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4750  Avisen 
6. årgang nr. 68 

Avisen til alle i  

 17.-18. august 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Stationen  
nyt centrum  
i Lundby Jasmin giver dig 

smukke hænder 
Hvem vil ikke gerne have smuk-
ke hænder og negle? Hvor kan 
man få det til en rimelig pris? 
Det kan man nu hos Jasmin Ha-
made i Lundby, som har åbnet 
sin egen manicure-klinik. Den 
hedder Jazzi Nails.   Læs side 21 

Klæd 
Svend 
på... 
Nu kan du få Gøn-
gehøvdingen Svend 
Poulsen som på-
klædningsdukke! 
Det er Dorte Mei-
ling Nielsen fra 
Næstved, der har 
lavet det herlige 
ark påklædnings-
dukker, som kan 
købes gennem For-
eningen Svend 
Gønge.  Læs s. 10  

Lundby kan udvikles til en moderne by 
og samtidig sætte sin kulturarv i cen-
trum. Det mener arkitektfirmaet SLA, 
som torsdag den 2. september kl.19.00 
præsenterer sine ideer til Lundbys ud-

vikling på et borgermøde i Medborger-
huset Lundby. Ifølge SLA skal Lund-
bys nye centrum være området ved 
stationen. 
                  Læs mere side 2, 3, 4 og 8 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Et eksempelprojekt 
L undby er blevet 

udpeget som kul-
turarvsby i Vor-

dingborg Kommune. Det 
er kulturarvsstyrelsen, der 
har valgt fire kommuner 
til at gennemføre eksem-
pelprojekter, hvor man 
undersøger mulighederne 
for at kigge frem og ud-
vikle områder i overens-
stemmelse med deres 
kulturarv. 
Det betyder, at man byg-
ger på den identitet, som 
kendetegner lokalområ-
derne. Dertil kommer de 
ønsker, som lokalbefolk-
ningen har for fremtiden. 
En aktiv lokalbefolkning 
er også en forudsætning 
for, at et område bliver 
udpeget som kultu-
rarvsprojekt. 
Således også Lundby.  
Det hedder i skitseprojek-
tet, som bliver præsente-
ret på et borgermøde i 
Medborgerhuset Lundby 
onsdag den 2. september 
kl. 19, blandt andet: 
- Gennem valget af Lund-
by har arbejdsgruppen 
allerede opstillet de første 
generelle anbefalinger, 
nemlig at kulturarven må 

være alment forankret i 
det udvalgte område, 
samt at der skal være et 
lokalt engagement, så-
fremt en udvikling skal 
blive succesfuld. 
 

M ed projektet og 
de mange 
spændende 

anbefalinger er Lundbys 
fremtid ikke sikret. Selve 
kulturarvsprojektet giver 
ikke direkte penge til 
Lundbys udvikling, sådan 
som områdefornyelses-
midlerne til Køng har 
gjort. Men vi får nogle 
pejlemærker som inspira-
tion til, hvad vi som bor-
gere og Vordingborg 
Kommune skal arbejde 
hen imod. 
Selve kulturarvsprojektet 
handler i virkeligheden 
slet ikke om Lundby, men 
er at bruge Lundby som et 
eksempel på, hvordan 
man kan arbejde med 
kulturarven og det lokale 
engagement andre steder. 
Men det ville da være 
tåbeligt, hvis vi og kom-
munen ikke arbejdede 
videre med det store 
grundarbejde, der er lagt i 

dette projekt. 
Derfor forventer vi, at 
både borgerforening og 
kommune arbejder videre 
med at skaffe penge til at 
udvikle Lundby i den 
retning, som borgerne 
ønsker. Inspirationen fra 
kulturarvsprojektet er 
svær at komme uden om. 
Det er en sammenhæn-
gende plan, som bygger 
på de ønsker, som befolk-
ningen i Lundby har for-
muleret gennem rigtigt 
mange møder og projek-
ter igennem de senere år. 
Heraf er nogle allerede 
kommet med i den nye 
kommuneplan. 
 

D erfor er det ikke 
luftkasteller, der 
bliver lagt på 

bordet den 2. september. 
Det er redskaber, som vi 
kan bruge til at arbejde 
videre med udviklingen af 
vores by. 
På borgermødet kan du 
høre om de spændende 
perspektiver for Lundbys 
udvikling! 
Onsdag den 2. septem-
ber kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset Lundby! 
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Stationen skal være 
nyt centrum i Lundby 
Vordingborg Kommune har 
sammen med Kulturarvssty-
relsen bedt arkitektfirmaet 
SLA om at udarbejde en 
vision for, hvordan Lundby 
kan udvikles til en moderne 
og velfungerende by, vel at 
mærke ved at satse på byens 
kulturarv. 
Projektet skal bruges som 
eksempelprojekt for andre 
mindre byer på landet, ikke 
mindst stationsbyer, så rig-
tigt mange kan få glæde af 
Lundbys eksempel. 
Projektet giver ikke Lundby 
en masse penge til at gen-

nemføre den skitserede ud-
vikling, men den giver kom-
mune og borgere nogle pej-
lemærker, som de kan arbej-
de efter, når byen udvikles. 
Men hvad er det så, SLA 
peger på, som kan udvikle 
Lundby i overensstemmelse 
med kulturarven? 
SLA har som overordnet 
vision, at byen skal udvikles 
med stationen som centrum. 
Her skal byens nye torv 
være, og der skal være flot, 
når rejsende kommer til 
Lundby eller kører forbi. 
Vores mest markante kul-

turarv, historien om Gønge-
høvdingen, skal præsenteres 
nær stationen. Derfor fore-
slår SLA, at oplevelsescen-
teret for Gøngehøvdingen 
placeres, så det kan ses fra 
stationen. 
Første trin i udbygningen af 
byen er anlæggelsen af et 
nyt boligområde nord for 
Lundby Hovedgade med 
lave boliger, ældreboliger, 
grønne områder, sø, boldba-
ne og en grøn bræmme ind 
mod den nordlige bebyggel-
se. 
Lundby Hovedgade fra Tre-

kanten til Lundbyparken 
skal renoveres og f.eks. skal 
alleen med træer, som før 
prægede gaden genskabes. 
Dertil en rekreativ infra-
struktur i lokalområdet. 
SAL præsenterer sine visio-
ner på et borgermøde ons-
dag den 2. september kl. 19 
i Medborgerhuset Lundby. 
Her får borgerne mulighed 
for at kommentere SLA’s 
ideer til Lundbys fremtid. 
 
 
 
     Læs mere på side 4 og 8 

Til højre det syn, som møder rejsende med toget til 
Lundby, når man kører forbi Oplevelsescenteret 
for Gøngehøvdingen og hans samtid. Herunder  

Lundbys udvikling fra middelalderen og frem til 
vísionen, når byen er udbygget med stationstorvet 

som byens nye centrum. 
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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 

ISG Gymnastik begynder 
sæsonen i uge 37 

Mandag 17-18.30: Brumbazzerne. Kontingent 650 kr 
Torsdag 17-18: Fuld fart på familien.   

Kontingent 400 kr pr barn, 150 kr pr voksen  
Torsdag 19-21 Springteam. Kontingent 650 kr  

(Bemærk første gang er d. 24/9 2009) 
Fredag 16-17 Spillopperne. Kontingent 550 kr 

I år kan ISG Gymnastik tilbyde hold som Pilates
(Kontingent 650 Kr), Yoga og Senior jam. Da det stadig 
er uklart hvad tid holdene vil træne på, vil information 

senere kunne læses på vores hjemmeside 
www.ifsvendgoenge.dk.  

Cykelruter skal supplere  
vandre- og ridestier 
Lundby Station bør være en 
attraktion i et fremtidigt 
netværk, som forbinder by-
erne i lokalområdet. Områ-
det er allerede præget af 
forskellige vandre– og ride-
stier, men dette bør supple-
res med cykelruter. Stierne 
skal udover at fungere som 
færdselsårer planlægges 
med henblik på iscenesæt-
telse af kulturarven i lokal-
området. 
Sådan skriver arkitektfirma-
et SLA i sin skitserapport 
om udviklingen af Lundby 
som kulturarvsby. Rappor-
ten bliver præsenteret på et 
borgermøde i Medborgerhu-
set Lundby onsdag den 2. 
september. 
SLA mener, at tre fænome-
ner/begivenheder må være 

”drivere” for den nye udvik-
ling af stationsområdet. 
Det er stationen selv, det er  
historien om Svend Gønge, 
og det er Medborgerhuset. 
I skitseprojektet har SLA 
placeret det ønskede Svend 
Gønge oplevelsescenter helt 
tæt på stationen og tæt på 
den nye bydel i Lundby. 
 
Oplevelsescenteret 
Placeringen stemmer ikke 
overens med de tanker, der 
har været om at placere 
centeret på en mark lidt 
uden for byen. Men med 
den nye placering bliver 
oplevelsescenteret en del af  
byens centrum og identitet 
og synligt fra toget og stati-
onen. Centeret bliver såle-
des ikke kun for turister, 

men borgere vil også opleve 
det som en del af deres 
hverdag, f.eks. på vej til og 
fra stationen. 
Men SLA stopper ikke her: 
Integrationen af kulturarven 
bør også manifestere sig i 
detaljer. Som eksempel kan 
det tænkes, at man møder 
den nordøstskånske natur i 
form af klippestykker og en 
birkelund, når man stiger af 
toget i Lundby. Måske asso-
cierer de besøgende i Lund-
by til Svend Gønges skånske 
herkomst eller opfatter det 
som en hyldest til Lundbys 
venskabsby Lönsboda i Skå-
ne. Eller måske vil det blot 
være et overraskende og 
sanseligt element i stations-
byen. Et sted, hvor man kan 
sidde og vente på et lift, et 

tog, en bus eller noget an-
det. 
I den gamle kro, nu Med-
borgerhuset Lundby, fore-
slår arkitekterne indrettet et 
vandrerhjem med café og 
cykeludlejning. Borgerfore-
ningen har allerede udtrykt 
ønske om at åbne en café i 
byen. 
I Lundbys storhedstid fun-
gerede den gamle kro som 
overnatningssted, når man 
var på lange rejser, og i 
stalden stod hesten opstal-
det. I fremtiden vil man kun-
ne leje jernhesten, hvis man 
ønsker en tur rundt på sti-
netværket i lokalområdet 
eller har mod på en længere 
tur på Fjord til Fjord-ruten. 
Jo, der er mange spændende 
ideer i skitseprojektet SLA! 

Lundby station 
med klipper og 

birkelund. 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
Sept.: 31. aug.-1.sept. - deadl. 24. aug. kl. 10 

Sept.: 14.-15. sept. - deadl. 3. sept.  kl. 10 
Bemærk: DEADLINE 3. SEPT. KL. 10!! 
Sept.: 28.-29. sept. - deadl. 21. sept. kl. 10. 

Okt.: 12.-13. okt. - deadl. 5. okt. kl. 10. 
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 

Træner søges 
Svend Gønges Badminton søger træ-

ner til vores børn.  
Der trænes i Svend Gønge-Hallen 

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

Henvendelse til  
Bruno 2061 4733 

Susanne 5130 9719 

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 

I cirkus for en 50’er Jazzi Nails 
Husk dit visitkort er dine smukke hænder med 

velplejede negle..  
Jeg holder til i Lundby og er meget flexibel hvad angår ti-

der, dag-aften og weekend  
Jeg laver glasfibernegle med dip in metoden 

Og de berømte gele-negle 
Neglene bliver ligesom du ønsker dem.  

Fransk manicure på egne tånegle....75 kr. 
Forstærkning af egne negle100 kr./med fransk 125 kr. 

Fransk, natur eller farvede tipper.... 200 kr. 
Masser af lækkert pynt fra 5 kr. pr. negl  

Ring til mig, og vi finder sammen det helt rigtige til dig. 
Jasmin Hamade 

Lundby Hovedgade 18b 
    3029 8109 

Tag med til Lohmen 
Er du medlem af en besty-
relse i dit lokalområde, kan 
du komme med på en treda-
ges inspirationstur til Lund-
bys tyske venskabsby Loh-
men 2.-4. oktober for kun 
500 kroner.  
Det er Syv Sogne Samarbej-
dets projekt Lokalt Leder-
skab, der arrangerer turen til 

Lohmen, der ligger mellem 
Rostock og Berlin. 
Kunne du tænke dig at kom-
me med på turen, kan du 
tilmelde dig ved at sende en 
mail til  
syvsogne@lundbyweb.dk 
eller ved at ringe eller sms’e 
til Syv Sogne på tlf. 6130 
1004. 

Husk, det er på onsdag den 
26. august kl.18, du kan 
komme i Cirkus Baldoni på 
pladsen bag Gl. Øbjerggård 
i Køng. Godsejer Peter Ox-
holm Tillisch har igen vel-
villigt stillet sin mark midt i 
Køng til rådighed for en af 
de største succes’er i vores 
lokalområde, den årlige 
cirkusforestilling med Cir-
kus Baldoni. 
I år kommer Cirkus Baldoni 
med et helt nyt telt med 
plads til 530 tilskuere. 

Køng Borgerforening og 
Borgerforeningen Lundbys 
forestilling er blevet mere 
og mere populær år for år. 
Sidste år var der langt over 
400 tilskuere, og vi måtte 
desværre afvise tilskuere 
ved indgangen. I år skulle 
der være plads til alle! Men 
køb for en sikkerheds skyld 
din billet i forsalg hos Spar 
i Køng eller Sallerup, Mer-
ko, Lundby Kiosken eller i 
Super Brugsen i Bårse. 
Pris: 50 kr. pr. billet! 
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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  

Lundby i 
fremtiden 

Borgermøde 
onsdag den  

2. september kl. 19.00  
i Medborgerhuset Lundby 

Arkiktektfirmaet SLA præsenterer sine ideer til, 
hvordan Lundby kan udvikles i tråd med sin kul-

turarv. Lundby er udvalgt til at være kulturarvsby i 
Vordingborg Kommune. Det betyder, at vi får ide-
er til, hvordan byen kan udvikles. Ikke penge - i 

hvert fald ikke i denne omgang. 
Ifølge SLA’s oplæg skal centrum i Lundby  frem-

over være stationen. Heromkring skal byen udvik-
les. Stationen og Medborgerhuset - muligvis med 
nye funktioner - skal være byens torv. I nærheden 

heraf skal det påtænkte Oplevelsescenter for 
Gøngehøvdingen placeres, så alle rejsende vil få 

et indblik i Lundbys særkende. 
På mødet vil SLA præsentere sine ideer, og du vil 
få mulighed for at komme med dine ideer og kom-

mentarer. Alle er velkomne! 

Med venlig hilsen 
Kulturarvsstyrelsen, SLA, Vordingborg Kom-

mune og Borgerforeningen Lundby 

Spændende spørgsmål 
fil Lundbys udvikling 
Arkitektfirmaet SLA stil-
ler nogle spændende 
spørgsmål om Lundbys 
udvikling i skitserappor-
ten, som bliver fremlagt 
på borgermødet i Medbor-
gerhuset Lundby den 2. 
september. 
Her er et par eksempler: 
Kunne stationsområdet 
blive centrum igen for en 
ny type turisme. Fjord til 
Fjord-ruten er kendt 
blandt ryttere og vandrere 
i Sydsjælland. Ruten går 
igennem det vekslende 
landskab såvel som den 
møder kulturarven. 
Måske kunne stationsom-
rådet i Lundby genoplives 
ved en ny rejsestald og et 
vandrerhjem. Den gamle 
kro, medborgerhuset, kun-
ne spille en central rolle. 
Og den her: 

Svend Gønge blev født i 
Skåne, og Lönsboda i Skå-
ne er Lundbys venskabsby. 
Der planlægges to ople-
velsescentre i fællesskab, 
et i Skåne og et i Lundby. 
Kunne stationsområdet 
revitaliseres gennem den-
ne forbindelse? 
Og her nogle ideer til ud-
vikling af Lundby Hoved-
gade: 
Kunne Lundby Hovedgade 
omdannes til en fortælling 
om landskabets skiftende 
karakter og brug gennem 
tiderne. Måske ikke en 
kronologisk fortælling, 
men en fortælling om na-
tur og kulturhistoriske 
elementer, som har haft 
betydning for byen. Et 
område, man kan gå på 
opdagelse i og opdage 
Lundby på ny. 
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Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Gøngehøvdingen som  
påklædningsdukke 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen var en mester i for-
klædning, og det har inspi-
reret Dorte Meiling Nielsen 
fra Næstved til at lave 
Svend Poulsen som påklæd-
ningsdukke. 
Dorte Meiling Nielsen sæl-
ger sine påklædningsdukker 
via sit internetfirma 
www.paperdreams.dk, og 
nu kan man altså klæde 
også den berømte Gønge-
høvding Svend Poulsen ud i 
nogle af de forskellige drag-
ter, han brugte til at forvirre 
svenskerne med. 
På arket, som blev solgt på 
Gøngemarkedet i Lundby i 
weekenden, kunne man 
klæde ham i dansk muske-
térdragt, man kunne klæde 
ham i sin egen dragt, i en 

svensk soldateruniform, og 
så kunne man klæde ham 
som kvinde, en forklædning 
han også brugte for at narre 
svensken. I hvert fald ifølge 
Carit Etlar og folkeminder-
ne. 
Dorte fortæller om sig selv: 
Jeg har et lille firma, Pa-
perDreams, hvor jeg tegner 
påklædningsdukker og kort 
– ofte med historisk ud-
gangspunkt. Jeg har som 
følge deraf en lang række 
museer over hele landet 
som kunder, f.eks. National-
museet, Frederiksborg Slot, 
Kronborg samt en række 
regionale museer - her i 
området f.eks. Museerne i 
Vordingborg, Næstved Mu-
seum og Sorø Bymuseum. 
Dortes påklædningsdukke 

med Svend Poulsen kan 
købes gennem Foreningen 
Svend Gønge. Du kan sende 
din bestilling til goen-
ge@lundbyweb.dk. Et A3-
ark koster 40 kr, A4-format 
20 kr. og postkort 10 kr. 
Dertil forsendelse. 
Du kan også skrive til For-
eningen Svend Gønge,  
Møllergaarden 3, 4750 
Lundby  
og 
be- 
stille  
dine 
ark på- 
klædnings- 
dukker. 

Svend Poulsen klædt ud 
som kvinde. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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.  

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

www.lundbyweb.dk 

 

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

www.boegebjerghus.dk - mail@boegebjerghus.dk 

BøgebjerghusBøgebjerghus  
Bed & breakfastBed & breakfast  

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

Åbent: 
Onsdag 16.00-17.30 
Lørdag 10.00-14.00 
 
Lundby Hovedgade 
70 
Lundby 
tlf. 5576 7023 
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Høstfest, Plantebyttedag, 
Sensommerfest for børn, 
Torsdagskomsamme-
ner samt Julemarked, jo, 
der sker noget i Beldringe 
Sogn! 
Beldringe Borgerforening 
er nu i gang med at plan-
lægge aktiviteterne for re-
sten af året. Så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen. 
Høstfesten, som i år bliver 
en rigtig gammeldags fest 
for voksne, er fastlagt til 
den lørdag den 19.09.09. 
Alle vil modtage invitation 
i god tid. Vi har været så 
heldige at få Erling Joensen 
fra Bosei Idrætshøjskole til 
at holde høsttalen. 
For børnene bliver der et 
arrangement lørdag den 
26.09.09; de skal jo ikke 
snydes, herom mere i et 
senere nummer af 4750 
Så prøver vi med noget nyt 
nemlig en plantebyttedag 
søndag den 4.10, også mere 
herom senere. 
Torsdagskomsammenerne: 
Her gentager vi successen 
fra sidste år og er i gang 
med at finde foredragshol-
dere. 
Julemarkedet vil blive lør-
dag d. 21. november på 
Beldringe. 

Vi har allerede nu tilsagn 
fra Møns bryghus, te-
brevkunstneren, juledeko-
rationspigerne, pilefletter-
ne, pottemageren og flere 
andre. 
Der vil blive mulighed for 
at købe æbleskiver og så 
håber vi på igen i år at få 
besøg af Præstøs unge kir-
kekor. 
Er der nogen, der kunne 
tænke sig at få en stand-
plads, kan de kontakte Ka-
trine Trautner 5598 1275 
eller Dorthe Nielsen 5598 
0018, en stand er gratis, 
men vi tilstræber  stor alsi-
dighed og et lokalt tilhørs-
forhold, for standholderne.  

Venlig hilsen  
Beldringe Borgerforening. 

Masser af aktiviteter  
i Beldringe Sogn 

Søren Schiøler Linck ved 
sidste års høstfest. 

Så er Vandreklubben" Kul-
tur-Natur og Motion klar til 
start efter sommerferien. Vi 
går i gang den 1. september. 
Hen over sommeren har en 
mindre gruppe gået hver 
tirsdag, men nu starter vi 
igen med faste ruter. ALLE 
er velkomne, uanset bopæl. 
Turene er på 8-11 km med 
mulighed for at korte af , 
hvis man ønsker det. Vi 
starter kl. 19 og slutter kl. 
ca. 21. 
Du er meget velkommen til 

at medbringe stave - in-
struktion kan foregå under-
vejs. 
Den 1. september:  
Startsted: Køng Forsam-
lingshus 
Den 8. september:  
Startsted: Lundbyparken 
Den 15. september:  
Startsted: Avnø  
 
VEL MØDT! 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Kofoed Jensen 

Så er vandreklubben klar med nye spændende ture 
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Lørdag d. 12. september  
åbner friskolen på Tinghøj-
vej 4 i Over Vindinge atter 
op for en buket af markeds-
tilbud og børneaktiviteter, 
når der afholdes høstmar-
ked. Overskuddet fra mar-
kedet går til tiltrængte ny-
anskaffelser.  
Hovedindtægten fra høst-
markedet kommer fra den 
store tombola.  
- Vi er taknemmelige for 
alle de gaver, som folk do-
nerer til vores tombola, 
siger Heidi Huusom, for-
mand for den nystartede 
støtteforening og tovholder 
på høstmarkedet. 
- Vi modtager med tak ga-
ver til tombolaen. Enten på 
skolens kontor i åbningsti-
den, eller ved at kontakte én 

i skolekredsen, f.eks. via 
skolens hjemmeside 
www.svaerdborgfriskole.dk.  
Men også loppemarkedet er 
hvert år en sværvægter.  
Stil lopperne i skolens cy-
kelskur i højre side af skole-
gården ugen forud for høst-
markedet. Man kan aflevere 
alt andet end hårde hvideva-
rer og tøj i dagene 7.- 11. 
september.  
- Vi har haft meget at gøre 
denne sommer, da der jo 
også finder et lederskifte 
sted, siger formand for sko-
lebestyrelsen Allan Klar-
skov.  
Man kan sige at det har 
været nødvendigt at viske 
tavlen ren efter de første 
seks års erfaringer. Nu står 
vi klar til at arbejde videre 

med en ny ledelse og måske 
en lidt fastere struktur for 
fordeling af opgaver.  
Men høstmarkedet er noget 
alle kan glæde sig til. Det er 
nærmest en folkefest.  
I høstcafeen kan man nyde 
delikatesser, som forældre 
og bedsteforældre kappes 
om at sponsere; alle slags 
kager, frikadeller og andet 
lækkert.  
Eleverne kappes om at tjene 
penge til deres klassekasser 
på sjove aktiviteter såsom 
flødebollekast, labyrintjagt 
eller salg af hjemmelavede 
produkter.  
Læg vejen forbi Sværdborg 
Friskole lørdag den 12. sep-
tember kl. 11-16.  

Høstmarked på Sværdborg Friskole 
Den store tombola er det store hit, når der er høstmarked på Sværdborg Friskole. 

Borgermøde  
om et gønge-
land i Lundby 
Hvad siger børnefamilier-
ne? Hvad siger turistorgani-
sationerne? Hvad siger de 
foreninger, der arrangerer 
udflugter? Hvad siger team-
builderne på virksomheder-
ne? 
Og hvad siger borgerne i 
Lundby? 
Projekt Snapphaneland-
Gøngeland, et EU-projekt 
mellem Osby og Vording-
borg Kommuner er ved at 
undersøge interessen for et 
oplevelsescenter for Gønge-
høvdingen Svend Poulsen 
og  hans samtid i Lundby, 
og et tilsvarende for snap-
hanerne i Gøngelandet i 
Skåne. 
Spørgeskemaer er sendt ud 
til repræsentanter for diver-
se grupper og der har været 
afholdt dialogmøder med 
andre. 
Nu kommer turen til Lund-
bys borgere, som inviteres 
til dialogmøde torsdag den 
20. august 19.00 på Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 
På mødet vil projektgrup-
pen orientere om ideen bag 
oplevelsescenteret i Lundby 
og tvillingecenteret i Osby. 
Dertil vil borgerne få lejlig-
hed til at fortælle om deres 
ønsker til projektet. 
Alle er velkomne! 
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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 

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 

Tak er kun et fattigt ord, 
synger Poul Bundgaard i 
Giro 413. 
Det er det også til alle de 
aktive, der igen i år gjorde 
Gøngemarked i Lundby til 
en kæmpe begivenhed. 
Selv om vejret kunne have 
været bedre! Ja, det var 
faktisk bedre, da vi holdt 
det første marked i oktober 
sidste år! Men heldigvis er 
gønger ikke bange for lidt 
regn og vind. Der skal me-
re til at stoppe os! 
Tak til alle udstillere, op-
trædende og hjælpere, in-
gen nævnt ingen glemt. 
Der skal også lyde en me-
get stor tak til vores spon-
sorer Peter Højstrup, XL-
BYG C.F. Storstrøms A/S i 
Ørslev, Peter Larsen, 
K.E.S. Køng Aps, Lund-
byslagteren Steen Eng-
gaard og PR-Skilte i Lund-
by.               Arrangørerne 

Tak er kun et fattigt ord 
Interessen for at være 

med til at arrangere 
årets gøngemarked har 

været meget stor. Til det 
sidste planlægningsmøde 

var der fuldt hus i Med-
borgerhuset Lundby 
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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. 

 

En tidlig aften i juli måned 
så jeg et pindsvin ind under 
hækken i baghaven. Den fik 
kattemad og lidt vand stillet 
frem, og den gnasket lystigt 
maden i sig og forsvandt. 
Godt nok! 
Midt på dagen - i bagende 
solskin - senere samme må-
ned opdagede jeg det sam-
me pindsvin, der så meget 
sygt ud. Det lå med numsen 
på fliserne og overkroppen i 
græsset, i den varme! Det 
var ikke specielt normalt, 
mente jeg. Den fik lidt kat-
tekugler drysset ud på græs-

set foran snuden, og lidt 
efter gnaskede den højlydt 
på et par kugler, men faldt 

om og sov! 
Det gentog sig flere gange, 
og da jeg ikke ved ret meget 
om dette dyr, spurgte jeg 
naboerne til begge sider, om 
de mente pindsvinets opfør-
sel var OK, eller var den 
syg måske? Ingen af os tur-
de tage ansvaret for pindsvi-
nets videre skæbne. 
Endelig forlod pindsvinet 
solen og traskede ind under 
et højt træ med grene helt 
ned til jorden. Pyha, reddet, 
tænkte jeg. Men, nej-nej... 
den kom ud på den anden 
side, strakte undersiden af 
snuden langt frem, således 

at forbenene kom ind under 
kroppen, og faldt i søvn! Nu 
ringede jeg til Dyreværnet, 
og via dem fandt jeg tlf. 
nummeret på en dyrestation 
i Mern. Her er hvad hun 
kunne fortælle:  
- Det er højsæson for pind-
svinenes parring, og dette 
dyr har bare haft en meget 
hård nat! Derfor har det 
ikke orket at gå i dækning 
for solen, men det er fint, at 
du holder øje med den. Hvis 
den stadig falder i søvn i 
solen, kan jeg komme til 
Lundby og hente den  
Da dyret blev ved med at 
ligge der i solen, tog jeg 
kraftige havehandsker på og 
fik den båret ind under plan-
terne i min glemte del af 
haven, hvor alt fra stauder 
til flere sorter krydderurter 
står meterhøjt, og dyret blev 
der! 
Så ved jeg da lidt mere om 
pindsvinets levevis! 

 
 Venlig hilsen 

Aase Harrekilde-Petersen, 
4750 Lundby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

En hård nat for et lille pindsvin 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Her er kontaktpersoner til din 
borger– eller beboerforening i 
netop dit sogn. Du er velkom-
men til at ringe eller maile: 
Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 
Bårse: 
Bårse Grundejer– og Borger-
forening 
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  

Hun hedder Jasmin Hama-
de, bor i Lundby, og nu har 
hun åbnet en klinik, hvor 
man kan få ordnet sine neg-
le.  
Jasmin fortæller: 
- Jeg gik en dag og tænkte, 
nu det på tide jeg forkæler 
mig selv igen.. 
Med ansigtsbehandling og 
manicure og hvad der ellers 
hører sig til, så man 
lige får det ekstra kick af 
selvtillid og føler, man kan 
klare hele verden.. 
Men hvor skal jeg dog tage 
hen? Jo, det tætteste er 
Præstø, så kan jeg vælge 
mellem Vordingborg og 
Næsved og til priser jeg 
ikke selv mener er rimelige.. 
Men til Næstved kom jeg, 
og fin det blev jeg.. Den 

dame som lavede negle på 
mig er superdygtig og ud-
danner folk i det.. Hold da 
op, det var som et lyn fra en 
skyfri himmel, de kurser må 
jeg da have. 
Jeg skyndte mig hjem, og 
hele vejen gik jeg og havde 
en masse fantasier og ideer, 
og jo mere jeg tænkte på det 
jo mere smilede jeg. 
Da min gemal kom hjem fra 
arbejde, overfaldt jeg ham 
nærmest, han fattede 
ikke havlvdelen af det, jeg 
plaprede løs om... negle.. 
manicure.. hjemme.. Lund-
by osv osv.. 
Så i dag tre uger efter har 
jeg været på neglekursus, i 
glasfibernegle, med 
dip in metoden.. Og tager 
stadig flere kurser for at 

dygtiggøre mig og næste 
projekt er kursus i gele-
negle. 
Og nu har jeg, etableret min 
egen lille neglesalon her-
hjemme, og glæder mig til 
at se jer, så vi sammen kan 
opfylde jeres negleønsker. 
Jeg har lavet negle på en 
masse allerede, og resultatet 
er superflot! 
Hold da op hvad man dog 
kan med et par tipper, lidt 
acryl og med fingrene skru-
et rigtig på, siger Jasmin 
Hamade, som tager imod 
kommende glade kunder på 
hjemadressen Lundby Ho-
vedgade 18b, 4750 Lundby. 
Ring og aftal tid på 3029 
8109. 

..JAZZI NAILS i Lundby... 

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 

Jasmin Hamade er ved at ordne negle på en glad kunde. 
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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 

Skal du i Cirkus? 
26. august er der cirkus i Køng. 
Tænk, hvis bilen bryder sam-
men på vejen. Er det længe si-
den, så få bilen tjekket inden! 

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Det sker august 
17 4750Avisen udkommer 
18 4750Avisen udkommer 
19.00: Rollespil Svend Gønge 
holder bestyrelsesmøde i Med-
borgerhuset Lundby 
19.15: Lundby Sognearkiv 
åbent på Lundby Hovedg. 100 
19 19.00: Bestyrelsesmøde i 
Borgerforeningen Lundby i 
Medborgerhuset Lundby. 
20 19.00: Borgermøde om 
Oplevelsescenter Gøngeland i 
Lundby på Svend Gønge-
skolen. 
21 19.00: Møde om Gønge-
marked 2009 i Medborgerhu-
set Lundby. 
22 
23 
24 10.00: Deadline for 
4750Avisen 
25 18-21: Holdstart i Din 
Trafikskole, Lundby Hovedga-
de 70 
19.15: Lundby Sognearkiv har 
åbent på Lundby Hovedg. 100 
26 18.00: Cirkus Baldoni 
optræder i Køng ved Øbjerg-
gård, billetter à 50 kr. hos de 
lokale handlende. 
27 
28 16.00: Indvielsesfest i 

Spindeskolens Have i Køng 
29 10-16: Gøngemarked i 
Lundby Parken 
30 10-16: Gøngemarked i 
Lundby Parken 
31 
1. september 
19-21: Vandretur fra Køng 
Forsamlingshus 
19.15: Lundby Sognearkiv har 
åbent Lundby Hovedg. 100 
2. september 
19.00: Borgermøde om Lund-
bys fremtid i Medborgerhuset 
Lundby. 
3. september 
10.00: Ekstraordinær dead-
line for 4750Avisen nr. 70 
19.00LAG holder bestyrelses-
møde i Bårse Samlingshus. 

Bemærk:  
4750Avisens september-
nummer, der udkommer 
mandag-tirsdag den 14.-
15. september, har ekstra-
ordinær tidlig deadline. 
Nemlig torsdag den 3. 
september kl. 10.00!! 
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Søndag den 23. august 
(11. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30  
Bårse: Ingen  
Hammer: 9.00 Helle Poul-
sen 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen  
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 14.00  
Sommermøde 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 30. august 
(12. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  
Bårse: 14.00 Kirkernes 
sommerfest med Marie 

Carmen Koppel. 
Hammer: Ingen 
Køng: 14.00 - Efter guds-
tjenesten indskrivning af 
konfirmander 

Lundby: 10.30  
Svinø: 10.30 - Efter guds-
tjenesten indskrivning af 
konfirmander 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 - Grundtvigsk 
gudstjeneste 
Vester Egesborg: 9.00  
Helle Poulsen 
 
Tirsdag den 1. september 
Bårse: 19.00 Intro-guds-
tjeneste for kommende 
konfirmander og forældre 

Onsdag den 2. september 
Sværdborg: 17.00 
 
Søndag den 6. september 
(13. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer:  
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: 10.30 Indskriv-
ning af konfirmander  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 

 Gudstjenester for dig - i din kirke - i dit sogn 

”Kap ikke tråden fra 
oven” er navnet på det 
lille hefte, som Køng 
og Svinø Kirker ud-
gav sidste år med en 
detaljeret oversigt 
over alle årets begi-
venheder i de to kir-
ker. 
Den anden udgave for 
2009/2010 er nu ud-

kommet, og kan fås 
enten på biblioteket, 
hos Spar-købmanden 
eller Merko, og selv-
følgelig i våbenhuset i 
begge kirker..    
I forvejen kan du fin-
de oplysninger om 
gudstjenester mv. på 
midtersiderne af 4750 
Avisen hver tredje 

måned samt på kir-
kens hjemmeside 
www.koeng-svinoe-
sogn.dk, men mange 
sætter jo pris på at 
have dem lige ved 

hånden på 
”gammeldaws facon”, 
og dette hefte er nok 
også det sted, hvor 
man finder de mest 
detaljerede omtaler af 

de mange ting, der 
sker i kirkerne.  
Med andre ord:  Her 
har du et kirkeblad for 
hele året. Fra sommer 
til sommer. 

Krucifix i Lundby Kirke 

Advokat 

Jan Frederik Hansen 
Hovedgaden 28, Lov 

4700 Næstved 
Tlf.: 28 92 99 32 

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

 

 

  
Jeg tilbyder næsten al advokathjælp. 
  
Lokalrabat: 20% til alle i 4750Avisens  
dækningsområde. 
  
Eks.: Boligkøb (rådgivning, skøde-
skrivning og eks-pedition): 4.000 kr. incl. 
moms. 

Kap ikke tråden fra oven 

Køng fejrer  
velgjort arbejde 
Nu er Spindeskolens 
have i Køng klar til 
indvielse efter næsten 
et års hårdt, frivilligt 
arbejde. 
En have fuld af 
skrammel er nu for-
vandlet til en dejlig 
have med pilehytter, 
borde, bænke og 
grillarrangementer. 
Derfor er der al mulig 
grund til at feste, og 
det gør de gode folk i 
Køng fredag den 28. 
august kl. 16. 
Til indvielsesfesten i 
Spindeskolens have 

bydes på lækker grill-
mad med tilbehør og 
dertil øl, vin og vand. 
Til børnene er der 
pandekager, popcorn 
og snobrød. 
Hensigten med haven 
er at det skal være et 
sted, hvor sog-
nets borgere 
kan mødes og 
hygge sig sam-
men, men det 
skal også være 
sådan, at turi-
ster kan kom-
me forbi og 
hygge sig. 

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

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

Tilbuddene i denne annonce gælder fra mandag den 17. august 2009 til mandag den 31. august 2009 eller så længe lager ha-
ves. Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Nesquick   
morgenmad               18,90 
  
Guldkorn                   18,90 
  
Cherieros morgenmad18,90 
  
Rød Tuborg  
6 stk. + pant             14,90  
  
Sommersby 
m. alkohol + pant        9,90 
  
Coca Cola  
1½ L + pant              14,90  

 Sunlolly selvfrys is  
pr. pakke                    9,90 
  
Fish fiskefiletter           9,90 
  

DISCOUNT  
PRISFALD: 
 
Whiskas "menubokse" 
Kitekat menubokse 
pr. bakke                   32,90 
  
Rasp 500g før 4,90 NU 3,90 

Santa Maria krydderier 
pr. pose                      6,45  
 
Super Corn flakes  
før 12,90             NU 10,90 
  
Sukker 1 kg.                7,25 
  
Eddike  før 6,45      NU 5,45 
  
Koldskål 1/1 L            11,90 
  
Mvh. Bo Weber  
PS: Vi sælger borgmester-
spillet!                249,00,- 

Til lykke  
med det  
flotte  
gønge-
marked 

Bo: - Vi fejrer succes’en med 
varer til rene snaphanepriser 


