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4750  Avisen 
6. årgang nr. 67 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 3.-4. august 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Alt klar til årets  
Gøngemarked 

Nu kan alle børn og barnlige sjæ-
le samt alle os andre godt begyn-
de at glæde os: der er cirkus i by 
fredag den 26. august kl. 18.00. 
Cirkus Baldoni sætter sit splinter-
nye telt op på pladsen bag Gl. 
Øbjerggaard i Køng, og der er i 
år plads til 530 tilskuere. Så in-
gen kommer til at gå forgæves 
som sidste år. Også i år: 50 kr. pr. 
billet!      Læs mere side 2 og 20  

Cirkus i by 

Oplevelsescenter 
for Svend Gønge 
i Lundby til debat 

Ronaldo til Køng 
- på storskærm 
Lørdag den 5. september kan du 
opleve selveste Christian Ronal-
do i Køng. Ronaldo er med om 
aftenen på storskærm, når ISG 
byder til gade-/vejstævne på 
idrætspladsen. 
                      Læs mere side 22 

Så er alt ved at være klar til årets 
brag i Lundby og omegn. Gønge-
marked 2009 i Lundby løber af 
stabelen i weekenden 15.-16. au-
gust i Lundby Parken i Lundby. 

Der er kæmpe gøngefest med 150 
deltagere om aftenen i Medbor-
gerhuset Lundby.  
Læs alt om Gøngemarked ’09 i 
Lundby               side 4, 10 og 11 

Projektgruppen bag et oplevelses-
center i Lundby for Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen og hans 
samtid indkalder nu borgerne i 
Lundby og omegn til et dialog-
møde om centeret, som har ar-
bejdstitlen Gøngeland. 
Projektgruppen har fået støtte af 
EU til at undersøge mulighederne 
for et historisk oplevelsescenter i 
Lundby og et tilsvarende i Osby 
Kommune i Gøngelandet i Skåne. 
                                    Læs side 3             
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Ingen skal holde sig 
hjemme fra den store op-
levelse, det er at komme i 
cirkus på grund af penge-
ne. Det er holdningen hos 
Køng Borgerforening og 
Borgerforeningen Lund-
by, som igen i år tilbyder 
borgerne i lokalområdet 
at komme i verdensklas-
se-cirkus for kun 50 kr. 
pr. næse. 
Cirkus Baldoni har udvik-
let sig til at være et af 
Danmarks bedste cirkus. 
Ikke det største, ikke det 

med flest vilde dyr, men 
med et show, der er både 
imponerende og hylende 
morsomt, både for børn 
og voksne. 
Især børnene er glade for 
Cirkus Baldoni, men den 
ekstra dimension, som 
cirkusdirektør René Mar-
vin Mønster har formået 
at lægge ind i forestillin-
gen gør, at også de voks-
ne får en uforglemmelig 
oplevelse. 
Forestillingen i Køng 
foregår onsdag den 26. 

august kl. 18. Fra og med 
i dag er billetter à 50 kro-
ner stykket til salg i Spar i 
Sallerup, Spar i Køng, 
Merko i Lundby, Lundby 
Kiosken og Dagli’ Brug-
sen i Bårse og ved ind-
gangen, hvis der er billet-
ter til overs. 
Cirkus Baldoni præsente-
rer i år et helt nyt telt med 
plads til 530 tilskuere. Da 
vi kan risikere at få ud-
solgt, er det en god idé at 
købe sine billetter i for-
salg! 

I cirkus for 50 kr. 
De dygtige kinesere har også holdt deres indtog i Cirkus Baldoni, som gæster 
vores område onsdag d. 26. august kl. 18 på det grønne område ved Øbjerggård. 
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Borgerne i Lundby og 
omegn inviteres til dia-
logmøde om et ople-
velsescenter for Gøn-
gehøvdingen i Lundby. 
 
Igennem et par år har pri-
mært Foreningen Svend 
Gønge og Borgerforeningen 
Lundby arbejdet ihærdigt 
med planer om at få etable-
ret et oplevelsescenter for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen og hans samtid i 
Lundby. 
Det var i forbindelse med 
forberedelserne til festlig-
holdelsen af Gøngehøvdin-
gens 400 års fødselsdag i 
2010, at ideen kom på ba-
nen, at man skulle forsøge 
at etablere et levende histo-
risk oplevelsescenter, som 
kan virke også efter at Gøn-
gehøvdingen har fejret sin 
runde fødselsdag. 
Oplevelsescenteret skal 
beskæftige sig med levefor-

holdene, både for menig-
mand, soldater og partisan-
krigerne, som kaldes både 
snaphaner og gønger. 
Det var dem, der med 
Svend Poulsen i spidsen 
under svenskekrigene i slut-
ningen af 1660’erne kæm-
pede heltemodigt mod den 
svenske besættelsesmagt på 
Sydsjælland. 
Carit Etlar gjorde gennem 
sige to romaner Gøngehøv-
dingen og Dronningens 
Vagtmester Svend Poulsen 
til en dansk nationalhelt. 
Svend Poulsen har en helt 
særlig tilknytning til Lund-
by, da han i 1661 overtog 
Lundbygaard, som dengang 
lå inde i Gl. Lundby. Han 
boede i Gl. Lundby indtil 
sin død mellem 1680 og 
1690 og ligger efter al sand-
synlighed begravet på 
Lundby Kirkegård. 
Derfor er det naturligt, at et 
oplevelsescenter for Gønge-
høvdingen og hans samtid 

placeres i Lundby. 
Sidste år etablerede de loka-
le kræfter i Lundby og om-
egn et samarbejde med lige-
sindede i Gøngelandet i 
Skåne, hvor Svend Poulsen 
blev født i 1610.  
Man blev enige om, at en 
del af samarbejdet skulle 
være at etablere oplevelses-
centre både i Lundby i Vor-
dingborg Kommune og i 
Osby Kommune i Skåne.  
I februar bevilgede EU 
50.000 Euro til et EU-
forprojekt, som afsluttes her 
i efteråret. 
Et led i dette projekt er at 
undersøge interessen for 
oplevelsescentrene, og her 
har dialogmøder og inter-
viewundersøgelser været 
nogle af metoderne. 
Projektgruppen har planlagt 
interviews af forskellige 
grupper, som kunne have 
interesse i et sådant center, 
og det er blandt andre bør-
nefamilier, skoler, forenin-

ger, der arrangerer udflug-
ter, turistorganisationer, 
erhvervsliv og andre. 
Dialogmøder har været 
holdt med forskellige grup-
per med interesse i sagen, 
og nu er turen kommet til 
borgerne i Lundby og om-
egn, som inviteres til dia-
logmøde torsdag den 20. 
august kl. 19.00 på Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 
På mødet vil projektgruppen 
orientere om planerne for 
oplevelsescenteret, og man 
vil meget gerne høre bor-
gernes reaktioner og ideer 
til et kommende oplevelses-
center. 
Hvis forundersøgelsen fal-
der positivt ud, vil projekt-
gruppen udarbejde en an-
søgning til et rigtigt EU-
projekt, som skal sætte de to 
oplevelsescentre for snapha-
ner, gønger og 1600tallet på 
skinner. 
Torsdag den 20. august 
kl. 19 på Sv.Gønge-skolen 

Konfirmationerne i foråret 
medførte, at Syv Sogne 
Samarbejdet måtte aflyse 
sin inspirationskonference i 
Lohmen i Tyskland. 
Men nu er Samarbejdet klar 
med en ny dato. 
Konferencen afholdes over 
tre dage, med afrejse fra 
Syv Sogne fredag eftermid-
dag kl. ca. 14.00 og med 
hjemkomst søndag aften. 
Prisen for de tre dages op-
hold på Hotel Mecklenburg-
Vorpommern i Lohmen, 
Lundbys venskabsby i 
Tyskland, som ligger mel-
lem Rostock og Berlin, er 

kun 500 kroner. For 
”plovmanden” får du bus-
rejse, overnatning på hotel i 
Lohmen, alle måltider samt 
en masse spændende debat-
ter om mulighederne for at 
udvikle lokalsamfundet. I 
en af konferencerne deltager 
tyskere, men vær kun rolig, 
vi sørger for, at alt bliver 
oversat til dansk! 
Konferencerejsen er pri-
mært for bestyrelsesmed-
lemmer i foreninger i de syv 
samarbejdende sogne.  
Vil du med på turen til 
Tyskland, kan du allerede 
nu tilmelde dig på 

4750@lundbyweb.dk eller 
ved at ringe 6130 1004. 
Mere om program og ind-

hold i næste nummer af 
4750Avisen. 

Opstart Badminton 
Senior Motion:  

Mandag den 31. august 
kl. 18.30 

Senior Turneringsspillere: 
Onsdag den 2. september 

kl. 19.30 
Udvalget 

Tre dage i Tyskland - for 500 kroner 

Oplevelsescenter for 
Gøngehøvdingen i Lundby 

DIALOGMØDE I LUNDBY 20. AUG. SV.GØNGE-SKOLEN 
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Gøngemarked Gøngemarked 
2009 i Lundby2009 i Lundby  

Lørdag-søndag den 15.-16. august 
i Lundby Parken i Lundby 

- begge dage fra 10-16 

Lørdag: 
9.30: 
Gjøngegarden marcherer gennem 
Lundby fra biblioteket på Lundby 
Hovedgade 100 
10.00: 
Borgmester Henrik Holmer åbner 
Gøngemarked 2009 i Lundby Par-
ken 
Boderne åbner. 
Rollespil Svend Gønge 
Spillemændene Cantus Firibus 
16.00: Boderne lukker for i dag. 

Søndag: 
9.30: 
Gjøngegarden marcherer gennem 
Lundby fra biblioteket på Lundby 
Hovedgade 100. 
10.00: 
Boderne åbner. 
Rollespil Svend Gønge 
Spillemændene Cantus Firibus 
Kulsoen, Kaptajn Mannheimer, 
Svend Gønge og mange andre ud-
klædte underholder begge dage. 
16.00: Gøngemarked 09 slutter. 

Stor Gøngefest  
lørdag kl. 18-ca. 23 
i Medborgerhuset 
Lundby 
Vi byder på helstegt pattegris 
og oksehøjreb med tilbehør. 
Dertil underholdning og mu-
sik ved Førslev Spillemænde-
ne. Billetter til festen koster 
125,- kroner. 
Der er kun plads til 150 del-
tagere i festen. Derfor gælder 
det om at købe i god tid. Bil-
letter købes hos Steen Niel-
sen, ibsvej43@nielsen.mail.dk 
eller på 5576 7217. 

Arrangører: Foreningen Svend Gønge, Borgerforeningen Lundby og 
Medborgerhuset Lundby. Arrangementet er støttet af  EU, LAG-

Vordingborg, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Velfærds-
ministeriet og Vordingborg Kommune. 

Program for Gøngemarked 2009 i Lundby 

Vi gør historien 
levende! 
 
Mad og drikke fra 
de gamle dage 
 
Masser af spæn-
dende lege for bør-
nene 
 
Rollespil Svend 
Gønge laver børne-
tatoveringer og 
kampshows 
 
Masser af personer 
udklædte i 
1600talsdragter 
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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 

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

Mobil:  2538 2499 
Tidsbestilling 
Man-tors 7.30-19.00 

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

Sælges: Spisebord m. 2 
plader + 4 stole 300 kr. 
Sofabord 120x120 m. hylde 
200 kr. Sovesofa, udslået 
200x120 1000 kr. Stander-

lamper 2 stk. à 50 kr. Fyrre-
træsskænk 100 kr. 
Sonja Andersen, Lundby 
Hovedgade 28, Lundby, 
2279 3605. 

En hjælpende hånd  
Til alle jer, der hjælper med 
Gøngemarked 2009, vil vi 
minde om, at der koordina-
tionsmøde i Medborgerhu-
set Lundby, mandag den 3. 
august kl. 19.00. 
Vi kunne godt bruge et par 
hænder mere, så hvis du 
gerne vil hjælpe til, så mød 
op 3. august eller kontakt 
Steen Nielsen, Ibsvej 43, 
4750 Lundby, også efter 
den 3. august. 
Tlf.: 5576 7217. E-mail: 
ibsvej43@nielsen.mail.dk  
På vegne af Gøngemarked 

Steen Nielsen 

Rollespil Svend Gønge er 
også med, når der er Gønge-
marked 2009 i Lundby Par-
ken lørdag-søndag den 15.-
16. august.  
Rollespil Svend Gønge 
kommer med en kamparena, 
hvor man kan prøve rolle-
spilskamp mod en ridder 
eller et monster. 
Ridder Antonius af Nesajas 
Sværd fortæller rollespilshi-
storier, og en masse om 
rollespilsregler, magi, elve-
re, orker og hvad der ellers 
hører til rollespilsverdenen. 
Der er også mulighed for at 
deltage i rollespils-
sværdkamp på hold, som 
svensker eller dansker. 
Sidst men ikke mindst kan 
man prøve at skyde med 
rollespilsbue og -pil. 
Selvfølgelig kan man ind-
melde sig i Rollespil Svend 

Gønge eller bare høre meget 
mere om rollespil.  
Alle disse spændende akti-
viteter kan man prøve uden 
det koster en krone. 
Måske sætter vi en fattig 
tigger til at tigge,- så hvis 
man føler for at donere et 
par kroner til Rollespil Sved 
Gønge-børnene, kan man 
lægge et par kroner i tigge-
rens hat. 
Ved rollespils-areanaen vil 
der også være mulighed for 
at blive ansigtsmalet eller 
børnetatoveret. 
Det koster 25,- kr for an-
sigtsmaling og 20,- kr. for 
børnetatovering. ( ca ½ pris 
af hvad det koster på marke-
der rundt om i Danmark). 
På markedspladsen kommer 
"skoflikkeren" med 2 dren-
ge og pudser sko. 
 

Rollespil Svend Gønge  
på Gøngemarked 2009 

Hvem vil lege 
med børnene? 
Gøngemarked 2009 i Lund-
by har brug for hjælp til 
børneprogrammet på mar-
kedet. 
Det er praktisk hjælp, vi har 
brug for. De historiske bør-
nelege og ingredienserne 
hertil, har vi styr på, men vi 
mangler et par voksne, der 
vil tage sig af at hjælpe 
børnene i gang med stylter, 
so i hul, terra osv. Vil du 
hjælpe til, så kontakt Steen 
Nielsen, tlf. 5576 7217. 
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Kæmpe musikfestival  
i Snesere ved Tappernøje 
Er du vild med swin-
gende jazzmusik og 
bankende bluesryt-
mer, så skal du til 
MusikFestival i Tap-
pernøje om små tre 
uger.  
Det er fritidsmusike-
ren Sune Mandrup, 
der bor på Teglværks-
gården i Snesere, der 
for tredje år i træk 
arrangerer Tappernø-
je MusikFestival.  
Sune fortæller:  
Den 1. september 
2007 startede jeg 
Tappernøje MusikFe-
stival. Det blev en 

succes på både festsi-
den og festival siden, 
dog ikke helt på den 
økonomiske side. 
Jeg begyndte med et 
telt på 330 kvm og 10 
timers nonstop jazz, 
blues og swing. 
Scenen var bygget af 
paller og lyset var 
vores lamper fra stu-
en. 
 I 2008 havde jeg fået 
blod på tanden og 
lejede et telt på 750 
kvm, en professionel 
scene på 50 kvm og 
professionelt lys. Nu 
var festivalen over to 

dage, med blues om 
fredagen og jazz/
blues og swing om 
lørdagen. 
Dog regnede det i et 
væk hele lørdagen, og 
det får ikke Familien 
Danmark ud af sofa-
en. 
Så for dem der kom, 
var festen i top, og 
alle var glade, men 
økonomisk var det 
virkelig skidt. 
Det skal hertil siges, 
at jeg ikke modtager 
nogen form for støtte 
andet end lokale 
småsponsorer. 
Nu nærmer vi os så 
den 3. festival på 
marken ved Teglgår-
den i Snesere. 
Programmet er i år: 
Onsdag d. 19. au-
gust spiller The Spirit 
of New Orleans i 
Snesere Kirke 
Fredag d. 21. august 
varmer et lille lokalt 

band kal-
det  ”Celebration” op 
for The Copenhagen 
Blues Brothers. 
Lørdag d. 22. august 
starter vi med et fro-
kostjazz arrangement, 
med buffet og bandet 
Holidays fra Fyn.  
Derefter starter 9 
timers musik med: 
Paul Harrison, Bour-
bon Street Jazzband, 
Jesper Thilo og Jazz-
Five. 
Det skal selvfølgelig 
også lige siges, at 
lørdag d. 15. august, 
laver jeg en street 
parade i Vordingborg 
by og i Næstved by. 
Det at festivalen er 
klimavenlig sker i 
samarbejde med el-
selskabet Modstrøm 
A/S. 
For det samlede kW-
forbrug opkøbes der 
CO2 kvoter til de-
struktion. 

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 

Jazz Five - jo de er fem! - er et af trækplastrene ved Tappernøje MusikFestival. 

Kirker  
løber og 
cykler for  
julehjælp 
Det er sjovt og sundt at 
løbe og cykle, mange 
gør det i vore to sogne 
allerede, men nu har 
du muligheden for at 
møde dine ”aktive 
sogne-naboer” og sam-
tidig støtte et godt for-
mål!! 
Ideen er at vi lørdag 
den 5. september løber 
og cykler i Sværdborg 
og Lundby sogne og 
samtidig støtter jule-
hjælpen gennem køb 
af et rygnummer. 
Vi forestiller os to 
løberuter og to cykel-
ruter, så alle kan være 
med, familier, begyn-
derne og de øvede. 
Alle kan undvære 50,– 
kroner, og børn kan 
være med for 15,- kro-
ner. 
Udover at sætte datoen 
af nu, har jeg også 
brug for nogle, der vil 
være med i styregrup-
pen af frivillige, som 
skal lave løbe- og cyk-
leruterne, PR til aviser 
og blade, sørge for 
nummer, koordinere 
og være med til at cyk-
le og løbe.  
Styregruppen sørger 
for at give opgaver 
videre og planlægge 
dagen. 
Har du lyst til at være 
frivillig ude på ruten, 
kan du også være det. 
Ring eller mail sogne-
præst Lillian Saaek.  
 
Med venlig hilsen 
Lundby Sogn,  
Sværdborg Sogn og 
sognepræst Lillian 
Saaek 
5576 7140  
email: lsaa@km.dk 
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I den kommende sæson har 
vi endnu en gang lavet lidt 
om på vores træner-teams. 
På damesiden ser vi med 
spænding frem til et nyt 
navn i Team Fjords korte 
historie. Rikke Næstholdt, 
som har huseret et par år i 
Sydsjællands HK, kommer 
og tager sig kærligt af da-
merne i samarbejde med 
Kosten og Jim Rasmussen. 
Det bliver et meget spæn-
dende træner-team, som 
bliver en god blanding af 
kendt og ukendt. 
Der vil være to hold – et 
hold i Kvalifikations-

rækken (tidligere Sjællands-
serie) og et serie 3 hold. 
Det nye tiltag fra SHF – 
Kvalifikationsrækken – 
bliver mødt med spænding, 
da det vil betyde, at mod-
standerne bliver nogle andre 
end dem fra tidligere år, da 
turene også kommer til at gå 
til Lolland og Falster. 
 
På herresiden er der også 
kommet ny mand ved roret. 
Bent Henriksen har heldig-
vis sagt ja til at styre 
”drengene”. Bent trænede 
for mange mange år siden 
herrerne i det tidligere OIF.  

Bent får hjælp af Torben 
Keinicke, der velvilligt ta-
ger en omgang mere.. 
Så alt i alt tegner det lyst for 
den kommende sæson, dog 
er det ikke helt lykkedes at 
få herretræningen tilbage til 
Svend Gønge Hallen, og 
dametræningen foregår igen 
i år kun én gang om ugen, 
hvilket kan synes en anelse 
mærkeligt, når man nu skal 
kæmpe i Kvalifikationsræk-
ken, men set i lyset af træ-
ningsdeltagere og den 
kamp, det er for alle at få 
haltider alle steder, ja så er 
det sådan det er. 

Træningstiderne er: 
 
Dametræning: 
Tirsdag i Svend Gønge Hal-
len kl. 19.30 – 21.00 
Løbetræning starter uden-
dørs kl. 18.45 
 
Herretræning: 
Torsdag i Korskilde Hallen 
kl. 19.30 – 21.00 
 
Hjemmekampene vil forsat 
blive spillet skiftevis i 
Svend Gønge Hallen og i 
Korskilde Hallen 
 
Vi håber som altid, at der 
vil dukke nye ansigter op – 
det er nemlig noget vi hol-
der meget af!!! 
For mere information kan 
følgende personer kontak-
tes: 
 
Carsten Jakobsen  
2077 6112   
Jim Rasmussen   
4017 0528 

Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 68: August: 17.-18. august 

Deadline: 10. august kl. 10 
Nr. 69: September: 31. aug-1. sept. 

Deadline: 24. august kl. 10 
Bemærk! Vi udkommer  

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

4750@lundbyweb.dk 

Kom og spil håndbold  
i Team Fjord HK  

3 dage Begrænset antal pladser! 

Ta’ med til det skønne Lohmen 
I hjertet af Mecklenburg-Vorpommern, mellem Rostock og Berlin ligger den skønne lille landsby 
Lohmen, Lundbys venskabsby i Tyskland. De tre konferencer på turen foregår på dansk! 
Syv Sogne Samarbejdet indbyder fortrinsvis bestyrelsesmedlemmer i en forening i de syv sogne 
til en tre-dages inspirationskonference til Lohmen i dagene 2.-4. oktober 2009. 
I deltagerprisen på 500,- kr. pr. person er alt indregnet, bortset fra drikkevarer ud over vand. Af-
tensmad på færgen til Rostock, buskørsel også i Lohmen, konference, overnatning, alle måltider, 
udflugter, oplevelser, f.eks. Lohmens berømte fiskerestaurant, stor buffet på færgen hjem. 

Og så er det ikke engang løwn!       Pris pr. person 500,- kr. 

 

Tilmelding: syvsogne@lundbyweb.dk  
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Gøngemarked 2009 i Lund-
by afholdes i år lørdag-
søndag den 15.-16. august. 
Og udvidelsen med en eks-
tra dag i forhold til det før-
ste gøngemarked sidste år 
viser, at de lokale lundby-
gønger satser stort i år.  
Nu er der kun et halvt år til 
det store jubilæumsår for 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen, og derfor er inte-
ressen for årets gøngemar-
ked i Lundby vokset bety-
deligt. 
- Vi satser i år på en hel 
weekend med levende 
1600talshistorie, og vi er 
flyttet til Lundby-Parken, så 
der er plads til både alle de 
optrædende, de historiske 
boder og mange flere tilsku-
ere, siger de to tovholdere 
på Gøngemarkederne, Villy 
Lorich fra Foreningen 
Svend Gønge og Steen K. 
Nielsen fra Borgerforenin-
gen Lundby. Det er disse to 

foreninger, der sammen 
med Medborgerhuset Lund-
by står som arrangør af mar-
kedet. 
Forberedelserne til dette års 
Gøngemarked i Lundby har 
stået på siden det sidste 
gøngemarked, som blev 
afholdt den 25. oktober 
2008. Her kom der mere 
end dobbelt så mange til-
skuere end forventet. 
- Vi nedsatte straks efter 
Gøngemarked 2008 en 
sygruppe, som har knoklet 
lige siden med at få den ene 
flotte 1600talsdragt efter 
den anden færdig, siger 
Steen K. Nielsen. Og de er 
slet ikke færdige endnu. 
Nogle af de mest prangende 
dragter er endnu under pro-
duktion og vil formentlig 
først være klar til selve mar-
kedet. 
- Vi er nu oppe på at have 
så mange dragter, at jeg vil 
tro omkring 50 personer vil 

være klædt ud i 1600tals-
dragter på markedet, og det 
vil virkelig sætte sit præg på 
folkelivet, siger Villy Lo-
rich. 
Blandt de mere eller mindre 
historiske personer, som 
man kan opleve på Gønge-
markedet i år er Kulsoen 
(Birgit Rasmussen, Køng), 
Tam, hendes mand (Mogens 
Rasmussen), Svend Poulsen 
himself (Nicolaj Lorich), 
hans tro væbner Ib (Peter 
Aagaard), Musketér i den 
danske hær (Villy Lorich), 
Kaptajn Mannheimer 
(Mogens Baagø), Kapellan 
Tange (Nils Glud), hans 
kæreste, Vordingborg-
præstens datter Elsebeth 
(Ingegerd Riis), Chr. IV 
(Peter Sten Hansen), Kron-
prins Frederik (Thomas 
Riis) og dertil masser af 
anonyme borgere og gøn-
ger. 
Rollespil Svend Gønge, 

som startede i maj, er allere-
de klar med en flok frække 
skoflikker-unger, som ud 
over at drille Kulsoen, tilby-
der at at pudse gæsternes 
sko og sælger brystsukker i 
danske og svenske farver. 
Antallet af boder er også 
steget betydeligt. Der kom-
mer udstillere fra Danmark, 
Sverige og Tyskland. 
Blandt nyhederne søndag er 
der en rebslager, en smør-
kærner og en sennepsruller 
fra Museumsgården Keld-
bylille på Møn. Også Borg-
centeret i Vordingborg vil i 
år være repræsenteret med 
en bod. 
Gøngemarked 2009 åbnes 
af Gjøngegarden, som mar-
cherer gennem Lundby til 
Lundby-Parken lørdag den 
15. august kl. 9.30 med 
afgang fra Biblioteket på 
Lundby Hovedgade 100. 
Alle borgere er velkomne til 
at gå med i dette festlige  

Også i år vil Kulsoen, alias Birgit Rasmussen fra Køng, brilliere med sine lumske og grimme påfund. Her har muske-
tér i den danske hær Villy Lorich dog for en stund fået fat i krebsen på den træske kvinde. (Foto: Jens Hallqvist). 
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optog gennem stationsbyen. 
Kl. 10 foretager borgmester 
Henrik Holmer den officiel-
le åbning af Gøngemarked 
2009, og herefter åbner bo-
derne og alle løjerne. 
En trup af historiske musi-
kanter, Cantus Firimus, 
sørger under hele markedet 
for den rette lydlige kulisse. 
Gøngemarked 2009 skal 
ikke alene kunne ses og 
høres, man skal også kunne 
smage og lugte på 1600tal-
let. Kulsvierne fra Eskil-
strup stiller op med deres 
store hit fra 2008, flæske-
pandekagerne, som sidste år 
ryddede samtlige butikker i 
Lundby og omegn for ba-
conterninger. 40 liter pande-
kagedej blev omsat til de 
velsmagende kulsvierpande-
kager. Dertil serverer kul-
svierne kogekaffe, som var 
en nyhed i Danmark i slut-
ningen af 1600tallet. 
Slagteren fra Høsten Torp 
har sine berømte pølser 
med, og Bent Larsen fra 
Ring kommer med sine 
honningprodukter. Dertil 
sælger Medborgerhuset sine 
berømte gøngepølser og 
Foreningen Svend Gønge 
giver folk mulighed for at få 
læsket ganerne i mørke hi-

storiske ølsorter, den stærke 
Sorte Svend og den lidt 
sødere Chr. IV’s Honning-
porter. 
Gøngemarked 2009 i Lund-
by-Parken er åbent både 
lørdag og søndag fra 10-16.  
Lørdag aften kl. 18-24 er 
der stor gøngefest i Med-
borgerhuset Lundby. Der er 
150 pladser til festen – alt 
hvad der kan proppes ind i 
huset, og for 125 kroner får 
man helstegt pattegris og 
oksehøjreb med tilbehør 
samt underholdning aftenen 
igennem, blandt andet til 
musik af de populære Førs-
lev Spillemænd. Spisebillet-
ter sælges i forsalg på tlf. 
5576 7217 (e-mail: 
ibsvej43@nielsen.mail.dk) 
og skulle der mod forvent-
ning ikke være udsolgt in-
den markedet, sælges de 
resterende billetter i ølteltet 
på Gøngemarkedet. 
En nyhed i år er også Rolle-
spil Svend Gønge, som vil 
demonstrere deres færdig-
heder på en plads i udkanten 
af markedet. En oplevelse 
for raske piger og drenge. 
Børnene får deres egen hi-
storiske legeplads med 
blandt andet stylter og andre 
historiske lege, som også 
sidste år var meget populæ-
re.  
En hestevogn vil både lør-
dag og søndag køre i pen-
dulfart mellem Lundby Sta-
tion og Lundby-Parken fra 
kl. 12-16, ligesom der på 
markedet vil blive mulighed 
for, at børnene kan få en 
lille ridetur på en pony, en 
rigtig levende ”gønge-hest”. 
Vi skal advare om, at du på 
markedet kan risikere at 
blive antastet af Kulsoen og 

hendes mand. Hvis det bli-
ver for meget, skal du blot 
kalde på Kaptajn Mannhei-
mer eller andre våbenføre 
mænd, som nok skal få sat 
hende ”i tårnet”. 
Gøngemarked 2009 er støt-
tet af LAG-Vordingborg, 
Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri samt 
Vordingborg Kommune. 

Yderligere oplysninger om 
Gøngemarked 2009 ved 
henvendelse til 
Markedskoordinator Steen 
K. Nielsen, tlf. 5576 7217 
eller 
Markedskoordinator Villy 
Lorich, tlf. 2898 7271. 
Seneste nyt om markedet 
kan du også se på 
www.lundbyweb.dk. 

Gøngemarked i Lundby 
med teater, mad og fest  

Nils Glud som den salvelses-
fulde Kapellan Tange er klar 
med velsignelser til alle. 

Kaptajn Mannheimer, alias Mogens Baagø, bliver spået 
af Kulsoen, Birgit Rasmussen, Køng. 
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En særdeles flittig sygruppe har sørget for, at der i år er 
op til et halvt hundrede udklædte i 1600talsdragter på 
Gøngemarkedet i Lundby. 
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Søndag d. 14 juni blev kil-
den ved Beldringe indviet i 
strålende solskin og med et 
spændende program. 
Formiddagen startede med 
en udendørs gudstjeneste 
ved sognepræst Søren 
Schiøler Linck , en flot 
gudstjeneste med kildens 
klukken og fuglesang som 
baggrund. Temaet i gudstje-
nesten var bla. inspireret af 
historien om Den lille prins 
af Saint-Exupery hvor det 
handlede om at få energi og 
mod til at gøre noget godt 
for hinanden, kilden kunne 
her være et sted hvor man 
samlede overskud og ener-
gi, et sted hvor man slappe-
de af og fandt kvalitet i 
hverdagen. 
Efter gudstjenesten var der 
velkomsttale ved Hans Niel-

sen fra Beldringe Borgerfor-
ening, som har siddet i Kil-
deudvalget. Hans "had a 
dream" om sommersol og 
masser af mennesker og den 
drøm fik han opfyldt, strå-
lende sol og 70-80 frem-
mødte. 
Hans Nielsen talte om spe-
kulationerne ved at renovere 
kilden der lå i et sumpet 
område tilgroet med bræn-
denælder til et smukt rekre-
ativt område hvor man kun-
ne hygge og et sted egnens 
folk kunne være stolte af at 
vise frem. Hans takkede alle 
der har ydet en indsats, det 
har været en fornøjelse og 
det beviser også at, alt kan 
lade sig gøre bare man står 

sammen. Hans sluttede med 
at takke kirken og godset 
som nu overtager vedlige-
holdelsen af stedet, da Bor-
gergruppen nu er ude af 
arbejdet. 
 
Herefter holdt Birthe Helth, 
formand for kultur og fritid 
i Vordingborg kommune, en 
kort tale hvor hun bl.a kom 
ind på, at det kun er herre-
gårdsvand, der løber opad. 
Vandet i kilden løber ud 20 
cm over vandspejlet, uden 
tekniske hjælpemidler. Hun 
håbede, at kilden kan levere 
dåbsvand til kirken, som det 
før har været traditionen. 
Endvidere kom hun ind på, 
at Vordingborg kommune 

ønsker levende byer, liv på 
landet og en levende kultur-
arv, hvilket kilde-projektet 
er et godt eksempel på. 
Herefter klippede hun, sam-
men med Signe, et af Faxin-
ge bys mange børn, snoren. 
Senere gav flere lokale de-
res bidrag i form af mor-
somme lokale historier. 
Tony Zinck fortalte om 
hvordan en af arbejderne 
faldt i " baronens badekar ", 
som de kalde det. Manden 
faldt i med motorsaven, 
men blev dog reddet op i 
god behold, det samme blev 
motorsaven som stadig vir-
ker. 
 
Uta Tønnesen fortalte om 
sine erfaringer med at se sin 
kommende gom i vandet fra 
kilden, Poul Erik Kaarde 
fortalte om det store arbejde 
med renoveringen og Orla 
Pedersen fortalte om sin 
barndom i Faxinge by. 
Hele arrangementet blev 
flittigt styret af toastmaster 
Henning Hansen fra Faxin-
ge skole. 
Undervejs blev der sunget 
"Velkommen i det grønne" 
og "Jeg elsker de grønne 
lunde".  
 
Beldringe Borgerforening 
var vært med mad og drik-
kelse. 

Kilden i Beldringe er indviet 

Birthe Helth: - Vi ønsker 
levende byer, liv på landet 
og en levende kulturarv. 
Kilden er et godt eksempel. 

Et af Faxinges bysbørn, Signe, klippede snoren sammen 
med formand for Vordingborg Kommunes kultur– og 
fritidsudvalg Birthe Helth. (Foto: Preben Pedersen) 

Beldringeborgerne var mødt talstærkt frem til indvielsen af 
den gamle kilde i Beldringe. (Foto: Preben Pedersen). 

ISG præsenterer 
Ronaldo & Co. i Køng 

Arr.: Idrætsforeningen Svend Gønge  
og Svend Gønges Venner 

Gade-/vejstævne på Idræts-
pladsen i Køng 
Lørdag den 5. september 
Fodboldstævne hele dagen 
18.00: Helstegt gris m. tilb. 
20.00: Danmark-Portugal 
på storskærm 
Underholdning og dans ved  
”Sweet Charlie 5” 
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Information fra Lundby og Sværdborg Kirker  

Dorte Jensen, organist i Sværdborg og Lundby Kirker, fortæller om 
sit liv med musikken. Dorte har været organist i 20 år og har næsten 
lige så længe beskæftiget sig med kor. 
Kom og oplev Dortes livsglæde og glæde for musikken til havemø-
det. Alle er velkomne og det er gratis at deltage. 
D. 23. august i Sværdborg Præstegård, vi starter kl. 14 i 
Sværdborg Kirke. 

Biskoppen sagde ja 
 

Biskoppen sagde ja til en prøveordning, hvor vi kun holder én højmesse på skift i enten Lundby 
Kirke eller Sværdborg Kirke om søndagen kl. 10.30. Årsagen til dette er at vi oplever, at det kun 
er ganske få der kommer til gudstjeneste kl. 9. 
Sideløbende med søndagshøjmessen holder vi alternative gudstjenester på hverdagsaftner f.eks. 
med deltagelse af damekoret eller i samarbejde med Svend Gøngeskolen som på Syng dansk da-
gen. 
Har du en ide til eller ønske om en gudstjeneste er du meget velkommen til at kontakte sognepræ-
sten, Lillian Saaek, tlf. 55 76 71 40 (ikke mandag, da sognepræsten har fri). 

Kirkens BØRNEKOR  
søger  
nye medlemmer 
 
Du vil som medlem af koret modtage gratis sang undervis-
ning og deltage i seks kirkelige arrangementer om året. For 
at blive medlem af koret skal man aflægge en lille sangprø-
ve. 
 
Koret øver hver onsdag kl. 13.35-14.25 med start den 
26. august. 
 
Der øves i musiklokalet på Svend Gønge skolen i Lundby 
og det er kirkens organist der er korleder og præsten vil 
fortsat være med. 
 
Spørgsmål ring til Dorte eller Lillian  
Dorte Jensen, korleder, tlf. 23 46 73 04 
Lillian Saaek, sognepræst, tlf. 55 76 71 40 
 

Havemøde i Præstegården  
”Et med musikken ” 

Syng  
i kor 
 
Damekoret 
Synger TORSDAGE i 
Rytterskolen, Lundby Hovedga-
de 147B, kl. 19 - 20.30 
korleder Dorte Jensen, tlf.: 23 46 73 04. 
Optager gerne nye medlemmer - kom bare og 
syng en aften! 
Vi begynder den 3. september 09 
 
Ring til korlederen eller sognepræsten, hvis 
du vil vide mere! 

 

 
Indskrivning til konfirmation den 6. september for Lundby og  

Sværdborg Kirker efter gudstjenesten kl. 10.30 i Lundby Kirke 
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Træner søges 
Svend Gønges Badminton søger træner og  

forældre til at træne vores børn.  
Der trænes i Svend Gønge-Hallen 

mandag-torsdag fra 16-17 
Første gang mandag den 7. september og  

torsdag den 10. september. 
Henvendelse til  

Bruno 2061 4733 
Susanne 5130 9719 

Det er blevet meget popu-
lært at gå til yoga, og det er 
alle slags mennesker, der 
har fundet ud af, hvor vel-
gørende og afstressende 
yoga er. Det er ikke længere 
”kun” midaldrende kvinder, 
men både unge, gamle, 
mænd og kvinder, der finder 
vej til yogamåtten. Gennem 
fysiske og mentale øvelser – 
og ikke mindst ved at arbej-
de bevidst med åndedrættet 
– får man styrke, smidighed 
og energi. Mange oplever 
en yogatime som at træde 
ind i et særligt indre rum, 
hvor der er en helt anden ro, 
end de fleste oplever til 
daglig. Det smitter også af 
på hverdagen. 
 
Sussie Jensen er uddannet i 
Dansk Yoga, og underviser 
under FOF i bl.a. Præstø og 
Vordingborg og holder også 

private kurser i meditation. 
Hun underviser desuden 
kommende yogalærere på 
Dansk Yogas uddannelse, 

som foregår i København. 
Som noget nyt skal hun fra 
efteråret undervise et hold 
gennem kræftforeningen 
”De aktive”, med særligt 
fokus på deres situation. 
 
Sussie har allerede afholdt 
tre lørdagskurser i lokalet 
på Køng Kirkevej 4, og nu 
er der mulighed for at kom-
me til yoga en gang om 
måneden fra august. Hver 
gang indeholder et tema, 
men kurserne kan tages 
uafhængigt af hinanden. I 
august kan man prøve om 
meditation er noget man 
kunne have glæde af, i sep-
tember handler kurset om 

De 5 tibetanere, som er 5  
lettilgængelige øvelser, man 
skal lave hver dag. De siges 
at have en foryngende virk-
ning, men prøv selv! Chak-
ra-yoga i oktober handler 
om kroppens energisystem, 
hvor man kontakter de psy-
kiske centre, man arbejder 
med i yoga. I november er 
temaet ”genopbyggende 
yoga”. Det betyder ikke at 
det er for nedbrudte folk, 
men det er en særlig blid 
form for yoga, hvor kroppen 
hjælpes til rette med pøller, 
klodser og puder, så man 
kan være længere tid i stil-
lingerne. Men pas på – man 
kan let blive afhængig! 
 
Der undervises med hensyn 
til den enkelte, så man uan-
set niveau vil få udbytte, 
dog er det en fordel med en 
vis erfaring med yoga på 
Chakra-kurset i oktober. Du 
skal medbringe måtte og 
tæppe, og komme i tøj du 
kan bevæge dig frit i. Hvert 
kursus afsluttes med en lang 
dybdeafspænding. 
 
På www.jensen-yoga.com 
kan du læse mere om kur-
serne, og se de øvrige kur-
sustilbud. 
Det  er klogt at tilmelde sig 
hurtigst muligt, da der max. 
kan være 12 på holdene i 
Køng. 

Fire lørdage med yoga i Køng 

Beboerforeningen i Sværd-
borg Sogn inviterer igen i 
år alle til grillaften i august 
måned. Reserver allerede 
nu fredag den 21. august 
2009, fra kl. 18.00. Det 
foregår på plænen bagved 
forsamlingshuset i Over 
Vindinge. 
Hvis I synes det lyder hyg-
geligt, skal I blot medbrin-
ge, hvad I måtte ønske at 
grille samt sørge for jeres 
eget service – inkl. glas, 
krus og bestik.   

Bestyrelsen har grillen klar 
kl. 18.00 og sørger for ind-
køb, udskæring og anret-
ning af diverse lækkerier på 
salat-bordet inkl. dressing 
samt flûtes/brød til fælles 
glæde. 
Pris for voksne: kr. 20 
Pris for børn til og med 12 
år: kr. 10 
Der kan købes øl, vand og 
vin – senere også kaffe, te 
og kage – alt til rimelige 
priser. 
Tilmelding er nødvendig. 
Fristen er mandag den 16. 
august. Ring til Hein An-
dersen på 5538 2709/mobil 
2061 9369, eller Michael 
Petersen på 2388 0284 al-
ternativt e-mailadressen 
mfp@os.dk med angivelse 
af navn og tlf.nr. 
 
Med sommerlig hilsen 

Beboerforeningen  
i Sværdborg Sogn 

Bestyrelsen 

Grillaften i Over Vindinge 

Sussie Jensen vender tilbage til Køng med fire lørdage 
formiddage med yoga-kurser for alle interesserede. 
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Dialogmøde Dialogmøde   
om et oplevelsescenterom et oplevelsescenter  

for Gøngehøvdingen i Lundby for Gøngehøvdingen i Lundby   
Hvilke ønsker har du til et 
oplevelsescenter for Gøn-
gehøvdingen Svend Poul-
sen i Lundby. Et sted, hvor 
vi vil levendegøre historien 
fra 1600tallet, hvor en gøn-
ge fra den nordøstligste del 
af Danmark, nemlig nord-
østskåne, endte i Lundby. 
Her forsøgte han sig om 
bonde, men han var kriger. 
Hans hjerte hamrede fortsat 
for at få det tabte fødeland 
tilbage til Danmark. Histo-
rien om Svend Poulsen er 
verdensberømt i Danmark. 
Det skyldes forfatteren 
Carit Etlar, som med sine 
to romaner Gøngehøvdin-
gen og Dronningens Vagt-
mester gjorde Svend Poul-
sen til dansk nationalhelt. 
Hvordan kan vi få Gønge-
land i Lundby til at blive en 
succes? Kom og deltag i 
debatten den 20. august på 
Svend Gønge-skolen. 

Torsdag den 20. august kl. 19Torsdag den 20. august kl. 19  
på Svend Gøngepå Svend Gønge--skolen i Lundbyskolen i Lundby  
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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 

For tredje gang i sommer 
afholder Sværdborg Sogns 
Forsamlingshus tirsdag den 
4. august kl. 17-20 
”verdens nemmeste loppe-
marked”.  
Det foregår ved, at hver 
især kommer med varerne i 
hans eller hendes eget ba-
gagerum eller på en trailer. 
Huset sikrer, at der er plads 
til alle og tilbyder salg af 
diverse forfriskninger.  
”Jeg har bagt æbleskiver”, 
lover Jytte fra bestyrelsen. 
Så selvom dette blad ud-
kommer lige dagen før 
eller på selve dagen for 
arrangementet, vil kunder-
ne sikkert strømme til - 
Jyttes hjemmebag er et hit!  
Sving kareten ind på P-
pladsen ved forsamlings-
huset på Tinghøjvej 8, 
4760 Vordingborg!  
Hvad enten du er køber 
eller sælger, så vil du sik-
kert kunne gøre en rigtig 
god handel. Og skulle du 
være forhindret tirsdag den 

4. august, så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen ud-
for tirsdag den 1. septem-
ber, hvor sæsonens sidste 
bagagerumslopper slippes 
løs. Spørgsmål?  
Ring til Jytte på tlf. 5538 
2158.  

Bagagerums-loppemarked  
i Sværdborg tirsdag aften 

Med velvilje fra den nye 
ejer af TORACO kan man 
nu igen færdes på Bøge-
bjerg i Lundby. 
Bjerget på 41 meters højde 
har en lang historie, idet 
bl.a. afholdsbevægelserne i 
Lundby brugte højen til 
faneindvielser helt tilbage 
til starten af 1900-tallet.  
Mod sydøst lå Lundbys 
gamle grusgrav, og der 
blev diverse slagteriaffald 
og selvdøde dyr kogt af. 
Lugten var imidlertid tem-
melig generende, ikke 
mindst for skolen og Gl. 
Lundby, så dette foreha-
vende blev opgivet. 
Anderledes festligt var det 
pinsemorgen, når sangfore-

ningen mødtes og lod to-
nerne strømme ud over de 
fremmødte tilhørere.  
På nordsiden af Bøgebjerg 
ud mod vejen mellem Gl. 
Lundby og Lundby står en 
stor mindesten,  opmuret 
som en varde af gårdejer 
Jens Johansen. 
Stenen blev sat til minde 
om Genforeningen i 1920. 
Gå bare op og læs! 
Indtil midten af 1980'erne 
har stedet været brugt af 
skoleklasser, der i et par 
lektioner kunne komme på 
skovtur og bl.a. opleve den 
meget tidlige bøg på bjer-
gets nordvesthjørne. 

 
Karen Johansson 

Bøgebjerg i Lundby 
er igen tilgængeligt 

Der var sol og blæst over 
festpladsen på Pilegaarden, 
da Udby Sogns Beboerfor-
ening, Grumløse Landsby-
laug og Pilegaardens Venner 
afviklede årets sommerfest 

den 13. juni. Dagen sluttede 
med helstegt gris. Der var på 
forhånd solgt 115 spisebillet-
ter og inden kl. 16 var alle 
billetter solgt. Se billeder på 
www.lundbyweb.dk. 

Vellykket sommerfest i Grumløse 
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Søndag den 30. august kl. 
10.30 er det igen tid til en 
Grundtvig-inspireret 
gudstjeneste i Udby kir-
ke. Alle er velkomne. 
Menighedsrådet serverer 
en let frokost efter guds-
tjenesten. 
Med venlig hilsen 

Dorrit Røtting 
Udby Menighedsråd 

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 Beboerforening 
Michael Petersen 
M18@mullep.dk 
2388 0284 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  

Annoncér i lokalavisen, der 
bliver læst lige fra den ene 
ende til den anden 
Ring 6130 1004 eller mail: 
 4750@lundbyweb.dk 

Kom til Gønge-
marked i Lund-
by lørdag og 
søndag den 15. 
og 16. august, 
begge dage kl. 
10-16. 
Gratis entré. 
Der er masser 
af boder, dejlig 
mad, flotte ud-
klædninger og 
skæg og sjov! 

Det var flot solskinsvejr, da 
Støtteforeningen ved 
Sværdborg Friskole i Over 
Vindinge arrangerede spon-
sorløb for børnene en herlig 
junidag fra 9 til 12. Byen 
var afspærret, så alt foregik 
i god ro og orden. 
Forældre donerede kage til 
kaffen, mens Lekaf donere-
de kaffe og te. 
Støtteforeningens formand, 
Heidi Huusom:  

- Dette er vores første arran-
gement, og vi havde nok 
håbet på et overskud på 10-
15.000. Så 24.000 oversti-
ger vores vildeste forvent-
ninger. Vi gentager helt 
sikkert løbet til næste år! 
38 ryttere kørte i alt 1630 
omgange, svarende til 978 
km. Det indbragte 24.370 
sponsor-kroner. 
Glenn Birkedal fra 5. klasse 
kørte 80 omgange, eller 48 

km! Rasmus Fromberg 
(voksen) kørte i alt 91 om-
gange eller 55 km. 
Josephine fra 3. tjente mest. 
Hun samlede 4.254 kr. ind 
på 62 omgange. 
Mht. sponsorater måtte Jo-
sephine dog se sig slået af 
Emilie Goldbeck Petersen 
fra børnehaveklassen, som 
fik morfar og farfar til at 
punge op med 75 kr. for 
hver omgang. 

Børnene cyklede 24.000 kroner ind til Friskolen 

Igen Grundtvig- 
gudstjeneste 
i Udby Kirke 

47
50

Av
is

en
 

Lundbys nye station 
Ved juletid får 
Lundby denne 
flotte station i jule-
gave af BaneDan-
mark. Ombygnin-
gen af stationen 

begynder til sep-
tember og afsluttes 
inden jul, oplyste 
BaneDanmark på 
et infomøde i 
Lundby 16. juni. 
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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 

Ferien er forbi! 
 Dit køretøj skal være i or-
den, når du skal på arbejde 
hver dag. Vi tjekker gerne, 

at alt er OK! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

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 

Vi er en nystartet forening, 
der arrangerer Musik over 
Præstø Fjord. Vi har fået 
støtte fra Region Sjælland 
til et nordisk spille-, danse- 
og syngetræf. Det kommer 
til at foregå på Marjatta 
Bredeshave, Strandvejen 
11, ved Præstø Fjord den  
14.-16. august 2009 for før-
ste gang. Det er meningen, 
at det skal foregå hvert år i 
første weekend efter skole-
sommerferien. 
Der er tilbud til børn, un-
ge og voksne, både til dem 
der vil deltage aktivt, og de 
som hellere vil lytte og kik-

ke på. Alle vil få en formi-
dabel oplevelse med folk, 
der spiller alle vegne. Klik 
ind på www.folkemusik.com 
for mere info og evt. tilmel-
ding.  
Billetter kan købes i indgan-
gen. 260 kr. for hele week-
enden i forsalg, 60 kr. for 
lørdag til kl. 17.30 og 100 
kr. for fredag og 160 kr. for 
hele lørdag incl. workshops. 
Der kan teltes. Der er hop-
pepude til de små. Spæn-
dende boder, byder vi også 
på. Lær en dans eller to. 
Medbring instrument, hvis 
du har et. 

Vi udnævner en Region 
Sjælland Spillemand 2009. 
Du kan klikke ind på 
www.folkemusik.com og 
være med til at udvælge, 

hvem det skal være. 
Mange glade sommerhilsner 
Musik over Præstø Fjord. 
 

Anne Grete Kamilles 

Nordisk spille-, danse- & syngetræf på Marjatta 

Læs me-
get mere 
om Gøn-
gemarked 
2009 i 
Lundby 
på 
www.lund
byweb.dk 
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Onsdag den 26. august kl. 18.00 v. Øbjerggaard 
i Køng. Billetter à 50,- kr. hos lokale handlende 
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3 4750Avisen udkommer 
19.00: Møde om Gøngemarked 
2009 i Medborgerhuset Lund-
by. Alle interesserede er vel-
komne! 
4 4750Avisen udkommer 
17-20: Bagagerumsloppemar-
ked ved Sværdborg Sogns 
Forsamlingshus.  
10 kl. 10.00: Deadline for 
4750Avisen - send dit stof til 
4750@lundbyweb.dk  
12 19.00: Syv Sogne Samar-
bejdet holder møde i Køng 
13 19.00: Foreningen Svend 
Gønge holder bestyrelsesmøde 
i Medborgerhuset Lundby 
15 10-16: Gøngemarked i 
Lundby Parken 
18– ca. 23: Gøngefest i Med-
borgerhuset Lundby 
16 10-16: Gøngemarked i 
Lundby Parken 
17 4750Avisen udkommer 
18 4750Avisen udkommer 
19 19.00: Borgerforeningen 
Lundby holder møde i Med-
borgerhuset Lundby. 
19.30-21.00: Koncert med The 
Spirits of New Orleans i Sne-
sere Kirke. Billetter à 60 kro-
ner sælges ved indgangen. 
20 19.00: Dialogmøde om 
Oplevelsescenteret Gøngeland 
i Lundby. På Svend Gønge-
skolen. 
21 18.00: Grillaften i Over 
Vindinge. Tilmelding kræves! 
19.30-23.00: Copenhagen 
Blues Brothers optræder ved 
Tappernøje MusikFestival i 
Snesere. Adgang: 150 kr. + 
gebyr. 
22 12.30-14.30: Holidays 
optræder ved Tappernøje Mu-
sikFestival i Snesere. Adg.: 
150 kr. + gebyr. Forudbestil-
ling nødvendig. 
Herefter: Paul Harrison Band, 
Bourbon Street Jazz Band og 
Jazz Five optræder ved Tap-
pernøje MusikFestival i Snese-
re. Adgang: 200 kr. + gebyr. 
23 14.00: Havemøde i Sværd-
borg Præstegård. Organist og 
korleder Dorte Jensen fortæller 
om sit liv med musikken. 
24 
25 
26 13.45-14.25: Børnekoret 
begynder på Svend Gønge-
skolen i Lundby.  
18.00: Cirkus i Køng! 

Det sker i aug. 

 

 

 

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 

Sommermarked lørdag den 20. juni  kl. 11 til 16 

Ny i lokalrådet 
Lokalrådet for Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby Sogne har fået et 
nyt medlem. På generalfor-
samlingen i Over Vindinge 
i maj blev Birthe Jonasen, 
Sallerup, Køng Sogn, valgt 
som nyt medlem, efter at 
Else Lützhøft havde beslut-
tet at stoppe i lokalrådet. 
Birthe Jonasen er et aktivt 
friluftsmenneske og blandt 
andet med i brugergruppen 
for Syv Sognes Fjord til 
Fjord Natursti. 

Pensionistforeningen 
klar til en ny sæson 
2. september kl. 
14.00 begynder Pen-
sionistforeningen sin 
nye sæson i Forsam-
lingshuset i Køng. 
Køng/Lundby Fri-
tids– og Pensionist-
klub er det officielle 
navn for foreningen, 
som hver onsdag 
arrangerer spænden-
de aktiviteter for 
medlemmerne. 
Der er planer om 
banko– og kortspil, 
og det er både da-
mer og herrer, som 
spiller.  
Men foreningens 
dynamiske formand, 
Egon Jacobsen kun-

ne vi godt tænke sig, 
at der blev mulighed 
for at mødes også 
om andre interesser. 
- Måske har nogen 
en hobby, de kunne 
tænke sig at delag-
tiggøre andre i, eller 
måske har man ideer 
til hobbies, som 
kunne have interes-
se. Vi er åbne for 
alle forslag, siger 
Egon Jacobsen. 
Sidste sæson havde 
foreningen glæde af 
flere spændende 
foredrag, så også på 
dette felt modtager 
foreningen gerne 
forslag. Julefrokost 

og diverse udflugter 
mangler heller ikke i 
programmet. 
Skulle nogen have 
lyst til at opleve, 
hvordan en klubdag 
foregår, er man hjer-
teligt velkommen til 
at være med en ons-
dag efter sæsonstart. 

Både pensionister 
og efterlønnere er 
velkomne, uanset 
hvilket af de syv 
samarbejdende sog-
ne, man kommer fra. 
Oplysninger kan 
indhentes hos for-
mand Egon Jacob-
sen, tlf. 5576 7275. 

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 
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Søndag den 9. august: 
(9. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30 Hans Børge 
Jensen  
Hammer: 9.00 Kirkekaffe 
Køng: 10.30 

Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 19.00 
Udby: 9.00 TOM  

Vester Egesborg: 10.30 
 
Tirsdag den 11. august: 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
Kaffe efter gudstjenesten 
 
Torsdag den 13. august: 
Beldringe: 19.00 
Aftengudstjeneste 
 
Søndag den 16. august: 

(9. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 10.30 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 

Lundby: Ingen  
Svinø: 10.30 (OBS! Denne 
gudstjeneste er ved en fejl 
desværre ikke omtalt i Kir-
kebladet!) 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00  
Helle Poulsen 
 
Søndag den 23. august: 
(9. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30  
Bårse: Ingen  
Hammer: 9.00  
Helle Poulsen 
Køng: 10.30 

Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 14.00 Sommer-
møde 

Udby: Ingen  
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 30. august: 
(9. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 14.00 Kirkernes 
sommerfest med Marie Car-
men Koppel 
Hammer: Ingen 
Køng: 14.00 Efter gudstje-
nesten indskrivning af kon-
firmander 

Lundby: 10.30  
Svinø: 10.30 Efter gudstje-
nesten indskrivning af kon-
firmander 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 Grundtvigsk 
Vester Egesborg: 9.00 
Helle Poulsen 
 
Tirsdag den 1. september: 
Bårse: 19.00 Introgudstjene-
ste for kommende konfir-
mander og forældre. 

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

Lundby Kiosken 
Lundby Kiosken takker alle for en god sommer.  

Vi har stadig lækkert brød og kager fra Ørslevbageren.  
Vi har DVD film til udlejning: 1 film 40 kr., 2 film 70 kr. 
Som noget nyt vil vi fra 28. august kunne tilbyde Oddset 

og alle andre spil fra Danske Spil. 
Vi takker for den gode modtagelse, vi har fået, og vil fort-

sat stå for god service og et bredt udvalg af varer. 
Lundby Kiosken, Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

Idrætsforeningen Svend 
Gønge afholder i samarbej-
de med Svend Gønges Ven-
ner gade/vejstævne med 
efterfølgende fest i Køng 
lørdag, den 5. september 
2009.  
Det er efterhånden nogle år 
siden der sidst har været 
gade/vejstævne i Køng. Der 
har fra mange forskellige 
mennesker været ønsker om 
en genoptagelse af traditio-
nen. Formålet med arrange-
mentet vil være at samle 
penge ind til ”Vennerne” i 
Lundby og omegn. Et even-
tuelt overskud kan herefter 
søges af de forskellige afde-
linger i Idrætsforeningen 
Svend Gønge. 
Der vil i løbet af hele lørda-
gen blive afholdt 5-mands 
fodboldturnering (Five a 
Side) på fodboldbanerne. 
Alle kan tilmelde sig med et 
5 mands hold. Der er en 
række for børn, en ”for sjov 
række” for de lidt større, 

samt en ”vi overgiver os 
aldrig” for de mere erfarne. 
 
Fodbold og fadøl 
Kl. 18.00 bydes velkommen 
mm. Umiddelbart herefter 
serveres helstegt gris med 
tilbehør. Kl. 20.00 vises 
Danmarks kamp i parken 
mod Portugal på storskærm 
2x3 meter. Efter kampen vil 
der være underholdning 
med 6 mandsorkesteret 
”Sweet Charlie 5” der spil-
ler op til dans mm.  
Aftenarrangementet koster 
195 kr. pr. person. Hvilket 
inkluderer: Spisning, Stor-
skærm Danmark vs. Portu-
gal samt underholdning 
efter kampen. 
 
Tilmelding af fodboldhold 
samt aftenarrangement sker 
ved henvendelse på telefon 
2749 2139. 
Der vil ligeledes være mu-
lighed for tilmelding til af-
tenarrangementet hele da-

gen, efter princippet først til 
mølle. Det skal dog siges at 
pladserne på dette tidspunkt 

forventes begrænset, så der 
henvises også til  telefon-
nummer 2749 2139. 

Ronaldo til Køng - på storskærm 

Du kan opleve Ronaldo på storskærm i Køng den 5. sept. 
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Så er græsset slået  
Så er græsset slået ved 
Møllehem i Skåne. Og 
hvad er det så for noget? 
Ja, det ved de, der var med 
på midsommerturen til 
Lönsboda i juni. Mølle-
hem er en af de syv histo-
riske ejendomme, som 
Hembygdsforeningen i 
Örkened sogn (Lönsboda) 
passer og plejer. Og ved 

rundvisningen i juni fik vi 
at vide, at der var 
”slotterdag” søndag den 
19. juli. Og der var fint 
fremmøde. En lille halv 
snes aktive mødte op med 
skarpslebne leer, og så 
varede det ikke længe, før 
det smukke græs lå ned. 
Bagefter var der ærtesup-
pe til le-folket. 

1300 til bilbingo i Lönsboda 
Ikke færre end 1300 men-
nesker var fredag den 24. 
juli til bilbingo på idræts-
pladsen i Lönsboda. Hver 
fredag holder idrætsfor-

eningen bilbingo, men 
denne fredag var noget 
særligt, da hovedpræmien 
var 50.000 kroner. Vinde-
ren var fra Halmstad. 

Konny 
fyldte 
rundt 
Konny Baagø, 
Lundby Hoved-
gade 115 i 
Lundby, fyldte i 
mere end én 
forstand rundt, 
da nogle af hen-
des gæster under 
fødselsdagsfe-
sten den 8. juli 
forsynede hende 
med ”ekstra 
kurver”.  

Herlig midsommer i Lönsboda 
30 borgere fra Lundby 
og omegn havde en her-
lig tredages midsommer-
tur til Lundbys skånske 
venskabsby Lönsboda i 
Gøngelandet. Midsom-
merstangen blev pyntet 

og rejst af Lundbybor-
gerne på Bygdegården i 
Lönsboda fredag den 19. 
juni, og lørdag den 20. 
juni var der hygge og 
fest ved Hjertesøen, hvor 
der sidste år blev holdt 

1600talsmarked. 
Dertil blev de danske 
gæster budt på udflugt til 
en række seværdigheder, 
blandt andet diabas-
stenbruddet i Hägghult 
og Möllehem i Björkhult.  

Vigtige datoer  
til kalenderen 
19.-20. september 2009 afholder 
Region Sjællands lokale Agenda 21-
sekretariat ildsjæle-konference på 
Kursus– og konference-center Små-
landshavet i Karrebæksminde. Te-
maet for konferencen er netværk. 
Det er gratis at deltage. Tilmelding 
senest 4. september kl. 12.00 på e-
mail tc@regionsjaelland.dk eller på 
tlf. 5787 5831. 
2.-4. oktober 2009 afholder Syv 
Sogne Samarbejdet inspirationskon-
ference for bestyrelsesmedlemmer i 
Lohmen i Tyskland. Pris: 500 kr. 
Tilmelding: syvsogne@lundbyweb. 
dk eller 6130 1004. 
30.-31. juli 2010 holder de igen 
1600talsmarked i Lönsboda i Skåne. 
21.-22. august 2010 er der stor fød-
selsdagsfest og Gøngemarked i 
Lundby. Svend fylder 400 år! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 3. august 2009 til mandag den 17. august 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Bo: - Til lykke til min gode ven,  
der har opkaldt sin hund efter mig 

 

USA’s præsident Barack Obama 
fylder tirsdag den 4/8 48 år! 

I dag er 
det Obamas 
fødselsdag 

Lundby 

Carlsberg-Tuborg Coolpack  
10 ds. +pant                      42,90 
  
Lambi 2 pk for                  35,00 
  
Carlsberg Kurvand  
2 l. + pant                         14,90 
  
8 kg Persil Vaskepulver  
                                          59,90 
  
Bloklys 3 stk                    10,00 
  
Nestea 1 L. + pant           14,90  

Ajax Rengøring 1 L.       14,90 
  
Läkerol 2 pk                      9,90 
  
Zendium tandpasta  
2 pk                                   19,90 
  
Prisfald Discount : 
  
Danmælk 1 L.  
før 3,90                         NU 3,50 
  
Super Hvedemel 2 Kg  
før 8,90                         NU 7,90 

Groft salt 1 kg  
før 3,45                      NU 2,90 
  
Løse ris i kogepose  
før 4,45                       NU 3,90 
  
Engangsvaskekludde  
før 8,90                       NU 7,90 
  
Danpo Kyletter  
før 24,90                   NU 20,90 
  
Daloon forårsruller  
før 24,90                   NU 20,90 

Masser af fødselsdagstilbud! 


