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4750  Avisen 
6. årgang nr. 65 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 8.-9. juni 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Kom og hør om 
den nye station 
Lundby Station skal re-
noveres og gennem-
moderniseres. Allerede 
her i efteråret går Bane-
Danmark i gang, og i den 
anledning indkaldes bor-
gerne i Lundby og om-
egn til et informations-
møde om de store om-
bygninger. Mødet finder 
sted tirsdag den 16. juni 
kl. 19.30-21.30 i Med-
borgerhuset Lundby. 
Alle er velkomne til mø-
det!               Læs side 6 

Så flot bliver den 
nye station i Lundby 

- måske flottere! 

Alt klar til sommer-
festen i Grumløse 
Alt er ved at være klar til den 
store og imponerende som-
merfest i Grumløse, Udby 
Sogn, på lørdag den 13. 

 Læs om festen på side 12 

Et friluftsspil om Gøngehøvdingen 
Allerede på fre-
dag den 12. er der 
premiere på Syd-

sjællands Kultur-
teaters friluftsspil 
om Gøngehøv-

dingen, En Satans 
Jord.  

Læs mere s. 11  

Kulsoens efter-
kommere  
holder festival 
Kulsoen fra Gøngehøvdin-
gen var uden tvivl af kul-
svierslægt. Nu holder hen-
des ”efterkommere”, 
kulsvierlauget i Eskilstrup 
ved Rønnede, festival på 
lørdag-søndag den 13.-14. 
juni. Kom og oplev, hvor-
dan livet var i skovene i 
gamle dage.    Læs side 8 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Ægte nærdemokrati 
D a vi fik den nye 

store kommune 
for tre og et halvt år si-
den, var det nødvendigt, 
at politikerne fik et binde-
led mellem borgerne og 
de nye færre og fjernere 
kommunalpolitikere. 
Dette bindeled kalder vi 
nærdemokrati og leddene 
består af lokalråd, som vi 
har fået 16 af i Vording-
borg Kommune. 
Oprettelsen af nærdemo-
kratiet blev lagt i hænder-
ne på demokratiudvalget, 
som består af kommunal-
politikere, samt et par 
enkelte, som ikke sidder i 
kommunalbestyrelsen, 
men som repræsenterer 
politiske partier. 
Græsrøddernes havde 
forventet plads i udvalget, 
i det mindste et par repræ-
sentanter fra Landsbyfo-
rum, men politikerne 
holdt fast i, at de bestem-
mer, fordi de var valgt til 
det - på nær et par undta-
gelser. 
Nærdemokratiet fik en 
svær fødsel! Det krævede 
mange diskussioner, før 
modellen var på plads og 
blev accepteret af de lo-

kale aktive borgere i hele 
kommunen. 
De første år er heller ikke 
gået uden problemer. 
Men OK, man skal vænne 
sig til nye forhold, og 
politikere og  lokalrødder 
skal lære at tale sammen 
og lære hinanden at ken-
de. 
 

E n evaluering af 
nærdemokratimo-

dellen har da også vist en 
lidt lunken indstilling til 
nærdemokratiet fra alle 
parter, både politikere, 
embedsmænd og lokal-
rådsmedlemmer. 
Man ser fortsat med en 
del skepsis på hinanden, 
og de fejl, der er begået, 
er endnu ikke tilgivet. 
Men mon ikke det kom-
mer! 
Nærdemokratiet er kom-
met for at blive. Politiker-
ne kan ikke undvære det. 
Men spørgsmålet er, om 
de forstår, hvad der skal 
til for at holde på de loka-
le aktive ildsjæle. 
Det er lysende klart, at 
mange lokalrådsmedlem-
mer blev skuffede - for  
 

ikke at sige vrede - over, 
at de ikke fik den indfly-
delse, som de havde fore-
stillet sig. 
De fik ikke engang de 
informationer og tilbage-
meldinger, som de indså 
for en åbenlys ret. 
Man kan undskylde travl-
hed i forbindelse med 
etableringen af den nye 
kommune, men den går 
ikke længere. 
Politikerne er nødt til at 
erkende, at hvis de skal 
bevare engagementet hos 
lokalrådene, skal de give 
dem indflydelse. 
Ikke mindst på lokale 
sager, hvor det ikke spil-
ler spiller den store rolle 
for kommunen, om udfal-
det bliver det ene eller det 
andet. Strider en lokal 
beslutning mod helheden, 
bestemmer kommunalbe-
styrelsen selvfølgelig.  
Og så skal man bruge 
lokalrådene til at høre, 
hvad borgerne mener. De 
såkaldte for-høringer har 
været en stor succes, me-
ner alle. Fortsæt med 
dem! 
På den måde kan nærde-
mokratiet blive ægte og 
til glæde for alle! 



4750Avisen, nr. 65, 8.-9. juni 2009 

 

3 

Rollespil fik  
forrygende start 
Rollespil Svend Gønge fik en 
forrygende start den 28. maj. 
Omkring 25 børn var mødt 
frem, mange  med deres for-
ældre. Og de fik en herlig 
aften, hvor de fik lov til at 
slås med sværd og skjolde til 
den helt store guldmedalje. 
Rollespilsleder Peter Aa-
gaard fra Mogenstrup var 
meget optimistisk efter den 

første aften. 
Og han ser nu frem til værk-
stedsaftener tre gange om 
ugen, hvor der skal produce-
res våben og andet udstyr til 
krigerne.  
Søndag den 21. juni er der 
rollespil kl. 10-16. Mødested:  
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4. Og værksted tors-
dag den 28. juni kl. 18.30! 
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De har solgt  
Lundby Kiosken 
Mette Gervin og Nils Glud 
har været et populært par i 
Lundby Kiosken i de sene-
ste fem et halvt år. 1. juni 
var det slut. 2. pinsedag 
overdrog de forretningen 
til en ny indehaver, Shad-
die Mackeprang.  
Mette og Nils holder op-
hørs– og velkomstrecepti-
on lørdag den 13. juni kl. 
14-16 i Lundby Kiosken. 
Men hvorfor holder de op? 
- Vi har længe ønsket at 
trække os tilbage fra det 
meget bundne liv, vi har 
haft som kioskejere, selv 
om det bliver svært at und-
være den daglige kontakt 
med en masse mennesker i 
Lundby og omegn, som 
har været meget givende, 
siger Mette Gervin. 
Nils Glud håber at få mere 
tid til sit arbejde i Borger-

foreningen Lundby, hvor 
han efter sidste generalfor-
samling blev valgt til 
næstformand.  

Nils Glud og Mette Gervin 
har afhændet Lundby Kio-
sken og holder ophørs– og 
velkomstreception på lør-
dag kl. 14-16. Alle er vel-
komne! 
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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.  

Sælges: 
BogC tagsten, farve: skif-
fer (sort). Tagsten dobb-s 
828 stk. ca. 80 kvm., dob-
beltvinget 14 stk., halv-
sten 71 stk., tudsten 27 
stk. Pris: 7000 kr. Alt er 
nyt og står på paller. 
Kvittering haves. Jens 
Olsen, tlf. 5576 9915. 
 
Sælges:  
1½ mandsseng m. boks-
madras 500 kr. 
Sofabord med hylde 
120x120 200 kr. 
Spisebord med plader og 
4 stole 200 kr. 

TV-bord/skab 100 kr. 
2 standerlamper à 50 kr. 
Hvilestol i sort læder med 
skammel 200 kr. 
Sonja Andersen, tlf. 2279 
3605. 
 
Sælges: 
Luxman PD-290 plade-
spiller. 
Med Ortofon OMB 20 i 
nogenlunde stand. Plade-
spilleren er velholdt. Lå-
get lidt defekt, men er flot 
og virker perfekt. Pris: 
1000 kr.  Torben  Schel-
lerup 
Tlf: 3020 6272 

Jeg er uddannet musiklærerinde 
og tilbyder begynderundervis-
ning i klaver til jeres barn. 
Undervisningen vil foregå hos 
mig, med mindre I ønsker under-
visningen i eget hjem. Jeg bor 
centralt i Lundby og kan tilbyde 
et godt klaver at spille på. Jeg 
arbejder dagligt med musik med 
børn fra 1.-6. klasse.  Skriv/ring 
til mig for yderligere information. 
Sanja Lykke Petersen 
tlf. 2818 8162  albrekt@os.dk 

Klaverundervisning i Lundby 

5.A havde en forrygende 
tur til Lönsboda i Skåne 
Vi har haft en forrygende 
tur! Du har underdrevet, 
da du beskrev Hjertesøen 
og området deromkring! 
Eleverne i 5.A har badet, 
roet i kanoer og fisket til 
den store guldmedalje. 
Vi var ude at se på sten-
brud og på legetøjsmuse-

um i Osby. 
 
Sådan lød den umiddel-
bare begejstrede reaktion 
fra Susanne Jespersen, 
lærer i 5. A på Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 
Hun var sammen med sin 
kollega Søren Jørgensen 
og 5. A på en todages tur 
til Lundbys venskabsby 
Lönsboda, hvor de besøg-
te deres venskabsklasse 
på Örkenedskolan i Löns-
boda, ligeledes en femte-
klasse. 
I næste nummer af 
4750Avisen fortæller 
femteklasserne selv om 
turen til Lönsboda og 
opholdet ved Hjärtasjön. 
I øvrigt det sted, hvor 
deltagerne i midsommer-
rejsen til Lönsboda også 
får mulighed for at være. 

Hygge i det naturskønne område ved Hjärtasjön i Lönsboda. 

Her er lærer Susanne Jespersen og hele 5 A foran bussen. 
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Advokatfirmaet 
Nørreslet, Ellegård & Toft Erichsen 

 

Præstø: 
Adelgade 30, 4720 Præstø 
Telefon: 5599 1090 - Telefax: 5599 2933 
 

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

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

www.advokat-noerreslet.dk 

Mobil:  2538 2499 
Tidsbestilling 
Man-tors 7.30-19.00 

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

”Hos Farmor” kommer et 
nyt spisested i Lundby til at 
hedde. Det er Kenneth og 

Mie Nielsson, der står bag 
det nye initiativ, som åbne-
de i weekenden på adressen 

Lundby Hovedgade 92. 
Farmor er Kenneths mor, 
Hanne Skjødt, som er flyttet 

til Lundby fra Jylland. Hun 
bor nu i villaen på Lundby 
Hovedgade 92 og har derfor 
tæt til sin nye arbejdsplads. 
- Vi serverer dansk grillmad 
efter gammeldags traditio-
ner: Hjemmelavet flæske-
stegsburgere, hjemmelavet 
almindelige burgere med 
frisk oksekød, ovnstegt kyl-
ling, pølser som i en rigtig 
pølsevogn, men også sunde 
alternativer som kyllingesa-
lat. Alt sammen med friske 
råvarer. Så der er noget for 
hele familien. 
Her i sommer vil vi også 
tilbyde gammeldags is, 
slush-ice osv. 
Maden kan nydes i vores 
hyggelige gårdmiljø uden-
for, fortæller ”Farmor” 
Hanne Skjødt. 

Nyt spisested i Lundby 

Turen til Lohmen i Tyskland  
flyttet til 2.-4. oktober 
Syv Sogne Samarbejdets 
inspirationstur til Lohmen i 
Tyskland - i seneste num-
mer af denne avis annonce-
ret til sidste weekend i sep-
tember - bliver flyttet til 2.-
4. oktober, da det har vist 
sig, at hotellet i Lohmen er 
optaget i september. Efter 

sommerferien bliver der 
informeret nærmere om 
inspirationsturen, som har 
til formål at studere, hvor-
dan man i Lohmen har for-
mået at udvikle en lille by, 
blandt andet gennem aktive 
borgere. Forhåndstilmelding  
syvsogne@lundbyweb.dk. 

[Éá YtÜÅÉÜ[Éá YtÜÅÉÜ  

Kenneth og Mie Nielsson 
og Lundbys nye ”Farmor”, 
Hanne Skjødt i sin nye ar-
bejdsplads. 
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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  

Vi udkommer igen om 14 dage,  
nemlig den 22.-23. juni, med deadline  
mandag den 15. juni kl. 12!  
Men så holder vi sommerferie til 
den 3. august! Deadline for første 
nummer efter sommerferien er 
mandag den 27. juli kl. 12.00! 

4750Avisen 

Borgermøde om 
renovering af 
Lundby Station 
En stor ombygning af 
Lundby Station er nært 
forestående.  
Mange kneb sig et eller 
andet sted for at sikre 
sig, at det ikke var en 
drøm, da de hørte, at 
BaneDanmark og DSB 
er parat til at gennem-
modernisere Lundby 
Station. 
Men det var rigtigt, og 
her i foråret blev det 
endeligt konfirmeret i 
det store trafikforlig. 
Men hvad skal der 
egentlig ske, og hvordan 
bliver processen. 
Det er der nok mange, 
der kunne tænke sig at 
vide.  

De får nu mulighed for 
at få svar på alle deres 
spørgsmål, når Bane-
Danmark inviterer til 
borgermøde i Medbor-
gerhuset Lundby tirsdag 
den 16. juni kl. 19.30 til 
21.30. 
På mødet informerer 
BaneDanmark om om-
bygningen af stationen, 
og samtidigt vil de for-
tælle, hvordan proces-
sen med ombygningen 
bliver. 
Alle er velkomne, og 
der bliver naturligvis 
lejlighed til at stille alle 
de spørgsmål, man har 
lyst til!  
 

Ny forpagter i Bårse Samlingshus 
Bårse Samlingshus skal 
have ny forpagter. Som det 
fremgår af andre dele af 
ugepressen har bestyrelsen 

slået forpagterstillingen op.  
Dermed slutter forpagter Pia 
Illums omkring fem år i 
Bårse Samlingshus.  

Det er også derfor, at du 
ikke længere kan se Pia 
Illums annonce for Bårse 
Samlingshus i 4750Avisen. 

47
50
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Kom og hør om moderiniseringen af 
Lundby Station! 
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Eskilstrup Kulsvierlaug 
afholder 13.-14. juni  deres 
årlige festival. Foreningen 
Svend Gønge vil også være 
at finde her ved dette festli-
ge og traditionsrige arrange-
ment.  
Festivalen afholdes som 
altid på Mållegården, 
Eskilstrupvej 27 i Eskilstrup 
ved Rønnede, lørdag fra 12-
ca.17 og søndag fra 10-16 
Gratis adgang, og gratis 
parkering! 
Læs mere på hjemmesiden: 
www.kulsvierlaug.dk 
 
Kulsvidningens historie 
Allerede i oldtiden var man 
klar over, at glødende træ-
kul opnåede en højere og 
konstant varme end ild i 
træ. For at smelte jernet ud 
af myremalmen anvendtes 
således store mængder træ-
kul. Senere kom der andre 
behov: jernet skulle forar-
bejdes, så det kunne blive til 
sværd og hestesko. 
Op igennem historien har 
trækullet været en forudsæt-
ning for udvikling og ikke 
mindst industrialiseringen. I 

flæng skal nævnes nogle 
ting, kullet anvendes til: 
krudt, smedning, opvarm-
ning (bækkener, ovne), ren-
sefiltre, skadestuer (efter 
udpumpning), tusch-
fremstilling, griller o.s.v. 
Nordsjælland er kendt for 
sine store skove, og her 
tjente mange mennesker en 
ekstra skilling ved at bræn-
de kulmiler. Kullet blev 
solgt på Kultorvet i Køben-

havn. Men også i Sydsjæl-
land har man lavet kul, ja i 
det meste af landet faktisk. I 
Rønnede kender de lokale et 
lille sted i Gavevænge som 
fra gammel tid kaldes 
”Kulbrændermosen”, mere 
præcist kan det vist ikke 
siges. Og fra Gøngehøvdin-
gen kender vi jo Kulsoen, 
som naturligvis har været 
kulsvier (eller i slægt med 
én).  
 
Eskilstrup Kulsvierlaug 
blev stiftet i 2004 efter op-
fordring fra nogle svenske 
kulsviere i Hofors, og i år er 
der således 5-årsjubilæum! 
Af svenskerne lærte syd-
sjællænderne håndværket. I 
alle de ulige år deltager de i 
deres milebrænding, og i de 
lige år kommer de her. Så til 
næste år, når Svend Poulsen 
fylder 400 år, kommer de 
svenske kulsviere fra Ho-
fors (Gästriksland) hertil.  
Men hvad vil det sige at 
være kulsvier?  
I Eskilstrup vil det sige, at 
de mødes 1. mandag i hver 
måned og dyrker kammerat-

skabet. Det kan være nyttige 
foredrag om f.eks. whisky-
fremstilling, eller de ser en 
film, og så er der naturligvis 
kaffe og kage. Når tiden 
nærmer sig foråret skal kul-
svierfestivalen planlægges. 
Der er en del at se til. Miler-
ne skal bygges, køkkenafde-
lingen skal forberedes, spil-
lemandsmusik aftales, hånd-
værkerstande og meget me-
re.  
Kulsvierne er nu også be-
gyndt at brænde trætjære, 
som en del museer og priva-
te er meget interesserede i at 
købe.  
- Hvis vi var lidt flere med-
lemmer kunne vi udvide 
vores aktiviteter, så er der 
læsere som kunne tænke sig 
at være med, så kontakt én 
af os på festivalen 2009, 
siger de.  
Som noget nyt, begyndte de 
for et par år siden at bygge 
et bjælkehus, som nu er ved 
at være færdigt.   
Huset skal bruges som klub-
hus og overnatning til mile-
vagterne.  
                            Jens Beck 

De er Kulsoens 
efterkommere 
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Siden 1978 har Sydsjæl-
lands Kulturteater spillet 
Thomas Nielsens histori-
ske dramaer, der alle ta-
ger udgangspunkt i lokale 
historier, som forfatteren 
har en god næse for at 
finde frem. Thomas Niel-

sen sætter en ære i at hol-
de sig tæt op ad den fak-
tuelle historie. ”For når 
nu den ægte historie er så 
farverig, som den er, er 
der vel ingen grund til at 
digte mere til end højst 
nødvendigt”, synes hans 

motto at være. På hjem-
mesiden 
www.kulturteater.dk kan 
man læse, hvilke stykker 
der i tidens løb er spillet, 
samt mere om det aktuel-
le skuespil  

Forfatteren bag de historiske dramaer 

Sidste år deltog rigtigt man-
ge med godt humør i en 
velbesøgt Store Cykeldag. 
Derfor gentages succesen 
14. juni, hvor Vordingborg 
Kommune igen inviterer på 
cykeltur i anledning af den 
landsdækkende Store Cy-
keldag 
På søndag er det national 
Store Cykeldag. Cyklister-
nes årlige mærkedag fejres 
med guidede ture over hele 
landet, og Vordingborg 
Kommune hopper også i 
sadlen og inviterer borgerne 
på fem ture rundt i den ny-
udnævnte klimakommune. 
Turene er alle på ca. 15 km. 
En af dem udgår fra Folke-
sundhedspladsen i Lundby. 
Sidste år trak Store Cykel-
dag mange deltagere, og i år 
håber formanden for Folke-

sundhedsrådet, Bjarne 
Groth, på endnu flere delta-
gere: 
- Sidste år var cykeldagen 
en stor succes med over 170 
deltagere, og i år håber vi 
selvfølgelig på endnu flere. 
Ruterne starter og slutter 
ved hver af vores fem Fol-
kesundhedspladser i Vor-
dingborg, Stege, Præstø, 
Langebæk og Lundby. Her 
er der mulighed for både 
mental og fysisk opvarm-
ning inden cykelturen sky-
des i gang, slår formanden 
fast. 
 
Starten går kl. 9.30 
Cykelturene starter kl. 
09.30, og igen i år er alle er 
meget velkomne. Det eneste 
man skal medbringe er sig 
selv og sin cykel. Folke-

sundhedsrådet sørger for 
vand og frisk frugt, og der 
udleveres diplomer til alle, 
der gennemfører turen. Der 
vil være guider på ruterne, 
og der køres naturligvis i 
flere grupper, så hele famili-
en - både store og små - kan 
være med.  
- Denne dag kører vi ikke 
for at komme hurtigst rundt, 
men for at opleve den 
smukke natur og få rørt 
benene sammen med andre, 
fortæller Bjarne Groth, der 
slutteligt også anbefaler alle 
at køre med cykelhjelm. 
 
Inspiration til aktiv fritid 
Det er sjette år i træk at 
Dansk Cyklist forbund og 
de mange samarbejdspart-
nere arrangerer Store Cykel-
dag. Sidste år deltog ca. 

10.000 danskere, og der 
blev tilbagelagt over en 
kvart million kilometer, 
svarende til ca. syv jordom-
rejser.  
- Store Cykeldag er en op-
lagt mulighed for at komme 
op på cyklen og få set noget 
af vores smukke kommune. 
Samtidig er cyklen altså en 
god genvej til at få den dag-
lige motion ind i hverdagen, 
tilføjer Uffe Sloth, kost- og 
motionsvejleder i Vording-
borg Kommune. 
 
 
 
Fakta: 
Afgang d. 14. juni,  
kl. 9.30: 
Folkesundhedspladsen  
ved fællesarealet,  
Ibsvej i Lundby 

Store  
Cykeldag 
fra og til 
Lundby 

Lundby-ruten går fra Folkesundheds-
pladsen på Ibsvej i Lundby, via Gl. 

Lundby, Grumløse, Neble, Snertinge, 
Sværdborg og tilbage til Folkesundheds-

pladsen i Lundby. 



4750Avisen, nr. 65, 8.-9. juni 2009 

 

11 

Sydsjællands Kulturteater opfører 
En Satans Jord - et spil om Svend 
I de kommende to weeken-
der genopfører Sydsjæl-
lands Kulturteater Thomas 
Nielsens lokalhistoriske 
drama fra svenskekrigenes 
tid, hvor Svend Poulsen, 
alias Svend Gønge, er en 
gennemgående figur.  
Stykkets første billede be-
skriver den berygtede galla-
middag, som den danske 
konge Frederik d. 3. giver 
fjenden, Karl d. 10. Gustav 
og hans følge, formentlig i 
håb om en nådig behandling 
ved de kommende fredsfor-
handlinger. Efter de absurde 
ydmygelser ved hoffet i 
begyndelsen af stykket be-
væger vi os gennem det 
sydsjællandske samfund for 
at tegne et billede af de 
pinsler og uretfærdigheder, 
som lokalbefolkningen var 
udsat for på Even kro (Gl. 
Tappernøje), hos de stædige 
bønder i Sandvig og i Sne-
sere præstegård, hvor en 
præstekone gjorde gode 
forretninger med svensker-
ne. Stormen på København 
- hvor almindelige borgere 
ved viljefasthed og perfekt 
koordinering fik vist sven-
sken, at byen kunne modstå 
et angreb - har vi med, in-
den krigens regnskab i sid-
ste billede skal gøres op. 

Når nøden er stor, ser man 
ofte både griskhed og fej-
hed. Kræmmeren Jens Lau-
ridsen fra Præstø benytter 
sig i særdeleshed af krigssi-
tuationen til at gøre ekstra 
gode forretninger og optræ-
der da også hele stykket 
igennem som en modpol til 
den stolte og tapre Svend 
Poulsen, som ærefuldt sæt-
ter livet på spil for at be-
kæmpe den svenske over-
magt, hvor end han møder 
den.  
”En Satans Jord” blev urop-
ført i 1991 på Bøndernes 
Egehoved ved Præstø, og 
bliver i år genopført i Balle, 
hvor Sydsjællands Kulturte-
ater for to år siden havde 

gode erfaringer med at spil-
le teater i noget utrolig 
smuk natur.  
Her i vinter var det 350 år 
siden, at svenskerne gik 
over isen og indtog landet, 
og til næste år kan man fejre 
Svend Poulsens 400 års 
fødselsdag. Der er altså 

mange gode grunde til, at 
”En Satans Jord” bliver 
genopsat. Vi i Sydsjællands 
Kulturteater vil gerne gøre 
vores til, at historien ikke 
glemmes, og mange menne-
sker har i disse forårsmåne-
der travlt med deres delta-
gelse i projektet. Udover 
dem, der øver på de skrå 
brædder, bliver der kompo-
neret, lavet lyd, syet kostu-
mer, lavet scener og rekvi-
sitter i lange baner. Publi-
kum må huske, at aftensma-
den kan købes i de histori-
ske boder fra kl. 18, og at 
man selv medbringer det, 
man vil sidde på.  
Tæpper og strandstole kan 
anbefales.  

Annelise Kristensen.  

Sydsjællands Kulturtea-
ter opfører  
En Satans Jord  
i Balle By 
fredag/lørdag d 12., 13., 
19. og 20. juni kl. 18. 
Søndag d 21. juni kl. 16. 
Billetter købes ved ind-
gangen: voksne 100 kr., 
børn under 15 år: gra-
tis. 
Boder og folkefest be-
gynder kl. 18 (søndag 
16). Spillet begynder kl. 
19 (søndag 17). 
Aftensmad kan købes på 
pladsen. Medbring stol 
eller tæppe. 
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På lørdag den 13. juni byder 
Udby Sogns Beboerfor-
ening, Grumløse Landsby-
laug og Pilegaardens Ven-
ner på masser af underhold-

ning, hyggeligt og sjovt 
samvær, når vi kalder til 
sommerfest. 
Dagen sluttes med helstegt 
gris med tilbehør. 

Arrangementet holdes på 
Pilegaarden, Grumløsevej 
103. Pladsen åbner kl. 
14.00. 
Kiosken holder åben hele 
dagen og sælger hjemme-
bagte vafler med is, toast, 
pølser, kaffe og andre drik-
kevarer, kager, slik og is 
m.m. 
I år får vi bl.a. besøg af Mo-
torcykelklubben Goldwing 
– det er dem med de kæm-
pestore maskiner. 
Westernryttere fra Flat 
Creek Western Riders skal 
optræde – så hold på hat og 
briller! 
Der er udstilling af veteran-
biler og -traktorer, indianer-
show, indianerlejr med 
kæmpetipi – snobrødsbag-
ning og bueskydningskon-
kurrencer. I indianerlejren 
kan du også prøve at kaste 
med lasso. 
Grumløse Landsbylaug har 
igen i år planlagt skøre og 
sjove lege for børn og voks-

ne. 
Traditionen tro giver Happy 
Feet Linedancers et flot 
danseshow, og derefter har 
alle mulighed for at prøve 
kræfter med trinene under 
kyndig vejledning. 
Tag familien og naboen 
med – og kom og få nogle 
hyggelige timer. 
Der er gratis adgang og alle 
er velkomne – også 
”udensogns” folk. 
Dagen sluttes som vanligt af 
med helstegt gris med tilbe-
hør. 
Spisebilletter á 100 kr. kan 
bestilles i forvejen på ved at 
kontakte Rita 20296160 
eller Jørgen 55982430. 
Der kan også tilmeldes på 
mail pilegaarden@os.dk. 
Resterende spisebilletter 
sælges fra kiosken på da-
gen. 
 
Se også hjemmesiden: 
www.pilegaardens-
ridehal.dk 

Alt klar til sommerfest i Grumløse 
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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 

Hvis bilen går i stå 
Hvad gør man, hvis bilen 
lige pludselig går i stå? 

Her er en mulighed! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Hun blev den nye leder  
på Svend Gønge-skolen 

Helle Justesen, ny skoleleder. 

Helle Justesen, leder af 
10. klasserne i Vording-
borg Kommune er nu 
ikke bare konstitueret 
midlertidig skoleleder på 
Svend Gønge-skolen i 
Lundby. Kort tid efter at 
Helle trådte til 
”brandvagt”, efter at 

Morten Mygind forlod 
stillingen til fordel for et 
job som skolechef i Guld-
borgsund Kommune. 
Nu har Helle Justesen 
søgt den opslåede stilling 
som skoleleder på Svend 
Gønge-skolen - og fået 
den. 

Næste skoleår kan elever-
ne ved Svend Gønge-
skolen ikke længere glæ-
de sig til at skulle have 
Bodil Olsen som lærer. 
Den populære underviser 
har valgt at stoppe som 
lærer i den danske folke-
skole efter 38 år på Svend 
Gønge-skolen. 
- Det bliver et savn for 
os, men vi åber, at hun 
kigger ind til os lige så tit 
hun har tid og lyst, siger 
skoleleder Helle Justesen.  

- Jeg kom som 22-årig til 
skolen 1. august 1971 og 
har været glad for at være 
her, siger Bodil Olsen. 
Jeg har undervist mange 
PRAGTFULDE børn og 
har haft et godt samarbej-
de med forældre, kolleger 
og skiftende ledelser. 
- Jeg skal nyde samværet 
med min mand og børn 
og vores 4 børnebørn. 
Skolen holder afskeds-
brunch for Bodil mandag 
den 29.juni!  

Bodil Olsen stopper som lærer 

Motionsture  
i juni måned 
Så er programmet for motinstu-
rene i juni klar.  
Alle dage starter vi kl. 19.00 på 
startstedet og  er tilbage igen 
ca. kl. 21. 
Og her er så programmet for 
resten af juni måned: 
 
9. juni - Start ved Rosenfeldts 
gulerodspakkeri 
 
16. juni - Start ved Ørslev Kir-
ke 
 
23. juni - ingen motionstur 
p.g.a. Sct Hans Aften 
 
30. juni - Start på Fladsågårds-
vej overfor Fladsaagården 
I juli og august holder vi ferie. 
For dem der vil alligevel vil gå, 
aftales startsted fra gang til 
gang. 
 
Alle er velkomne. 

 
Med venlig hilsen 

Hanne Kofoed Jensen Bodil Olsen stopper efter 38 
år på Svend Gønge-skolen. 
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En idé til  
en ander- 
ledes fest 

Moderat tilfredshed med nærdemokratiet 

Hvorfor disse tre herrer fandt på at sætte sig lige ved siden af hinanden, spekulerede vi lidt på til stormødet på Lange-
bækskolen i Kalvehave den 25. maj. Det var på det møde, lokalråd og politikere diskuterede evalueringen af nærde-
mokratimodellen. Måske har de tre herrer købt deres paryk samme sted? I så fald bør de nok kræve pengene tilbage!  

Tilfredsheden med nærde-
mokratimodellen i Vording-
borg Kommune er ikke lar-
mende, men heller ikke det 
modsatte. 
Det må være konklusionen 
efter at de 16 lokalråd, kom-
munalbestyrelsen og em-
bedsmændene er blevet 
spurgt i en stor evaluering. 

Lokalrådene efterlyser mere 
indflydelse, flere oplysnin-
ger og bedre kontakt med 
embedsværket i kommunen. 
Politikerne vil gerne respek-
teres, og de vil gerne bruge 
lokalrådene til at komme i 
kontakt med ”almindelige” 
borgere. 
Embedsværket synes meget 

godt om modellen, bare de 
ikke skal bruge for meget 
tid på den, en tid, de ikke 
har. 
På et stormøde 25. maj i 
Kalvehave blev rapporten 
diskuteret af lokalråd og 
politikere i deres respektive 
dialogudvalg. 
Meget tyder på, at mange af 

fortidens misforståelser er 
ved at være ryddet af vejen, 
så man nu kan komme vide-
re med at udvikle nærdemo-
kratiet i Vordingborg Kom-
mune. 
Nærdemokratiet er udmøn-
tet i 16 lokalråd (et mang-
ler), hvortil er knyttet dia-
logudvalg med politikere. 

Hvem siger, at man 
skal gøre som man 
plejer? F.eks. når 

man skal have fest. 
Skal du arrangere 
f.eks. Polterabend 

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 

Hvad med at holde blå mandag, familiesammenkomst eller firmafest på 
Motions– og Mødestedet i Køng? 

Blå mandag 
Børnefødselsdag 
Venindeaften 
Venneaften 
Familiesammenkomst 
Klubarrangement 
Firmafest 
eller andet, så prøv 
noget nyt, nemlig mu-
lighederne på Motions 

- og mødestedet i Køng 
Vi arrangerer gerne en 
god gang sjov motion, 
konkurrencer og tests, 
evt. kombineret med 
gamle landsbylege, lidt 
god, let servering, hi-
storisk rundvisning i 
Køng eller andet. Må-
ske har du flere idéer 

til, hvad man kunne 
bruge de nye og spæn-
dende rammer til. 
 
Ring og få et godt til-
bud – tlf. 2075 8420.  
VEL MØDT!       
 

Hanne Kofoed Jensen 
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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. 

Er Bent Maigaard blevet tilhænger af atomkraft? Næ, historien er, 
at selvsamme Venstremedlem af kommunalbestyrelsen fandt denne 
plakat med opfordringen ”Atomkraft - ja tak” og ”Kernekraft. Vor-
dingborg 2012” på Rådhuset i Vordingborg. Oven i købet med kom-
munens logo på. Bent Maigaard gætter på, at det er unge atom-
kraftmodstandere, der har lavet en happening. Men han har ikke 
tænkt sig at lave en ”Lars Løkke-sag” ud af det, selv om der er tale 
om misbrug af kommunens logo. 
Sagen viser sig at være endnu mere speget. Ifølge Sjællandske er 
unge studerende fra 1. semester på Københavns Erhvervsakademi, 
som har produceret disse plakater samt en falsk plakat, der oplyste, 
at Vordingborg Festuge var aflyst. Plakaterne er et led i et projekt, 
som de studerende i øjeblikket er i gang med, hvor de skal arbejde 
kunstnerisk med at få et budskab igennem. Vi må håbe, at de unge 
studerende fremover hører lidt bedre efter i timerne. 

Et godt sted 
til postkassen  
Kunne man ikke pla-
cere en postkasse i Gl. 
Lundby på den grønne 
stribe græs ud for 
vigepladsen ved Peter 
Hansens mindesten? 
Det spørger kasserer i 
Borgerforeningen 
Lundby og lokalråds-
medlem Steen Niel-
sen, borgerne i Gl. 
Lundby om. 
- På græsrabatten er 
der kun et træ, og hvis 
man placerede post-
kassen på en bøjle, 
kunne biler, både pri-
vate og postvæsenets 
komme til postkassen 
på vigepladsen, uden 
at genere den øvrige 
trafik. Dertil er post-

kassen placeret tem-
melig centralt i lands-
byen, siger Steen Ni-
elsen. 
Hvis du synes om 
forslaget - eller det 
modsatte - må du me-
get gerne sende din 
mening til 4750Avi-
sen.  
Hvis det viser sig, at 
der er opbakning, 
eller ingen modstand 
mod forslaget, vil 
Borgerforeningen 
Lundby foreslå Post 
Danmark denne løs-
ning, så borgerne i Gl. 
Lundby  kan aflevere 
deres post helt lokalt.  
Skriv til 
4750@lundbyweb.dk. 

På utallige opfordringer bringer vi har sidste 
uges Merko-annonce uden sort streg. Det er 
naturligvis den sorte streg over Bo Webers 
øjne, der er fjernet. 
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Ophørs– og velkomstreception 
Efter fem et halvt år som indehavere af Lundby Kiosken, overlader Mette Gervin og 

Nils Glud butikken til nye kræfter ved en overdragelsesreception  
Lørdag, den 13. juni kl. 14-16. 

Ved receptionen vil der blive mulighed for at sige farvel til  Mette og Nils og goddag 
til den nye indehaver af kiosken. 

Alle kunder og forretningsforbindelser er velkomne! 
Mette Gervin og Nils Glud 

Bolig med 8-10 sovepladser 
søges i Lundby i uge 28 

Nogle af vores venner fra Lönsboda har meget lyst til 
at opleve festugen i Vordingborg og vil gerne tilbringe 

en uges ferie i Lundby eller Vordingborg i uge 28. 
Er det nogen i Lundby - ikke for langt fra stationen - 
eller Vordingborg, som har mulighed for at udleje sit 
hus - helst med 8-10 sovepladser - til en rimelig pris i 

uge 28?  
Måske skal du selv på ferie i den uge? 

Ring til Peter Sten, 6130 1004. 

Hun hedder Sanja Lykke 
Petersen, hun er uddannet 
folkeskolelærer og har linje-
fag i blandt andet musik. 
Og nu tilbyder hun at lære 
dine børn at spille klaver. 

- Jeg er flyttet til Lundby 
for cirka halvandet år siden, 
hvor jeg har købt et hus. Jeg 
har haft med musik at gøre 
lige så længe jeg kan huske 
og startede selv til klaver. 

da jeg var otte år. Senere 
hen er det også blevet til 
blandt andet kor og solo-
sang, og jeg skriver min 
egen musik.  
Jeg finder musik meget vig-

tig og vil rigtig gerne dele 
min glæde for musik med 
andre, siger Sanja Lykke 
Petersen. 

Sanja Lykke Petersen er 
uddannet folkeskolelærer 
med musik som speciale 
og tilbyder nu at lære 
dine børn at spille på 
klaver. 

Hun vil lære dine børn at spille klaver 

Skriv/ring til San-
ja for yderligere 
information. 
Tlf. 2818 8162  
albrekt@os.dk 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Juni: 22.-23. juni: deadl 15. juni kl. 12 
Resten af juni og juli:  
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!  

8 4750Avisen udkommer 
9 4750Avisen udkommer 
19.00: Motionstur - start ved 
Rosenfeldt Gods’s gulerods-
pakkeri 
10 12.00: Sidste frist for til-
melding til midsommerturen til 
Lönsboda. Mail: bor-
ger@lundbyweb.dk eller sms/
ring 6130 1004. 
19.00: Syv Sogne Samarbejdet 
holder møde i Klubhuset i 
Bårse. 
11 Foreningen Svend Gønge 
holder bestyrelsesmøde i Med-
borgerhuset Lundby. 
12 18.00: Premiere på En 
Satans Jord, et friluftsspil om 
Svend Poulsen, Gøngehøvdin-
gen, i Balle By. Billetter à 100 
kr. købes ved indgangen. 
13  12-17: Kulsvierfestival i 
Eskilstrup ved Rønnede. 
14.00-??: Sommerfest i Grum-
løse, Pilegården, Grumløsevej 
103. 
14-16: Ophørs– og velkomstre-
ception i Lundby Kiosken, 
Lundby Hovedgade 95. 
14  9.30: Store Cykeldag fra 
Folkesundhedspladsen i Lund-
by ved Ibsvej. 
10-16: Kulsvierfestival i Eskil-
strup ved Rønnede. 
15 kl. 12.00: Deadline for 
4750Avisen - send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk  
16 19.30-21.30: BaneDan-
mark holder borgermøde om 
moderniseringen af Lundby 
Station i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, Lundby. 
Alle er velkomne! 
18 8.00: Afgang fra Medbor-
gerhuset Lundby til Midsom-
merfest i Lönsboda. 
21 10-16: Rollespilssøndag i 
Rollespil Svend Gønge. Vi 
mødes i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, Lundby. 
22 4750Avisen udkommer 
23 4750Avisen udkommer 
(herefter holder 4750Avisen 
sommerferie til 3. august) 
18.00: Sankthansfest i Over 
Vindinge Forsamlingshus. 
Bålet tændes kl. 21. 
30  19.00: Motion - start på 
Fladsågårdsvej, lige over for 
Fladsaagården. 
19.00: Bestyrelsesmøde i Bor-
gerforeningen Lundby i Med-
borgerhuset Lundby. 

Det sker i juni 

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 

 

 

 

Hyggelig børnehave  
i landlige omgivelser 

Lille hyggelig Rudolf Steiner børnehave i land-
lige omgivelser børn i alderen fra 2 - 6 år. 

Rytme, sangleg, eventyrfortælling, skovture,  
årstidsfester, økologisk mad, kaniner, små 
ponyer, høns, god personalenormering med 

tid til det enkelte barn. 
Vil du se Vores børnehave så ring for 
besøg 40683123 eller 55381352 eller 

se vores hjemmeside  
www.steinersneglen.dk 

Sidste chance for at komme 
til midsommerfest i Skåne 

Sommermarked lørdag den 20. juni  kl. 11 til 16 

Hvis du vil med til Lönsboda i Skåne og 
danse om majstangen til midsommer, så er 
det ved at være sidste udkald! Pris for fire 
dage i Lönsboda er kun 1495,- kr.  

Der er stadig ledige pladser 
på midsommerturen til 
Lönsboda i Skåne.  
For 1495,- kr. får du lov til 
at opleve både en skånsk 
midsommeraftensdag og 
en midsommeraften med 
dans og musik! 
Det er meget stemnings-
fuldt og skal opleves! 
Turen som koster 1495,- 
kr. pr. person er med hvad 
man kunne kalde tre-kvart-
pension. Prisen inkluderer 
bus, overnatning, morgen-
mad og nogle frokoster og 
middage. 
Resten af frokosterne og 
middagene samt evt. ind-
gang ved seværdigheder, 
må man selv betale. 
Der er afgang fra Medbor-
gerhuset i Lundby torsdag 
den 18. juni kl. 8.00. An-
komst til Vandrerhjemmet 
i Lönsboda kl. ca. 12.00, 
hvor vi spiser frokost. 
Tilmedling på 
4750@lundbyweb.dk eller 
ved at ringe eller sms’e til. 
6130 1004. 
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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 

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 

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. 
 
Onsdag den 17. juni 
Lundby: 10.30 Salmesang 
 
Torsdag den 18. juni 
Beldringe: 19.00 

Søndag den 21. juni 
(2. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 9.00 MG 
Bårse: Ingen  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Søndag den 28. juni 
(3. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30  

Bårse: Ingen  
Hammer: 9.00 kirkekaffe 
Køng: 9.00 
Lundby: 10.30  
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 5. juli 
(4. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30  
Bårse: Ingen  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: 9.00 ABT  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: se www.udbykirke.dk 
Vester Egesborg: 9.00 

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

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 

Bårse Kirke er lukket i peri-
oden 8. juni til 26. juli, da 
den skal kalkes indvendigt. 
Arbejdet foregår over flere 
omgange, og derfor tager 
det forholdsvis lang tid. 
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DEBAT-DEBAT-

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

En kreds af interesserede 
billardspillere sammenkaldte 
til et møde den.15. septem-
ber 1973 i Bårse Idrætsfor-
enings klubhus, hvor man 
blev enige om, at købe et 
lille billard og spille en aften 
om ugen. 
Der blev nedsat et udvalg 
bestående af Stig Johansen, 
Orla Pedersen og Frits An-
dersen, som skulle arbejde 
videre med ideen,- der blev 
indkøbt et lille billard til 
1900,00 kr., som senere blev 
udskiftet med et ¼ match. 
I foråret 1974 blev forholde-
ne for små i klubhuset, og 
man fik Præstø Kommunes 
tilladelse til, at benytte et 
kælderlokale på Aggerhus, 
hvor klubben fik lagt tæpper 
på gulvet og installeret lys 
og ventilation. Medlemstal-
let var 19 personer og kon-
tingentet 200,00 kr. Og gæl-
den til Idrætsforeningen 
3.424,27 kr. Senere på året 
blev der yderligere indkøbt 
et ¾ match bord. 
Ved regnskabsårets afslut-
ning i 1975 var gælden ned-
bragt til 1651,44 kr., og kon-
tingentet 250,00 kr., og 
medlemstallet steget til 34 
personer. 
Ved regnskabsårets afslut-
ning i 75/76 havde klubben 
en formue på 7.483,75 kr. 
og ingen gæld. 
Regnskabet 76/77 sluttede 
med en formue på 19.336,28 
kr. 
Den 1. August 1977 blev der 
afholdt et møde, hvor det 
blev besluttet at leje et loka-
le på 100 m2 i det nye Sam-
lingshus, idet der var instal-
leret elevator i en del af det 
nuværende lokale på Agger-

hus, som havde taget en del 
af den i forvejen sparsomme 
plads. 
Samtidig blev det besluttet, 
at der indkøbtes 2 1/1 match 
bord til en pris af 43.900,00 
kr. 
Samt udarbejde udkast til 
love til forelæggelse på stif-
tende generalforsamling 1. 
Oktober 1977. 
Stiftende generalforsamling 
blev afholdt 10. oktober og 
Bårse Billard Club var offi-
cielt en realitet. 
Siden da har Bårse Billard 
Club haft sine aktiviteter i 
Samlingshuset i Bårse. Akti-
viteter, der gennem årene 
har resulteret i mange gode 
timer for medlemmerne, og 
derudover en del Sjællands-
mesterskaber og enkelte 
Danmarksmesterskaber, 
senest et DM i Carambole 
ved Erling Tegner i april. 
Der har igennem årene væ-
ret skiftende tilslutning til 
aktiviteterne, medlemstallet 
var i 80´erne oppe på næsten 
50 personer, men desværre 
har det de senere år været 
stadig dalende og er nu på 
kun 12 fuldt betalende og 6 
delbetalende medlemmer. 
Selv om vi for to år siden 
hævede kontingentet til det 
dobbelte, 1800,00 kr., har 
det vigende medlemstal og 
de stigende energipriser 
gjort det nødvendigt at ned-
lægge klubben. 
Bårse Billard Club ophører 
derfor sin virksomhed med 
udgangen af juni måned 
2009. 
 

På Billardklubbens vegne 
Axel Bo Jensen 

Formand 

Bårse Billard Club 
nedlægges 

Da jeg ville læse gasmåle-
ren af i går, kunne jeg kun 
se de første 2 cifre af de 5 
tal. Min nabo Vibeke kom 
og kikkede på mit helt per-
sonlige Gas-blad. Udover at 
more sig gevaldigt, kravle-
de hun resolut ind under 
målerkassen og fik trukket 
en ca. 1½ meter lang tynd 
gren ud, inkl. div. blade. 
Hun mener grenen var fra 
Arkitektens trøst - ikke at 
jeg har plantet sådan en! 
  
Men da det store blad, jeg 
havde set og fotograferet, 
ikke fulgte med ud - ringe-
de jeg til Dong. De grinede, 
men mente det ikke betød 
noget for selve måler-

enheden, men dog ville de 
sende mig en målerskabs-
nøgle så jeg kunne få det 
sidste blad ud igen.  
  
Ak ja, nogen har Akvarie-
planter i en kasse med vand 
- andre har bare en 
Gasplante inde i et gasmå-
lerskab, hvad ellers? 
 

Venlig hilsen  
Aase Harrekilde-Petersen 

Lundby Hovedgade 69 
4750 Lundby 

Mit personlige gasblad 

Over Vindinge Bylaug,  
Sværdborg Sogns Beboerforening samt 

Sværdborg Sogns Forsamlingshus  
arrangerer i fællesskab  

Sct. Hans aften  
den 23. juni 2009 

Mød op ved forsamlingshuset på Tinghøjvej 
8 i Over Vindinge, hvor dørene åbnes for 
dem, der vil sidde og spise medbragt mad 
fra kl. 18. Salg af øl, vand og kaffe m.m..  
Bålet tændes kl. 21 udenfor, og vi synger 

Midsommervisen. Derefter kan man fortsat 
hygge sig i huset,  

så længe Hyggen er til stede.   
Vel mødt! 

             Heksen fra Bloksbjerg 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 8  juni 2009 til mandag den 22. juni 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og tyrkfjel. 

Lundby 

Lundby 

10 stk. lightere 10,- kr. 
Bäncke - Ketchup/sennep (blå-gul)      9,90 kr. 

 Sommersby-Smirnoff Ice 2 stk + pant 25,- kr.   
Coca Cola  2 X 1 1/2 liter + pant           25,- kr. 

 Persil vaskepulver  8 kg.                    89.90 kr. 

 Bo: - Vi har blå-gule priser denne gang! 

For 
Zla- 
tan 
da! 
  ”Vi brænder Sverige af” 


