
Beldringe - Bårse - Hammer - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby 

4750  Avisen 
6. årgang nr. 66 

Avisen til alle i  

 22.-23. juni 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Lundby 
bibliotek 
åbent fra 
7.00-21.00 

Asger Diness 
vil nedlægge  
syv sygehuse 
En af Venstres topkandidater til 
Regionsrådet, Asger Diness An-
dersen fra Vordinborg vil gennem-
føre en ren massakre på sygehuse-
ne i Region Sjælland. 
I en kronik i 4750Avisen foreslår 
han, at syv af de 10 sygehuse i re-
gionen nedlægges og erstattes af 
tre supersygehuse, et i Køge, et i 
Slagelse og et i Vordingborg Kom-
mune, enten Bårse eller Stensved. 
- Tør vi investere i fremtiden? - 

eller skal vores region igen være 
den mest fodslæbende i hele lan-
det, skriver Asger Diness Ander-
sen.                               Læs side 8 

 
”De gamle sy-
gehuse kan 
sælges til kon-
torer, lejlighe-
der, boliger.” 
Asger Diness 
Andersen  

4750Avisen holder 
sommerferie  
til den 3. august 
4750Avisen holder sommerferie 
frem til 3.-4. august, hvor vi igen 
udkommer. Deadline 27. juli kl. 10! 

Det lyder som en fuldstændig ureali-
stisk drøm, at Lundby Bibliotek 
skulle kunne holde åbent fra 7 mor-
gen til 21 aften - i hvert fald alle 
hverdage, måske også i weekenden. 
Men det er, hvad Vordingborg 
Kommunes biblioteksvæsen og Bor-
gerforeningen Lundby nu arbejder 
på igennem et projekt, der hedder 
selvbetjente biblioteker. Borgerfore-
ningen håber at kunne knytte en 
kulturcafé til det ”nye bibliotek”. 
                                     Læs side 14 

Henrik Holmer: 

- Derfor er vi  
nødt til at spare 
Borgmester Henrik Holmer forkla-
rer i 4750Avisen, hvorfor Vording-
borg Kommune er nødt til at gen-
nemføre voldsomme besparelser.  
                                      Læs side 16 

Ferrari, fodbold og ferie: Automekaniker Anders Jakobsen, AMB i 
Lundby og fodboldtræner i ISG, gav sit drengehold deres livs oplevelse, da de 
ved sæsonafslutningen fik lov til at prøvekøre en fed bil fra Køng til Lundby. 
Alle 21 spillere fik en tur i denne Ferrari F430 Spider. Dog ikke bag rattet!  
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stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er  
mandag den 27. juli kl. 12!   
Næste nummer udkommer  

den 3.-4. august 2009. 
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*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 

Øv, øv, og atter øv!! 
V ordingborg Kom-

munes økonomi 
har været ude af kontrol.  
Der skal spares, så det 
basker, resten af året for 
at få rettet op på økono-
mien. 
Man tager sig til hovedet 
og ærgrer sig, når man ser 
det sparekatalog, embeds-
mændene har sendt ud 
med ideer til ødelæggen-
de initiativer over alt i 
kommunen. 
Den nye kommune blev 
født med det formål, at 
det hele skulle blive mere 
driftsikkert. Større enhe-
der skulle sikre stordrifts-
fordele. 
I store kommuner skulle 
uforudsete udgifter på 
enkeltområder eller til-
flytning af ressourcetunge 
borgere ikke betyde så 
meget som før. 
Alligevel er de økonomi-
ske problemer pludselig 
væltet ind over kommu-
nen. 
Man har haft over tre år 
til at få økonomien på 
plads i den nye kommune.  
Man har etableret lokal-
demokrati, engageret be-
folkningen omkring ud-

formningen af kommune-
planen, som beskriver de 
ønsker, lokalområderne 
og politikerne har til 
fremtiden. 
Hvor er de visioner hen-
ne, når man får at vide, at 
der skal spares rigtigt 
mange penge på børn og 
kultur og ældre og infra-
struktur? 
Det er ødelæggende for 
den optimisme, som skul-
le få Vordingborg Kom-
mune ind i en god cirkel. 
Det er ødelæggende for 
den spæde tro, der er i de 
store landområder i Vor-
dingborg Kommune efter-
hånden var til, at der må-
ske var en fremtid for 
landdistrikterne. 
 

H ar vi været nai-
ve? 

Har vi troet for meget på, 
at blot vi ønskede tingene 
rigtigt meget og blev dyg-
tigere til at formulere 
vores ønsker og til at tale 
med politikere og em-
bedsmænd, så ville det  
hele nok gå. 
I skrivende stund ved vi 
ikke, hvordan det hele 
ender.  

Måske laver de endnu en 
økonomisk beregning, 
som viser et nyt resultat.  
Måske finder man nogle 
millioner, man ikke havde 
styr på i første omgang. 
En ting er sikkert: skal 
skoler lukkes, skal børne-
haver og fritidshjem åbne 
senere og lukke tidligere, 
skal biblioteket i Lundby 
lukkes, skal Bårse Skole 
lukkes, så er det et signal, 
vi absolut ikke har brug 
for. 
 

S å bliver det svært 
at tage de flotte 

bemærkninger, der står i 
Kommuneplanen alvorligt 
om fremgang og udvik-
ling. 
Så bliver det afvikling i 
stedet for udvikling. 
Øv! 
En undersøgelse viser, at 
Lundbyområdet er et af 
de steder i Danmark, hvor 
huspriserne er steget 
mest. Nye forretninger 
skyder op. Det kan være 
en tilfældighed, men må-
ske er noget i gære.  
Bare den spæde optimis-
me ikke bliver ødelagt af 
tåbelige besparelser! 
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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  

Det seneste skud på stam-
men af forretninger i Lund-
by, Hos Farmor, Lundby 
Hovedgade 92, har fået en 
flyvende start.  
Lørdag den 6. juni kl. 12 
åbnede farmor for kunder, 

og der gik ikke mange mi-
nutter, før der var kø til de 
herlige varer i den gamle 
pølsevogn. 
Og tilstrømningen er fortsat, 
så kombinationen af fast-
food og gode råvarer, er 

åbenbart noget, der har ramt 
lige ind i behovet hos kun-
derne i den nordlige del af 
Vordingborg Kommune og 
den sydlige del af Næstved. 
Farmor har åbent hverdage 
14-21 og weekender 12-21. 

Sværdborg Sogns  
Forsamlingshus 

Tinghøjvej 8  
4760 Vordingborg 

Udlejning til alle formål  
stor og lille sal, scene,  

køkken m.m. 
Booking: tlf. 2985 0944  

www.svaerdborg.dk/forsamlingshus 

Kø 
Hos 
Far- 
mor 
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Lundby Biblioteks åbningstider: 
Mandag: ……………….....  14-16 
Tirsdag:  ……………….....  14-17 
Torsdag:  ………………….  16-19 

Lundby Bibliotek 
Lundby Hovedgade 100 

Telefon: 5576 7224 
lundbib@vordbkom.dk 

www.lundbybibliotek.dk 
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 

Lundby ligger i superliga-
en, når det gælder stigende 
huspriser. 
Det viser en opgørelse, 
Ekstra Bladet har foretaget 
på baggrund af statistik fra 
boligsiden Boliga.dk. 
Undersøgelsen viser, at 
huspriserne i Lundby på tre 

måneder steget 7 procent, 
oplyser avisen. 
I Dannemare, Holeby, Ide-
strup, Kalvehave og Skæl-
skør er priserne steget mel-
lem 1 og 5 procent i de 
seneste tre måneder, men 
højdespringeren er altså 
Lundby. 

Huspriserne er steget 
mest i 4750 Lundby 

Ved en overdragelsesrecep-
tion lørdag den 13. juni blev 
det formelt markeret, at 
Lundby Kiosken har fået 
nye ejere. Mette Gervin og 
Nils Glud sagde farvel efter 
fem et halvt år i kiosken, og 
Shaddie Mackeprang sagde 
goddag, som ny daglig leder 
af Lundby Kiosken. 
Shaddie Mackeprang for-
klarer, at Lundby Kiosken 
er købt af Taskforce4750, 
som er et firma der normalt 
arbejder med unge i efter-
værnsprojekter, og ikke af 
ham selv personligt.  
- Da kiosken kom til salg, så 
vi, at der var potentiale i 
kiosken både til noget vækst 

og til at vi på sigt kan lade 
nogle af de unge, vi ser ef-
ter, få noget virksomheds-
praktik, når de er klar til 
det.  
Jeg er ansat som daglig le-
der, da jeg har en masse 
erfaring fra servicefaget. 
Derudover vil der løbende 
komme til at ske nye tiltag i 
Lundby Kiosken. Vi begyn-
der med Kaffe2Go, så alle 
pendlerne kan få noget kaf-
fe til togturen.  
Vi har også udvidet udval-
get af brød og kager, så vi 
fremover vil have et ugens 
brød, der er valgt frit af 
vores superbager i Ørslev. 
Derudover kommer vi også 

til at føre tørkager og snit-
ter. Dette gør, at vi kan spa-
re folk for at skulle langt 
efter brød og kage. Derud-
over er det stadig muligt at 
bestille brød. 
Vi vil derudover prøve at 
satse på nogle flere daglig-
dags varer, så at folk der 
kommer hjem sent fra job 
har mulighed for at købe 
pålæg og kød, uden at skul-
le ud af byen. Ikke for at vi 
skal være købmand, men 
som en service overfor alle 
pendlerne.  
Skulle man have ønsker til 
varesortimentet, er vi altid 
lydhøre. 
Jeg ser frem til at skulle 

lære gamle og nye kunder at 
kende, siger den nye daglige 
leder af Lundby Kiosken, 
Shaddie Mackeprang. 

Farvel og goddag  
i Lundby Kiosken 

Shaddie Mackeprang er den 
nye daglige leder af Lundby 
Kiosken, som nu er købt af 
firmaet Taskforce4750, som 
arbejder med unge i efter-
værnsprojekter. 
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Det sker juni-juli 
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. 
29. juli: 19.00: Rollespils-
foreningen holder møde i Med-
borgerhuset Lundby. 
3. august: 19.00: Møde om 
Gøngemarked 2009 i Medbor-
gerhuset Lundby. 

Købmand Bo Webers butik-
ker har stadig Merko-skilte 
hængende udenfor og inde i 
sine fire butikker i Tapper-
nøje, Lundby, Rønnede og 
Holeby, skriver Dansk Han-
delsblad. 
Den tidligere Edeka-kæde 
lukkede egentlig ned for 
flere måneder siden, men 
købmand Weber ønskede 
ikke at følge med, da de 
fleste andre små supermar-
keder og minimarkederne i 
Merko-kæden i starten af 
året gik over i Sparkæden 
hos købmandsgrossisten 
SuperGros. 
- Uden at træde Spar over 
tæerne, så er der to årsager 
til, at jeg ikke vil være med. 
De vil bestemme, hvornår 
jeg skal holde åbent, og de 
vil også bestemme udsalgs-
priserne. Så kunne jeg lige 
så godt være Netto-mand, 
siger Bo Weber. 
Han valgte i stedet at gå 
sine egne veje og markeds-
fører stadig butikkerne un-
der navnet Merko, selv om 
kæden ikke længere har et 
bagland, efter at Danske 

Købmænd er overtaget af 
SuperGros. 
Bo Weber har i stedet fun-
det sammen med nogle af 
de andre minimarkeder, 
som stadig har Reitan Di-
stribution som grossist. Han 
får sine butikker markeds-
ført i et samarbejde med 
købmand Knud Christensen, 
der i forvejen udsendte sine 
egne brochurer for sin egen 
lille kæde Købmandsgaar-
den, og Bo Weber håber, at 
samarbejdet kan udvikle sig 
videre herfra. 
- Jeg er lykkelig for, at Rei-
tan stadig vil levere varer til 
os, og de er jo supereffekti-
ve. De har overholdt, hvad 
de lovede mig, siger Bo 
Weber. 
- Det handler for mig om at 
få varer til den rigtige ind-
købspris, og da Letkøb og 
Spar ikke står mål med Rei-
tan, så kan jeg jo lige så 
godt blive hos Reitan, siger 
han. 
Det er ikke første gang, at 
Bo Weber samarbejder med 
andre købmænd om mar-
kedsføring i mindre kæder. 

Hans butikker udgjorde 
tidligere grundstammen 
den lille discountkæde 
Coma, der dog i løbet af 
otte år aldrig blev til 
mere end en lille lokal-
kæde, så købmanden 
lod sig i 2006 overtale 
af den daværende køb-
mandsgrossist Edeka 
Danmark til at gå med i 
Merko-kæden. 
Helt tilfreds blev Bo Weber 
dog ikke med Merko-
kæden. Han havde på for-
hånd frygtet, at hans butik-
ker med en omsætning på 9-
15 mio. kroner ekskl. moms 
ville få svært ved at være 
med i kædens store kam-
pagner, og det viste sig at 
holde stik. Pludselig steg 
butikkernes va-
relagre med for 
over 100.000 
kroner varer, 
som ikke var 
blevet solgt. 
- Vi er ikke sto-
re nok til den 
brede markeds-
føring, siger 
købmanden. 

Det er ikke vigtigt for ham, 
hvad den ny kæde kommer 
til at hedde, men han er ikke 
i tvivl om, hvordan en kæde 
skal være skruet sammen, 
hvis han skal have noget ud 
af at være medlem. 
- Færre tilbud, skarpere 
priser og noget i butikkerne, 
som folk ikke kan lade være 
med at købe, forklarer køb-
mand Bo Weber. 

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 

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 

Bo Weber ville ikke  
være Sparkøbmand 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
4750Avisen holder SOMMERFERIE i juli 
August: 3.-4. august - deadl. 27. juli kl. 12 

August: 17.-18. august - deadl. 10. august kl 12 
Sept.: 31. aug.-1.sept. - deadl. 24. aug. kl. 12 

Sept.: 14.-15. sept. - deadl. 7. sept.  kl. 12 
Bemærk! Vi udkommer  

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

Bemærk, at der er sidste deadline mandag  
i ulige uger kl. 12!  

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 

Den 23. juni 2009 arrange-
rer Over Vindinge Bylaug, 
Sværdborg Sogns Beboer-
forening samt Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i 
fællesskab sankthansaften i 
og ved forsamlingshuset i 
Over Vindinge.  
Mød op ved forsamlingshu-
set på Tinghøjvej 8 i Over 
Vindinge, hvor dørene åb-
nes for dem, der vil sidde 

og spise medbragt mad fra 
kl. 18. Der er salg af øl, 
vand og kaffe m.m..  
Bålet tændes kl. 21 uden 
for, og vi synger Midsom-
mervisen.  
Derefter kan vi hygge os i 
huset, så længe Hyggen er 
til stede.   
 
Vel mødt! 
Heksen fra Bloksbjerg.  

Bål og hygge i Over Vindinge Lundby Kiosken 
Vi byder nye og gamle kunder velkomne. 

Vi har frisk morgenbrød fra bageren hver morgen. 
 DVD-udlejning, slik, is,  sodavand og kolde øl. 

Der er et let udvalg af alm dagligdags varer på hylderne, 
så man altid kan få det, man lige mangler. 

Nyt til pendlerne på alle hverdage: 
  Kaffe og rundstykke m/smør to go 

20.– kr. 
Åbent alle dage  

7.30–21 
Lundby Hovedgade 95 

Cirkus kommer til byen 
Husk at reservere onsdag 
den 26. august kl. 18 og et 
par timer frem til Cirkus 
Baldoni. 
Cirkus Baldoni kommer til 
Køng netop på denne aften 
for igen at underholde små 
og store, tykke og tynde, 
unge og gamle. 
Vi plejer at kunnet trække 
over 400 til cirkus i Køng, 
når Køng Borgerforening og 
Borgerforeningen Lundby 
inviterer til cirkusforestilling 
for en flad halvtredser pr. 
næse. 
- I år skulle vi gerne blive 
endnu flere, siger formæn-
dene for de to foreninger, 
Poul Erik Rønje og Peter 
Sten Hansen. 
Cirkus Baldoni har nemlig 
fået nyt telt, og der er plads 
til endnu flere borgere. 
Vi hyrer et telt med plads til 
over 500 tilskuere, og der 

må godt komme endnu flere, 
siger formændene. 
Og i modsætning til sidste 
år, hvor der var udsolgt af 
billetter, så skulle der i år 
være plads til alle.  
Alligevel anbefaler Rønje og 
Hansen, at man køber billet-
ter i forsalg hos de lokale 
handlende.  
Meget mere om dette i næ-
ste nummer af 4750Avisen, 
som udkommer 3.-4. august, 
og det bliver nogenlunde på 
det tidspunkt, at de mange 
billetter til kun 50 kr. styk-
ket for topunderholdning i 
Cirkus Baldoni bliver sat til 
salg. 
Igen i år har familien Til-
lisch, Øbjerggård og Rosen-
feldt, været så venlige at 
stille græsmarken bag Køng 
Museum til rådighed for 
cirkusforestillingen - uden 
beregning! 
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Tre supersygehuse i 
Region Sjælland er 
nok! Det siger kandidat 
for Venstre til regions-
rådsvalget den 17. no-
vember Asger Diness 
Andersen, og han vil 
placere det  ene af dem 
i Bårse (eller Stensved) 
 
Der skal være 200.000-
400.000 indbyggere for at 
der er et tilstrækkeligt be-
folkningsunderlag til et sy-
gehus. Det giver mulighed 
for maksimalt tre sygehuse i 
region Sjælland. Samtidig 
skal der være maximalt en 
times transport til sygehuset 
og et bedre lokalt beredskab 
med skadeklinikker og  
livreddende transport frem 
til sygehuset.  
Det er en forældet tanke-

gang at tro, at man kan få 
effektive og velfungerende 
sygehuse 10 steder i Region 
Sjælland. Behandlingen er 
ofte kompliceret og kræver, 
at flere specialer arbejder 
sammen. Det er vigtigt at 
der er tilpas store enheder til 
at kunne tiltrække kvalifice-
ret personale og store nok til 
at etablere interessante fag-
lige miljøer, der kan sikre 
en faglig udvikling. Alle 
danskere har stor veneration 
over for deres lokale syge-
hus, men når først man er 
blevet syg, vil man gerne 
behandles der, hvor man får 
den bedste og mest effekti-
ve behandling. 
Det er også sådan, at dem 
der bestiller musikken også 
skal betale.   
Derfor er det naivt at tro at 
regionsrådet kan bestemme 
og regeringen bare vil beta-
le uden at få indflydelse på 
løsningerne. Dokumentatio-
nen fra sundhedsstyrelsen er 
klar: Færre enheder giver 
større rutine og bedre be-
handling. Derfor bør re-
gionsrådet lave en plan, 
hvor de 10 gamle sygehuse 
bliver til tre nye supersyge-
huse frem til 2020.   
Regeringen har stadig 
10.000 millioner kroner, der 
er øremærket til sygehuse, 

og som endnu ikke er brugt.  
Med 1 sygehus i Køge, 1 i 
Slagelse og 1 ved Bårse/
Stensved vil man få en god 
dækning i region Sjælland 
og sygehusene vil få en 
effektiv og levedygtig stør-
relse. De gamle sygehuse 
kan sælges til kontorer, lej-
ligheder, boliger og lignen-
de, da de ofte ligger inde i 
bykernerne. Samtidig kan 
de nye sygehuse placeres 
optimalt ved motorvejs-
strukturen med hurtig ad-
gang for ambulancer, perso-
nale og besøgende. Det gi-
ver også en god fordeling af 
sygehusene med et i hvert af 
de tre gamle amter. I Jyl-
land har man set lyset. I 
region hovedstaden har man 
et ønske om sygehusprojek-
ter for 30 milliarder. Hvor 
tror du personale og patien-
ter vil søge hen, hvis ikke vi 
får et stærkt alternativ i vo-
res område? Vil de helst 
arbejde i gamle og forælde-
de bygninger eller i moder-
ne tidssvarende byggeri?   
Jeg er ret sikker på at kende 
svaret med de nuværende 
rekrutteringsproblemer.. 
Borgerne i Region Sjælland 
fortjener en optimal syge-
husløsning.   
Borgerne i Region Sjælland 
tabte desværre 1. halvleg, 

da man indtil videre fasthol-
der den nuværende struktur 
og dermed ikke kan søge 
ind med projekter på de 
afsatte statsmidler på 
10.000 millioner til nye 
sygehuse. 
I dag er over en million 
mennesker i Danmark inde-
haver af en sundhedsforsik-
ring. Med et nyt direktiv på 
vej i EU med ret til frit sy-
gehusvalg i EU vil konkur-
rencen ikke være f.eks. mel-
lem et sygehus i Næstved 
og et i Nykøbing Falster. 
Nej konkurrencen i fremti-
den vil være mellem et uni-
versitets-hospital i f.eks. 
Tyskland og et stærkt alter-
nativ i Danmark. Tør vi 
investere i fremtiden? - eller 
skal vores region igen være 
den mest fodslæbende i hele 
landet. Politikerne skal have 
modet til forandring. Uanset 
hvilket parti du vil stemme 
på, bør du overveje om din 
kandidat bare vil fastholde 
det bestående, eller om han/
hun vil turde satse på nye 
og meget færre enheder i 
vores region for at sikre 
kvalitet i sygehustilbuddet. 
 

Asger Diness Andersen 
Kandidat nr. 4 for Venstre  

til regionsrådsvalget  
4760 Vordingborg 

Tre sygehuse i Region Sjælland er nok 
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Vil nogen videreføre Syv 
Sognes Kulturforening?  
For et par år siden dannede 
Syv Sogne Samarbejdet Syv 
Sognes Kulturforening. 
En af initiativtagerne var 
Lars S. Jensen fra Lundby 
Efterskole, som blev for-
eningen formand.  
Formålet med foreningen 
var at trække kulturarrange-
menter af enhver art til vo-
res lokalområde. 
Lundby Efterskole stillede 
lokaler og arbejdskraft til 
rådighed for de større arran-
gementer, og hvis forenin-
gen blev en succes, var det 
også tanken at holde smalle-
re arrangementer rundt om-
kring i forsamlingshusene i 
de syv sogne. 
Foreningen lagde ud med et 
brag af et arrangement, da 
Monrad og Rislund fyldte 
Efterskolens hal.  

Men siden da er det gået 
ned ad bakke. 
Bestyrelsen er nu nået til det 
punkt, hvor de ønsker frisk 
blod i rækkerne. 
Formand Lars S. Jensen har 
ikke længere tid til at vare-
tage hvervet som formand 
og andre i bestyrelsen øn-
sker også at blive afløst. 
Syv Sogne Samarbejdet har 
drøftet situationen og opfor-
drer til, at der melder sig 
mindst en kulturinteresseret 
person fra hvert af de syv 
sogne.  
- Kunne man ikke forestille 
sig, at vi dermed kunne stil-
le en slagkraftig og intiativ-
rig bestyrelse, som kunne få 
gang i de arrangementer, 
som interesserer vores bor-
gere, spørger Syv Sogne 
Samarbejdet. 

Nogle af de arrangementer, 
som samarbejdet peger på 
måske også kunne interesse-
re var kulturhistorien. Den 
er vi alle stolte af, og det 
kunne også være af interes-
se for tilflytterne at få kend-
skab til vores lokalområdes 
historie. 
Men bærende skal fortsat 
være større arrangementer, 
som kan fylde Efterskolens 
hal med 5-500 glade men-
nesker - gerne fra hele Syd-
sjælland. 
Hvis du skulle have lyst til 
at høre mere om opgaven i 

Syv Sognes Kulturforening, 
så send en mail til  
borger@lundbyweb.dk eller 
ring eller sms til 6130 1004.  
Fortæl, hvor du kommer fra 
og hvad du kunne tænke dig 
at bidrage med i Kulturfor-
eningen. 
Hvis det lykkes at skaffe en 
håndfuld interesserede fra 
de syv samarbejdende sogne 
til at køre kulturforeningen 
videre, vil der snarest i ef-
teråret blive indkaldt til en 
ekstraordinær generalfor-
samling med valg af ny 
bestyrelse på dagsordenen. 

Monrad og Rislund gjorde stor lykke, da de var i Lundby. 
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Køges borgmester Marie 
Stærke, S, har sagt ja til en 
opfordring fra Foreningen 
Svend Gønge om at blive 
ambassadør for foreningen, 
som til næste år fejrer Gøn-
gehøvdingen Svend Poul-
sens 400 års fødselsdag. 

Dermed er fem sydsjæl-
landske borgmestre ambas-
sadører for Gøngehøvdin-
gen, nemlig Henrik Hol-
mer, Vordingborg, Henning 
Jensen, Næstved, René Tu-
ekær, Faxe, Poul Arne Niel-
sen, Stevns og Marie Stær-
ke, Køge. 
- Dermed har vi hele det 
område med, som Svend 
Poulsen opererede i, da han 
af Frederik den 3. blev 
sendt til Sydsjælland for at 
aflede svenskernes belej-
ring af København, siger 
Peter Sten Hansen, formand 
for Foreningen Svend Gøn-
ge. 
Udover de fem sydsjæl-
landske borgmestre er føl-
gende ambassadører for 
foreningen: folketingskan-
didat Gina Øbakke, Stevns, 
godsejerne Bernt Johan 
Collet, Lundbygård, Peter 
Zobel, Bækkeskov, Peter 
Oxholm Tillisch, Rosen-

feldt og Gerner Wolff-
Sneedorff, Engelholm, 
borgmester Anders Petters-
son, Osby Kommun i Skå-
ne, viceborgmester Erland 
Nilsson, Osby Kommun og 
fritids- og kulturchef i Osby 
Kommun, Tommy Johans-
son. 
Foreningen arrangerer i 
øvrigt sammen med Bor-
gerforeningen Lundby og 
Medborgerhuset Lundby sit 
andet gøngemarked lørdag-
søndag den 15.-16. august i 
Lundbyparken i Lundby. 
Der vil være masser af op-
levelser for både syns-, 
høre-, lugte- og smagssan-
sen, og der kommer udstil-
lere og gæster fra både Sve-
rige og Tyskland og store 
dele af Danmark. Markedet 
åbnes lørdag den 15. august 
kl. 10 af borgmester og 
gøngeambassadør Henrik 
Holmer, Vordingborg. 
 

Køges borgmester  
ambassadør  
for Svend Gønge 

Køges borgmester Marie 
Stærke er blevet ambassa-
dør for Gøngehøvdingen. 

Finanskrise 
truer 
4750Avisen 
4750Avisen er truet af vores 
helt egen finanskrise. Forstå-
et på den måde, at alt for 
mange af vores annoncører 
for tiden ikke betaler deres 
regninger til tiden. 
Det betyder, at 4750Avisen 
ryger ud i en likviditetskrise, 
fordi vores kreditorer kræver 
deres regninger til os betalt 
til tiden. Og når vi ikke får 
vores tilgodehavender ind til 
tiden, så har vi ikke penge til 
at betale regningerne med. 
Derfor: skal 4750Avisen 
fortsat udkomme, så SKAL 
alle annoncører betale deres 
regninger til tiden! Ellers 
lukker avisen, og det er kun 
et spørgsmål om tid! 

 

4750Avisen skal også kunne 
betale sine regninger! 
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Af I.F. Svend Gønge 
 
Efter en forrygende sæson, 
uden et eneste pointtab, kan 
Svend Gønges førstehold i 
fodbold fejre oprykningen 
til serie 3. Det er hel unikt, 
at et hold går igennem en 
hel sæson med 22 kampe 
som lutter sejrsherrer, men 
det er et faktum, at det loka-
le fodboldflagskib har leve-
ret en magtdemonstration i 
serie 4 og nu fortjent rykker 
en række op. 
Det er selvfølgelig vigtigt 
for hele klubben, at der er et 
velfungerende seniorhold, 
for det giver muligheder for 
de unge spillere, der enten 
rykker op fra ynglingehol-
det eller som kommer hjem 
til klubben igen efter et par 
år i f.eks. Næstved I.F. 
I forårssæsonen er der sco-
ret over 50 mål og de man-
ge mål er naturligvis et ud-
tryk for gode holdpræstatio-
ner igennem sæsonen. For 
selvom der bruges mange 
spillere i løbet af en sæson, 
har der i denne været en fast 
stamme, som har sikret kon-

tinuiteten og det er naturlig-
vis medvirkende til, at re-
sultaterne har flasket sig 
som de har. Med til histori-
en hører også, at holdets 
topscorer, Lars Mieritz, har 
stået for over halvdelen af 
scoringerne – et flot snit, 
der meget gerne må holdes i 
næste sæson også. 
Klubben har forlænget sam-
arbejdet med træner Jørgen 
Jacobsen frem til sommeren 
2010 og han håber meget på 
fortsat udvikling i Svend 
Gønge: 
Jeg er utrolig glad for, at det 
er lykkes for os at rykke op 
og nu skal prøve kræfter 
med endnu stærkere hold i 
serie 3. Jeg har været træner 
i mange år i mange forskel-
lige klubber, men sammen-
holdet her i klubben er no-
get helt særligt og jeg håber, 
at vores nuværende spillere 
fortsat vil stå til rådighed i 
næste sæson, samtidig med, 
at jeg da også kunne ønske 
mig et par nye spillere ude 
fra. Alle er meget velkomne 
til første træning efter som-
merferien. 

Første træning er i øvrigt 
tirsdag d. 21/7 på banerne i 
Køng. Ønskes yderligere 
information, kan boldudval-

get kontaktes: Lars Mieritz 
4099 5701 eller Alex Johan-
sen 2623 3732. 

Bagest fra venstre: Henrik Andersen, Leif Lindholm Jensen, Niels Jørgensen, Simon Sander, Daniel Vukovic, Lars 
Mieritz, Tobias Jensen, Janus Schelde og Jørgen Jacobsen. Forrest fra venstre: Morten Jørgensen, Kåre Johansen, 
Alex Johansen, Kenneth Hansen, Jeppe Pedersen, Kenneth Wayert og Danny Beck. 

Svend Gønge atter klar til serie 3 
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Karina Reuter Garner 
Registreret Alternativ Behandler 
(RAB) 
Svinøvej 10 A - 4750 Lundby 
tlf.: 5178 2884 
  
Din mobile RAB reg. FDZ- 
Zoneterapeut & massør 

Har du en nyhed fra vores 
lokalområde, de Syv Sogne 
eller Hammer Sogn, så send 

den til 4750Avisen!  
4750@lundbyweb.dk  

eller  
Møllergaarden 3,  

4750 Lundby. 

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. 

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.  

Forsøg med selvbetjening 
på Lundby Bibliotek 
Et forsøg med selvbetjening 
er på vej til Lundby Biblio-
tek.  
Biblioteksvæsenet i Vor-
dingborg har søgt om penge 
til at iværksætte et forsøg 
med selvbetjening på Lund-
by Bibliotek.  
Forsøget indebærer, at 
Lundby Bibliotek vil have 
åbningstider som på Vor-
dingborg Bibliotek, fra 7 
mogen til 21 aften. Forskel-
len er blot, at Lundby Bibli-
otek stort set kun vil være 
bemandet som i dag, nemlig 
om eftermiddagen tre dage 
om ugen. 
Det er tanken, at kunder 
resten af tiden skal betjene 
sig selv.  

Lånerne skal udstyres med 
lånerkort, der også kan låse 
døren til biblioteket op. 
Biblioteket skal udstyres 
med selvbetjeningsudstyr, 
så lånerne selv kan registre-
re de bøger, de låner og de 
bøger, de afleverer. 
Videokameraer skal sikre 
mod misbrug. 
En forudsætning for at sy-
stemet kan fungere, er at 
alle bøger på Lundby Bibli-
otek er udstyret med chips. 
Hvis forsøget falder heldigt 
ud, kan andre biblioteker i 
Vordingborg Kommune se 
frem til yderligere åbnings-
tider med selvbetjening. 
Ideen til selvbetjeningsbib-
lioteket har biblioteksvæse-

net fået på en studierejse i 
Jylland. Her så man resulta-
tet af et selvbetjeningsbibli-
otek med udvidet åbnings-
tid: 50 procent øget udlån! 
Det vil formentlig koste 
omkring 700.000 kroner at 
etablere selvbetjeningsbibli-
otek i Lundby. Pengene 
kommer fra en pulje i Bibli-
oteksvæsenet, fra ansøgnin-
ger om EU-midler og et 
mindre beløb fra kommune-
kassen. 
En arbejdsgruppe, hvor og-
så Borgerforeningen Lund-
by har repræsentanter, og 
det er tanken, at også bor-
gerforeningens ideer til øget 
brug af biblioteket vil blive 
fremmet. 

Borgerforeningen har blandt 
andet foreslået, at der ind-
rettes en borgerdrevet kul-
turcafé i huset på Lundby 
Hovedgade 100, som også 
rummer Lundby Sognearkiv 
og den kommunale dagple-
jes legestue. 
Både arkiv og dagpleje bli-
ver nu inddraget i de videre 
drøftelser om oprustningen 
af Lundby Bibliotek. 
Borgerforeningen Lundbys 
formand, Peter Sten Han-
sen, håber, at det hurtigt 
lykkes at få fjernet Lundby 
Bibliotek af de spareplaner, 
som kommunen er i gang 
med, så arbejdet med selv-
betjeningsbiblioteket kan 
fortsætte. 

www.lundbyweb.dk 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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

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 

 21 årige Morten Møller har 
startet sit eget tømrerfirma i 
Lundby. 
Morten blev udlært Tømrer 
hos Tømmergården i Grum-
løse sidste år i april måned, 
hvor der endnu var rigeligt 
arbejde at få. Så Morten 
drømte om at starte som 
selvstændig. 
Men først skulle Morten  
lige aftjene sin værnepligt i 
Livgarden. 

Og i de otte måneder Mor-
ten var i Livgarden kom 
krisen stormende.                                      
Men når man som Morten 
kun er 21 år, skal der noget 
mere til at stoppe én, end en 
finanskrise. Så da han vend-
te hjem fra Livgarden i slut-
ningen af marts, gik han i 
gang med at realisere sin 
drøm. 
Og nu her godt to måneder 
senere ser det faktisk ud til, 

at drømmen går i opfyldel-
se. 
Tømrerfirmaet hedder MH 
Tømrerne. Hidtil har Mor-
ten ikke manglet job, og på 
sigt er det meningen vennen 
Claus, der også er tømrer, 
skal være en del af firmaet. 

De tror begge på at der er en 
fremtid for dem som selv-
stændige. 
Morten bor på Espelund 23 
i Lundby, og har du brug for 
en frisk ung tømrer, så kan 
han kontaktes på telefon                
4112 2141. 

Ung tømrer trodser krisen 

Giv os et tip 
om en nyhed 
i dit lokal-
samfund! Vi 
er til for det 
samme! Ring 
6130 1004 
eller skriv til 
4750@lund 
byweb.dk 
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Vordingborgs 
udfordringer 

P å lige fod med man-
ge andre kommuner 

i Danmark har Vordingborg 
Kommune økonomiske 
udfordringer, hvilket bety-
der at vi skal se på, hvordan 
vi for tilpasset vores forbrug 
til de indtægter vi har. Det 
er en øvelse, som vi også 
kender i de fleste hjem. Og 
det er aldrig rart at skulle i 
gang med at prioritere mel-
lem de ønsker, som vi har. 
 
I kommunerne har vi en hel 
del lovbundne udgifter, alt-
så udgifter som staten siger, 
at vi skal betale, eller skal 
være medbetaler af. Det er 
for eksempel kontanthjælp, 
pensioner, sygedagpenge, 
anbringelser af børn uden 

for hjemmet osv. osv. Vi 
kan forsøge at få de syge 
hurtigere tilbage i arbejde, 
stresse kontanthjælpsmodta-
gere til at tage et arbejde 
eller finde billigere tilbud til 
de børn, der har behov for 
særlig omsorg.  Men grund-
læggende er det opgaver, 
som vi skal løse, og som vi 
ikke kan gøre ret meget ved.  
De sidste to år har det vist 
sig, at udgifterne på disse 
lovbundne områder er ble-
vet stadigt større, og nogle 
steder meget større end for-
udset.  
Hvad skal vi så gøre? Skal 
vi sige: du kan ikke få kon-
tanthjælp, for vi har brugt 
det beløb der var afsat i år.  
Eller: du kan ikke få syge-
dagpenge. Eller: nu er der 
ikke flere børn der kan an-
bringes uden for hjemmet i 
år? Det kan vi jo ikke. 
 
Selv om både opgaver og 
udgifter vokser, må vi ikke 
opkræve flere penge til at 
betale med, så der er ikke 
andet at gøre end at finde 

pengene andre steder i bud-
gettet. Det skal vi så gøre så 
lempeligt som muligt, helst 
så vi ikke ødelægger alt det, 
vi har i dag. 
 

D erfor har kommu-
nalbestyrelsen 

bedt direktionen om at lave 
et sparekatalog med forslag 
til, på hvilke områder der 
kan findes besparelser. Dis-
se forslag skal politikerne så 
forholde sig til, efter at bru-
gerbestyrelser, råd og nævn, 
og medarbejdere har haft 
mulighed for at udtale sig. 
Jeg har de seneste dage kun-
net følge med i, at borgerne 
har oplevet, at forslagene 
allerede er politisk behand-
let og vedtagne. Intet er 
mere forkert, for så giver 
det jo ikke mening at sende 
forslagene i høring.  Nu skal 
vi, politikerne i Vording-
borg Kommune, tage ansva-
ret for prioritering på os og 
finde frem til, hvilke af de 
mange spareforslag, der 
reelt skal blive til noget.  
 
At skulle finde steder at 
spare er jo som at vælge 
mellem pest og kolera, og 
der er ingen politiker, som 

har det godt med at skulle 
spare hverken på børn, æl-
dre eller andre følsomme 
områder. Jeg har selv mit 
hjerteblod i det, vi laver 
som kommune, ikke mindst 
i vores daglige kerneopga-
ver for borgerne. Og jeg er 
ked af, at vi som kommune 
står overfor at skulle tage 
stilling til mulige nedskæ-
ringer i kerneopgaver. Men 
påtager vi os ikke selv op-
gaven nu, vil Indenrigsmini-
steriet på et senere tidspunkt 
pålægge os at løse opgaven. 
Og hellere selv bestemme 
hvilken retning vi skal gå, 
end blive udsat for endnu 
mere snærende rammer. 
 

I  min daglige færden 
rundt i kommunen op-

lever jeg, at det summer af 
liv og engagement såvel i 
by som på land. Og at gro-
bunden for at gennemførel-
sen af vores visioner om det 
gode liv klart er til stede. 
Det må vi ikke ødelægge, 
på trods af de udfordringer, 
som vi står overfor lige her 
og nu, og vi kan finde løs-
ninger, der er både langsig-
tede og nænsomme. 

Henrik Holmer 

Bordpynten var flot i sin tid, da borgerne i Lundby 
med en stor fest fejrede, at det var lykkedes at redde 

Lundby Bibliotek fra lukning. Det var i 2002. 
Nu er der bud efter biblioteket igen. 

Af borg-
mester 
Henrik 
Holmer, 
Vording-
borg 
Kom-
mune 

Her er Lundby 
Nu kan man atter købe "best-selleren" 

Bogen og dvd-filmen "Her er 
Lundby" er kommet i et nyt oplag og 
kan købes i Lundby Kiosken eller ved 
henvendelse til én fra sognearkivets 
bestyrelse. Prisen er fortsat kun 125 

kroner for bade bog og film. 
Karen Johansson, tlf. 5576 7168 
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Tømrer &  
snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11  
4750 Lundby 

 
* Tagudskiftning  
* Reparationer 
* Nybygninger  

* Om– og  
tilbygninger 
* Køkkener,  

bad  
& garderobe 

 
 
 

Mobil  
6139 0642 

 
Telefon  

5576 6161 

 
 
 
 

 
MEDBORGERHUSET LUNDBY 

Festlokaler-Seminar-Mødelokaler-2 petanque-baner 
Indendørs max. 120 pers. – Udendørs max 100 

Vi leverer service og super restaurationskøkken samt 
udendørs grill. 

Medborgerhusets Støtteforening kan være  
behjælpelig med mange ting.  

Booking: 5133 3771 
E-mail: mackeprang@c.dk 

hjemmeside:www.lundbyweb.dk 

HOS FARMOR 
Vores favorit 
Lundby 

Lundby Hovedgade 92 
 

Åbningstider: 
Hverdage 14-21 

Lørdag-søndag: 12-21 
Ring gerne og bestil maden, så har vi 

den klar, når du kommer 
Tlf. 5050 4224 

www. 
lundby-
web.dk 
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Glæd dig til  
Gøngemarked 2009 

Lørdag og søndag 
den 15. og 16. august 
kl. 10-16  i Lundby Parken 
Gratis adgang! 
Fest lørdag aften 
i Medborgerhuset Lundby 
Kom og se, lyt, smag på og lugt 
til Svend Gønges 1600-tal! 

Du kan opleve Kulsoen i 
karambolage med en flok 
skomagerdrenge, du kan se, 
hvordan Kaptajn Mannhei-
mer i terningespil blanker 
Kapellan Tange af for den 
sidste sølvknap. Chr. IV 
taler med sin tro væbner 
Svend Poulsen, og meget, 
meget andet. 
Disse animerede historiske 
optrin vil finde sted under 
hele Gøngemarked 2009. 
Dertil kommer musikanter, 
som sørger for den rigtige 
1600-tals stemning på mar-
kedet. Den rigtige lugt sør-
ger både kulsvierne og de-
res flæskepandekager for, 
men også Gøngepølser og 

røgvarerne fra Høsten Torp, 
vil sætte sig i næsen. For 
ikke at tale om det gode øl 
fra Bryghuset Møn. Der vil 
blive solgt både Chr. IV’s 
Honningporter og Sorte 
Svend! 
Lyden fra smedjen vil blan-
de sig med råbene fra lege-
pladsen, hvor både voksne 
og børn vil forlyste sig med 
gamle lege, blandt andet 
styltegang.  
Boder vil der være dobbelt 
så mange af som sidste år. 
Boderne bemandes med 
folk fra nær og fjern, både 
fra Sydsjælland, Skåne og 
Mecklenburg-Vorpommern 
i Nordtyskland. 

Nyt er det, at også det ny-
dannede Rollespil Svend 
Gønge vil lade sig se på 
Gøngemarkedet. 
Gøngemarked 2009 begyn-
der, når Gjøngegarden fra 
kl. 9.30 marcherer gennem 
Lundby til Lundby Parken. 
Kl. 10.00 åbner borgmester 
Henrik Holmer markedet, 
og samtidig åbnes boderne. 
Gjøngegarden giver tattoo 
kl. 10.30 og kl.12. er der 
1600-talskoncert. 
Boderne og dagens begiven-
heder slutter omkring kl. 16.  
Kl. 18.00 er der stor middag 
med helstegt gris og okse-
højreb i Medborgerhuset 
Lundby. 

Der er kun plads til 150, så 
det bliver de første, der har 
meldt sig til, der kommer 
med. Prisen pr. kuvert er 
125,- kr. For de penge får 
man også underholdning om 
aftenen, blandt andet leven-
de musik ved Førslev Spil-
lemændene. 
Søndag er der også march 
gennem Lundby Hovedgade 
ved Gjøngegarden fra 
Præstø, og tattoo i Lundby 
Parken kl. 10.30. 
Gøngemarked 2009 slutter 
søndag den 16. august kl. 
16. Og så går vi ellers i 
gang med at forberede Gøn-
gemarked 2010, som afhol-
des 21.-22. august - 2010! 

Boder: 
Følgende boder er indtil nu 
tilmeldte Gøngemarked 
2009: 
 
Gamle svenske river 
Kulsvierne fra Eskilstrup 
Stenovnsbagt brød fra Skå-

ne 
Pileflet 
Honning 
Pottemager 
Svend Gønge-pølser 
Røgvarer 
Smed 
Rebslager 
Smørkærner 
Sennepsruller 

Skind og Pels 
Urtesalt 
Barkbøtter 
Løbbinder 
Uld og Filt 
Øl og vand 
Grillbod 
Børnelege 
Garn og strik 
Borgcenteret, Vordingborg 

Lönsboda, Skåne, Sverige 
Lohmen, Mecklenburg-
Vorpommern, Tyskland 
 
Har du historisk håndværk 
som speciale eller kender du 
nogen, som kunne være 
med til at gøre 1600-tallet 
levende, så kontakt Villy 
Lorich tlf. 2898 7271. 

 
Følg med på 

www.lundbyweb.dk 
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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 

Ved Gøngegardens 35 års 
jubilæum lørdag den 6. juni 
2009 fik garden overrakt 

nye hatte og en plakette af 
Præstø Handelsstandsfore-
ning og Foreningen Svend 

Gønge. Initiativet til de nye 
hatte blev til i et samarbejde 
mellem Præstø Handels- 

 
 
 
standsforenings formand 
Lisbet Gjerulf og Forenin-
gen Svend Gønges næstfor-
mand Villy Lorich. 
Overrækkelsen blev foreta-
get ved jubilæumsfesten af 
Lisbet Gjerulf og Villy Lo-
rich. 
Der var mødt 70 gæster og 
repræsentanter op fra Faxe-
garden, venskabsgarden 
Spilmannzug Dollbergen fra 
Dollbergen i Tyskland og 
venneforeningen. 

Gjøngegarden har fået nye hatte 
Fra venstre: Villy Lorich, 
Foreningen Svend Gønge. 
Lisbet Gjerulf, Præstø Han-
delsstandsforening. Flem-
ming Jensen, gardens dag-
lig leder. Marlene Møller, 
gardens formand. 
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En dejlig tur  
til Lönsboda 

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. 

 

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 

Har du lyst 
til at være 
med til forbe-
rede Gønge-
marked 
2009? Du 
kan f.eks. 
være med i 
sygruppen. 
2835 0512 

Dette billede siger mere end man-
ge ord, at de skånske og sydsjæl-

landske børn fandt hinanden under 
5. a’s to dages besøg i Lönsboda. 

På udflugt til de gigantiske diabas-
stenbrud i Hägghult ved Lönsboda. 

Da jeg forleden var på be-
søg i 5. a på Svend Gønge-
skolen, var jeg spændt på at 
høre, hvad eleverne havde 
fået ud af deres to-dages 
udflugt til Lundbys ven-
skabsby i Lönsboda.  
Børnene havde besøgt deres 
venskabsklasse, 5. klasse på 
Örkenedskolan i Lönsboda. 
Og jeg skal da ellers lige 
love for, at der havde lagret 
sig mange indtryk hos fem-
te-klasserne. 
Først må jeg lige sige, at 
jeg blev meget overrasket 
over, hvor høflige og disci-
plinerede, de er på Svend 
Gønge-skolen, i hvert fald i 

5. a. Børnene stod op, da 
jeg kom ind og satte sig 
først, da de fik lov. De rakte 
pænt hånden op en ad gan-
gen og svarede ikke i mun-
den på hinanden. Kom ikke 
og sig, at disciplinen halter 
overalt i den danske folke-
skole. 
Og så fik jeg ellers den ene 
solstrålehistorie efter den 
anden om de oplevelser, de 
havde haft i Lönsboda. Og 
vigtigst af alt: de havde 
knyttet venskaber med de 
skånske børn! Og nu glæder 
de sig til, at deres nye ven-
ner kommer og besøger 
dem i september! peter sten 
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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 

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

Salon Krøltoppen 
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 

Det er ikke attraktivt nok at 
bosætte sig i en landsby. 
Landsbyerne mangler til-
flyttere, men både trans-
portomkostninger og fjern-
varmepriser er højere på 
landet. Og sådan er der 
flere forskelle, som taler 
imod at flytte på landet, 
siger professor Jørgen Møl-
ler fra Aalborg Universitet 
til JyllandsPosten. 
Han bakkes op af Flem-

ming Just der i mange år 
har arbejdet med udvikling 
i landdistrikterne på Syd-
dansk Universitet. 
"Skattestoppet er for ek-
sempel med til at skævvri-
de udviklingen, fordi det i 
den grad favoriserer bolig-
ejerne i de største byer," 
siger Flemming Just, der 
mener, at mange landsbyer 
har brug for en gennemgri-
bende byfornyelse, hvis 

Turen går  
til Lohmen  
i Tyskland 

Brugt Xerox  15” skærm 
sælges,  virker 100% og ser 
ud som ny. Skærmen kan 
vippes og drejes vandret og 
lodret, ligesom den kan 
justeres i højden. Skærmen 
har glasplade foran selve 
skærmen som gør at den er 
beskyttet og kan rengøres 
meget let.Pris kr. 450,00. 
Henvendelse på tlf. 3025 
5102 eller e-mail: 
p.e.p@privat.dk 

 Luxman PD-290 pladespil-
ler sælges, med Ortofon 
OMB 20 i nogenlunde 
stand. Pladespilleren er vel-
holdt. Selve låget er revnet 
bag, det har dog ingen be-
tydning, det åbner og lukker 
fint, ellers er låget 
flot.Virker perfekt 
Pris: 1000Kr 
Henvendelse: 
Torben Schellerup 
Tlf: 3020 6272 

For dyrt at bo i landsbyer 

Bestil dine bøger på nettet  
og hent dem  
på Lundby Bibliotek 
Vi har fem friske morgenaviser  
på læsestuen 
Lundby Bibliotek, Lundby Hovedgade 100 

Fredag den 2. oktober går 
turen til Lohmen for med-
lemmer af bestyrelser i Syv 
Sogne-området, det vil sige 
Beldringe, Bårse, Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby Sogne. 
For kun 500 kroner får du 
bustur, tredages ophold på 
Hotel Mecklenburg-
Vorpommern i Lohmen pr. 
Güstrow og fuld forplejning 
samt en masse spændende 
informationer og oplevel-
ser. 
Inspirationsrejsen, som vi 
har kaldt den, er et led i Syv 
Sogne Samarbejdets projekt 
Lokalt Lederskab. 
Det skal understreges, at 
der vil være rigeligt med 
tolke med, som sikrer, at alt 
det tyske, der måtte blive 
talt, bliver oversat til dansk. 
Udover tre møder - konfe-
rencer byder turen på sight 
seeing i Lohmen samt hyg-
geligt samvær med borger-
ne i Lohmen. 
Du kan allerede nu tilmelde 
dig turen ved at skrive til 
syvsogne@lundbyweb.dk. 
Du kan også ringe eller 
skrive en sms til 6130 1004. 
Endelig kan du sende et 
brev til Syv Sogne, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby. 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

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

www.koeng-auto.dk 

Sankte Hans, Sankte Hans 
Ja, det er skam Johannes, vi synger 

om i Midsommervisen. 
Det er fortsat en god idé at komme til 
Johannes, hvis man har problemer.  

I hvert fald med bilen. 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Selvom det nye 
koncept med lop-
per i bilernes ba-
gagerum har op-
levet to gode tirs-
dage i henholds-
vis maj og juni, 
så ser bestyrelsen 
for forsamlings-
huset i Over Vin-
dinge sig nødsa-
get til at aflyse i 
juli.  
 
”Vi har diskuteret det grun-
digt: Om man for at fasthol-
de traditionen med den før-
ste tirsdag i sommermåne-
derne skulle ignorere ferie 
og festuge – eller om man 

skal tage disse vilkår i be-
tragtning. Og vi landede på 
at det er for tyndt at holde 
det populære marked i en 
måned, hvor så mange er 
optaget til anden side. Den 
første tirsdag i juli falder 
nemlig lige i festugen, så 
det gider vi ikke konkurrere 
mod. Der er altså aflyst tirs-
dag d. 7. juli, men tirsdag d. 
4. august vender vi frygte-
ligt tilbage med god rekla-
me, skilte og friske stade-
pladser til alle interesserede 
–” lover næstformand i hu-
set, Steen Caspersen, som 

her sidste gang havde travlt 
med at holde styr på alle de 
ca. tredive fremmødte sæl-
gere. Igen med boder der 
indeholdt alt lige fra lysar-
maturer til strikstrømper, 
PCdele og tøj, hobbyartikler 
og smykker. 
Enkelte kræmmere klagede 
dog over, at der kom for få 
kunder. ”Jeg havde håbet på 
at der var sat nogen skilte 
op henne ved vejen, så trafi-
kanterne kunne finde her-
hen. Det havde man lovet 
fra forsamlingshusets side, 
så derfor er det lidt ærger-

ligt denne gang at opleve så 
få købere –” lød det fra én 
af de aktive sælgere, Pia 
Brostrøm fra Klarskov. 
Bestyrelsen for Sværdborg 
Sogns forsamlingshus tog 
denne klage ad notam! Man 
lovede at få sat skilte op og 
annoncere dygtigt forud for 
arrangementet d. 4. august 
kl. 17-20 – det vil forhå-
bentlig betyde at lige så 
mange kræmmere møder op 
til august. Huset solgte kaf-
fe, vand og lækre pandeka-
ger denne tirsdag, for man-
ge springer lige fra jobbet 
og hen til kræmmeriet sådan 
en hverdag: Alle pandeka-
ger blev udsolgt, tak til Jytte 
Sidor, der er forsamlingshu-
sets ”oldfrue”. Hun sørger 
for at alt skidt og møg bli-
ver renset ud af krogene 
efter de mange arrangemen-
ter i huset, ”ingen hytte 
uden Jytte” kunne det næste 
slogan måske hedde? 

Bagagerumsloppemarked aflyses i juli 
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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: 10.30 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Søndag den 12. juli 
(5. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: Ingen  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 ABT 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 19. juli 
(6. søndag efter Trinitatis) 

Beldringe: 10.30  
Bårse: Ingen  
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 

Lundby: 9.00 ABT  
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 26. juli 
(7. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: Ingen  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 

Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 ABT 

Udby: 10.30 Grundtvigsk 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 2. august 
(8. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30  
Hans Børge Jensen 
Hammer: 9.00  
Helle Poulsen 
Køng: 10.30 

Lundby: 10.30  
Svinø: 9.00 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
 

 Gudstjenester for dig - i din kirke - i dit sogn 

Sommerferien nærmer sig, 
men på Sværdborg Friskole 
har man allerede fokus på 
årets største arrangement: 
Høstmarkedet, der som van-
ligt løber af stablen den 
anden lørdag i september – i 
år den 12. september kl. 10-
16. Hvis du har ting og sa-
ger i dine gemmer, som du 
vil donere til skolens store 
loppemarked, så stil det til 
side, for i uge 37 anmoder 
friskolen venligst folk om at 
stille alle lopperne i cykel-
skuret. 
 ”På den måde sparer vi 
hinanden for en masse tid 
og besvær, folk kan i reglen 
godt selv finde ud af at frag-
te tingene hen til os. Og nu 
kan vi oven i købet sige at 
vi handler CO2 bevidst!” 
pointerer formand for skole-
bestyrelsen, Allan Klarskov. 
Han har i den seneste tid 
sammen med den øvrige 
bestyrelse været hårdt 
spændt for, så udsigten til at 
slippe for at køre loppeting 
til efteråret huer ham vel. 
Grunden til at Allan har 
sved på panden denne køli-
ge junidag, skyldes at fri-
skolens værdsatte leder, 

Morten Fogh Jensen, for 
godt en måned siden valgte 
at sige op og rette blikket 
mod nye horisonter. Penge 
og arbejde er ikke alt, nu 
ville Vordingborg-drengen 
med mangeårig erfaring 
som skoleleder, ikke blot i 
Over Vindinge, men før det 
også i Øster Egesborg, godt 
satse mere på sit helbred, 
hvilket ikke var foreneligt 
med et fuldtidsskoleleder-
job. 
”Vi har, hele bestyrelsen, 
kunnet klare skærene, og 
det er da langt hen ad vejen 
en dejlig udfordring at kun-
ne få lov til at betræde den 
pædagogiske arena, men 
personligt er jeg nu mest til 
de tekniske og økonomiske 
ledelsesopgaver, så vi glæ-
der os til den nye leder bli-
ver ansat, forhåbentlig med 
start lige efter ferien,” tilfø-
jer Allan Klarskov, som bor 
i Sværdborg. 
Friskolen har haft jævn suc-
ces siden starten i 2003. Der 
er til det kommende skoleår 
92 indskrevne elever og 
derfor plads endnu, hvis der 
skulle være interesserede. 
Stillingsopslaget kan læses 

på friskolens hjemmeside, 
så hvis du går med en lille 
eller stor skoleleder i ma-
ven, så er det bare med at 

komme i gang! 
www.svaerdborgfriskole.dk 

Friskolen holder fast i traditionerne 
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Lundby 

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

Tilbuddene i denne annonce gælder fra mandag den 22. juni 2009 til mandag den 6. juli 2009 eller så længe lager haves. Der 
tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

 
Nivea SOL-creme  
200 ml ……………..39,90 
  
Nivea After SUN-
creme ……………...39,90 
  
SOLgryn  
950 g  ……………..12,90 
  

 
Store SOLtomater eller 
bagekartofler …. 1,- kr. 
  
S big is  6 stk  
(magnum) ……..20,- kr. 
  
2 x Ali kaffe  
400 g …..………...30,- kr. 
  

  
Grillbriketter  
2,5 kg ………….12,95 kr. 
  
Axe shower  
2x250 ml………. 30,- kr.  
 
Ribena SOLbær saft 
1/1 liter……... 24,90 kr. 

Solkongelige tilbud: 

Solkongen 
ønsker  

alle  
en god  

sommer 
 Bo: - Alle og  

enhver kan jo  
kalde sig konge  

nu om dage! 


