også på Lov 
Fest & Musikhus. Bag initi-
ativet står René & Vivi samt 
en ny sparringspartner i 
huset. 
Lov Fest & Musikhus arran-
gerer som udgangspunkt en 
fest den første lørdag i må-
neden, og der lægges ud 
med en Country & western 
fest med Mountain Wolves 

den 6. juni kl. 19.00. Det 
hele begynder med sherif-
fens buffet. 
Der er plads til 300 gæster i 
festsalen, og der er masser 
af underholdning løbende 
hele aftenen. 
Festudvalget lægger stor 
vægt på, at det skal være 
godt, sjovt, og vigtigst af alt 
billigt! Så derfor sælges 

billetter for kun 295,- inkl. 
buffet og garderobe, og 
drikkevarer sælges til for-
delagtige priser til arrange-
menterne. 
Der arbejdes på en Tyroler-
fest første lørdag i juli, samt 
en irsk aften og Karl Her-
mans Trio er også på tapetet 
i løbet af efteråret. 
Billetter sælges pt. Fra Kil-
dekiosken, Næstved. Kræm-
merhallerne i Lov og på 
www.sjbilletten.dk. 
 
Vores vision 
- Vores vision med huset 
(det gamle Lov Møbler) er 
at skabe rammerne for et 
aktivt sted med noget for 
hele familien, siger René de 
la Cruz, som er iværksætte-
ren bag hele projektet. 
Bankospil vil sandsynligvis 
komme på banen i efteråret, 
og dertil er vi ved at plan-
lægge at kunne tilbyde insti-

tutioner at komme til dags-
arrangementer, hvor der vil 
være topunderholdning for 
børnehaver, vuggestuer og 
SFO’er.  
- Vi satser på at lave et en-
kelt arrangement eller to om 
måneden af denne karakter, 
siger de la Cruz. 
Om der kommer mere på 
programmet fra Lov og Re-
né & Vivi i år vides endnu 
ikke, men der er også rige-
ligt at se til med de forelig-
gende planer. 
Husk at Kræmmerhallerne i 
Lov har åbent hver weekend 
fra 10.00 til 17.00, og der er 
som altid fri entré og gratis 
parkering. 
Glem heller ikke Wild We-
stern Party den 6. juni kl. 
19. Dørene åbnes kl. 18! 

Nu åbner Lov Fest- & Musikhus 

Amerikanerbiler sam-
les fra store dele af 
Sjælland i Lov  den 5. 
juni fra kl. 12.00. 
Road Rebel har meldt 
deres ankomst med 
mange biler og tur-
kørsel med børn. 
Det er Kræmmerhal-
lerne i Lov, der læg-
ger plads til det store 
arrangement med 
amerikanerbiler, mo-
torcykler, og veteran-
biler grundlovsdag fra 
kl. 12.00. Der vil væ-
re mulighed for at børn og voksne med barnesjæle kan få en 

køretur i en ægte ame-
rikanerbil. Kræmmer-
hallernes restaurant, 
Restaurant & Café 
LYSET starter den 
store grill op, og der 
vil være salg af grill-
mad, øl, vand, is m.m. 
Der er lagt op til en 
dag for hele familien, 
og kræmmermarkedet 

holder i anledningen 
åbent for publikum 
fra kl. 11.00 til kl. 
16.00. Har man inte-
resse, kan man kom-
me og deltage som 
udstiller med ameri-
kanerbil, mc, veteran-
bil etc. dette er gratis 
denne dag. 
Hele arrangementet 
afholdes udendørs på 

vores 5000 kvm. store 
græsplæne og hallerne 
byder velkommen 
indendørs med 8000 
kvm. og som alle 
weekender er der fri 
entré og parkering. 

Træf for amerikanerbiler i Lov grundlovsdag 

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 

Send din annonce 
eller nyhed til 
4750@lundbyweb.dk 
eller ring 6130 1004 
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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 

Ferielukning 
Salon Krøltoppen i Lundby 
holder ferielukket fra tirs-
dag den 7. juli til tirsdag 
den 21. juli, begge dage 
inklusive. 

Med venlig hilsen 
Else Christensen 

Dagplejens dag: Glade og forventningsfulde vandrede dagplejemødrene i 
Lundby og alle ”deres” børn ned ad Lundby Hovedgade onsdag den 13. maj. 
Da var det nemlig dagplejens dag. Og forude venter en herlig dag med optog, 
flag, blomster og bøgegrene. Og så en masse godt til de mange små munde! 
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Bårse husholdningsforening 
har afholdt generalforsam-
ling torsdag den 23. april.  
Susanne Olsen fra Neble 
kom ind i bestyrelsen, Tove 
Pedersen blev suppleant.  
Anne Vornøe gik ud af be-
styrelsen. Tak for godt sam-
arbejde. 
Annelise Olsen præsentere-
de vores nye program. 
Vi begynder med en bustur 
til Pomlenakke tirsdag den 
9. juni, hvor der serveres 
svinekam på Traktørstedet. 
Derefter kører vi til Orkidé-
Centeret ved Stubbekøbing. 
Eftermiddagskaffen drikker 
vi på hjemturen. Vi kører 
fra Bårse kl. 10.00 og for-
venter at være hjemme igen 
ca. 17.00. Turen koster 275 
kr. for medlemmer, 325 kr. 
for ikke medlemmer.  
Tilmelding til turen på tlf. 
5596 5351, Annelise Olsen, 
5598 0146, Annelise Jen-
sen, senest den 1. juni. Alle 

er velkomne! 
Vi har Bankospil den  12. 
oktober. Det foregår i Sam-
lingshuset kl.19.00. 
Madkursus på Vording-
borgskolen den 27. oktober. 
Torsdag den 5. november er 
der foredrag om voldsramte 
kvinder v/ Dorit Otzen fra 
Reden i København. 
Vi har juletur til Lübeck den 
3. december med afgang kl. 
8.00 fra Bårse. Hjemkomst 
ca. 19.30. Vi kan bestille 
mad i Lübeck. Turen koster 
495 kr. for bus-overfart og 
mad. 
I 2010 skal vi igen på Vor-
dingborgskolen til madkur-
sus. Det er også for mænd! 
I april besøger vi Toksværd 
Planteskole.  
Vil nogen vide mere, så ring 
på tlf. 5598 0146, Annelise 
Jensen. Alle er velkomne, 
også ikke-medlemmer. 
Et medlemskab koster kun 
125 kr. for et helt år. 

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 

De glade vandrere  
kaldes vi…. 

Så er motionisterne klar 
med programmet for den 
første halvdel af juni må-

ned. 
Alle dage starter vi kl. 19 på 
startstedet og er tilbage igen 

ca. kl. 21. 
Her er start-
stederne for 
de næste tre 

tirsdage:  
2. juni - Start ved Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 

9. juni - Start ved Rosen-
feldts gulerodspakkeri. 
16. juni - Start ved Ørslev 
Kirke. 
Alle er velkomne! 23. juni 
går vi ikke pga. sankthans.   

Hanne Kofoed 

Spændende ture  
i Husholdningsforeningen 

Her er de friske motionister på tur på Svinø den 5. maj. 
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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 

Vådt i vådt, truende 
skyer og blæsende 
koldt. Sådan så starten 
på tirsdag den 5. maj 
ud, da der var bebudet 
lopper i bagagen ved 
forsamlingshuset i 
Over Vindinge.  
 
Det var derfor en overra-
skelse at se, hvor mange 
biler og nysgerrige kunder, 
der pludselig myldrede på 
P-pladsen foran huset på 
Tinghøjvej 8. Flaget vajede 
over de mange fremmødte, 
der var leben, snak og livlig 
købslåen langs alle de op-
slåede bagagerum: Menne-
sker mødtes over alskens 
habengut. Hjemmelavet 
smykkekunst, fuglehuse, 
legetøj en masse, film og 
gamle LP-plader, gasflasker 
og værktøj, honning og 

mjød, børnetøj – ja, man 
kunne blive ved med at 
remse indholdet op fra den 
lille snes indskrevne baga-
gerum. 
John Søndergård fra for-
samlingshusets bestyrelse 
fortæller:  
- Ja, for lidt siden kørte et 
par af de lokale væk igen. 
De var her lige i en halv 
time – gav de obligatoriske 
femogtyve kroner, fik så 
solgt en PH lampe for no-
gen hundreder. Og så kørte 
de igen…Skægt at opleve, 
hvordan folk er mødt op i 
dag på trods af det forholds-
vis dårlige vejr. 
John bebudede, at næste 
gang ville han da selv stille 
op som kræmmer. 
Forsamlingshusets bestyrel-
se havde brygget kaffe og 
bagt kage, og der var salg af 
øl og vand samt kolde is. 

Initiativtageren Thomas 
Jørgensen fortæller, at næ-
ste gang der er lopper i ba-
gagen bliver tirsdag den 2. 
juni kl. 17-20. 
- Og idéen med hvordan 
man holder styr på, hvem 

der har betalt, dén har jeg 
faktisk tyvstjålet fra en fe-
stival: Man sætter et bånd i 
antennen som en kvittering, 
det er så enkelt og kræver at 
man er mere end opfind-
som, hvis man vil snyde. 

Bagagerumsloppemarked – en succes! 

Der var leben, snak og livlig købslåen langs alle de opslå-
ede bagagerum, da der var bagagerumsloppemarked ved 
forsamlingshuset i Over Vindinge. 
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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. 

 

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.  

Kanin savner sit hjem 
Hvem ejer en sort kanin, 
som er fundet på Ibsvej i 
Lundby? 
Det spørger en lokal bor-
ger, Ib Larsen, som fort-

sætter: 
- Hvis du savner den, så 
ring på telefon 3026 2379 

Venlig hilsen  
Ib Larsen, Lundby 

Opbakningen fra borger-
ne i og omkring Lundby, 
til årets halfest som blev 
afholdt af Svend Gønges 
Venner, har været skuffe-
de i år. 
Finanskrise eller ej. Når 
det gælder om at få tilmeldt 
sig til et arrangement, som 
den årlige halfest, synes jeg, 
at det er skuffende og meget 
ærgerligt, at der ikke er me-
re opbakning fra lokalbe-
folkningen. Det er jo i sidste 
ende jer selv, det går ud 
over, eller i hvert fald jeres 
børn, som er aktive i Idræts-
foreningen.  
Vennerne er en støttefor-
ening til den lokale idræts-
forening. Her kan de for-
skellige afdelinger søge 
midler til ture, fodbolde og 
hvad ved jeg.  
Det er dog en forudsætning, 
at der er midler i kassen. 
Det bliver der desværre bare 
ikke ved med at være, hvis 

ikke folket står bag. 
 
Undskyldninger er der 
masser af. Det er krisen, nej 
musikken eller hvad med 
konfirmationen. Glem det. 
Det er jo ikke det, en halfest 
handler om. Det handler om 
samvær, sammenhold samt 
en glimrende mulighed for 
at få sagt goddag til de men-
nesker, vi i vores travle 
hverdag ikke lige når at få 
hilst på.  
Derudover handler det om 
at få givet Vennerne som 
står bag arrangementet, et 
skulderklap og vigtigst af 
alt, et overskud i kassen, så 
lysten til at knokle, er der 
igen til næste år. Det er også 
vigtigt, at muligheden for at 
søge midler i foreningen 
fortsat er til stede.  
 
Gæsterne var heldigvis 
oplagt til fest i år. Det blev 
en hyggelig aften, selv om-

man til tider godt kunne 
mærke, at der manglede 300 
personer. De, der var tilste-
de, forstod heldigvis at hol-
de fest.  
De frivillige, der hjalp til, 
skal have en stor tak. Uden 
jer var det ikke muligt at 
afholde et arrangement som 
dette.  
 
På med pilen er vel det 
sidste der er at sige. Så ses 

vi igen til næste år, forhå-
bentligt med en fyldt hal.  
 
På gensyn! 

 
Martin Busk, Udby 
Bestyrelsesmedlem  

i Svend Gønges Venner. 

Fadøl og kondisko 

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.  

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 

Selv små 
annoncer og 
meddelelser i 
4750Avisen 
bliver læst! 
Send din til 
4750@lund 
byweb.dk 
eller ring 
6130 1004. 
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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 

Pludselig er det 
sommerferie! 

Så skal I af sted i bilen, og så 
er det klogt at gi’ den et tjek! 

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Flot marked i Køng 
Veterantræffet og stumpemar-
kedet ved Køng Musser var 
igen i år en dundrende succes 
med mange besøgende.  
Masser af folk, som ønskede at 
vise deres køretøj frem, havde 
taget turen til det sydsjælland-
ske. 

Og så var der ydermere en 
masse mennesker, der havde 
stumper til salg. Altså stumper 
til biler og motorcykler. Og det 
er altid et tilløbsstykke. Og når 
så vejrguderne var med, så 
forløb alt, som det skulle. 
                            Jan Kurek 

Børnene klippede snoren 
Det var børnene, der 
selv klippede snoren, da 
nye lokaler i 10-14-års-
klubben blev åbnet i 
Køng søndag den 17. 
maj. 
Hele arrangementet be-
gyndte ved Svend Gøn-

ge-skolen i Lundby, 
hvor børnene i samlet 
flok vandrede til Køng.  
 
Det blev også et led i 
SEAS/NVE konkurren-
cen, hvor man kan vinde 
en masse penge, ved at 
komme ud og gå en tur.   

Derefter var der fælles-
spisning i forsamlings-
huset i Køng.  
Åbningen af klubbens 
nyrenoverede lokaler 
blev foretaget af nogle af 

børnene, som går i klub-
ben. De blev hver udsty-
ret med en saks, som 
lige kunne kappe den 
røde snor.  
Bagefter blev serveret 
kaffe og kage til de 
fremmødte. En stor tak 
til de frivillige, som hav-
de sat det hele i stand, 
samt en tak til Vording-
borg Køkkenet for køk-
kenet, der var blevet 
købt til en rimelig pris.  

Jan Kurek 

 
 
 
Det var børnene selv 
der klippede snoren til 
de  nye lokaler i  klub-
ben i Køng.  
(Foto: Jan Kurek) 
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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: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Mandag den 1. juni 
(2. pinsedag) 
Beldringe: 15.00 Gudstjene-
ste med babysalmesang 
Bårse: Ingen  

Hammer: Ingen 
Køng: 9.00  
Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: 10.30  
Svinø: 10.30  
Helge Rørtoft-Madsen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 9.00 TOM 
Vester Egesborg: 9.00  
H. Poulsen 
 
Tirsdag den 2. juni 
Bårse: 14.00 
 
Søndag den 7. juni 
(Trinitatis søndag) 
Beldringe: Ingen 

Bårse: 10.30   
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: 9.00  Kirkevan-
dring med morgenbrød kl. 8 
i Rytterskolen i Gl. Lundby 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Onsdag den 10. juni 
Lundby: 17.00: Aftenandagt 
med børnekoret. Sommer-
koncert med børnekoret og 
spaghetti med kødsovs i 
Rytterskolen bagefter. 

Søndag den 14. juni 
(1. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 - udendørs 
gudstjeneste ved Kilden. 
Bagefter indvielse og taler. 
Bårse: Ingen  
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30  
Svinø: 19.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Tirsdag den 16. juni 
Lundby: 17.00 Aftenandagt 
- Ud i det blå-aftenandagt. 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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

www.lundbyweb.dk 
Gør som de an-
dre: tegn en an-
nonce i 4750A-
visen! 
Den bliver læst 
lige fra den ene 
ende til den an-
den! 
Send din annon-
ce til 4750@ 
lundbyweb.dk 
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Lundby 

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

Tilbuddene i denne annonce gælder fra mandag den 25. maj 2009 til mandag den 8. juni 2009 eller så længe lager haves. Der 
tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Rynkeby blandet saft 
1 liter 
 
Rynkeby morgenmild 
appelsinjuice 
3/4 liter, ta’ 2 
 
Gluten flour bagemel 
2 kilo 
 
Sun Lolly frys selv is 
10 stk. pr. pk.  
flere varianter 
 
Super hvidløgsflûtes 
3 stks. pr. pose  

Tulip leverpostej 
fransk eller m. bacon 
350 gr. pr. stk. 
 
Super partypølser 
10 stk. pr. pk. 
  
Bananer ta’ 5 stk.  
 
 
Enhedspris på alle tilbud:  

12,90 

Lundby 

Hurra  
for den 
lille  
forskel 

 

Hvad siger Bo? - Se her,  
hvad du kan få for 12,90! 

 

I butikken kan du få 
udleveret et eksem-
plar uden sort streg! 

Melonmarked 12,90/stk. 


