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4750  Avisen 
6. årgang nr. 69 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 31. aug.– 1. sept. 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Det gjorde 
vi da vist 
godt nok, 
lillemor! 
Peter og Marianne 
Mackeprang fanget 
i et stille øjeblik 
under Gøngemarke-
det i Lundby. Et par 
af de mange slidere, 
som gjorde, at mar-
kedet blev en kæm-
pe succes.  
Læs om markedet 
og se billederne  
              side  16-17 

Ny butik for jægere  

De Glade Sømænd 
invaderer Lundby 

Nu kan du  
køre gratis  
med telebus 
Nu kan du køre gratis med tele-
bus over alt i Vordingborg Kom-
mune. Vores område har fået 
hele to telebusser, som betjener 
hhv. den østlige og den vestlige 
del af syv sogne-området. Det er 

fuldstændig gratis at benytte 
busserne, som man dog selv skal 
bestille, næsten som man bestil-
ler en taxa. Busserne kører dog 
kun i dagtimerne på hverdage.  
               Læs siderne 11-12-13 

Fremrykket 
deadline 

Tab dig og vind 
pengepræmier 
Jørgen Toft i Køng vil nu gøre en 
indsats for, at de overvægtige i 
Syv Sogne kan komme af med 
nogle af de overflødige kilo. Han 
lokker med pengepræmier til 
dem, der taber mest.  Side 7 & 10 

De er sindssygt populære, nær-
mest kult. Og nu kommer de til 
Lundby, De Glade Sømænd. 
Skynd dig at få fat i billetter til 
julefrokosten. De bliver revet 
væk!                          Side 3 og 15 

En ny butik for jægere er åbnet 
på Lundbytorpvej 6 mellem 
Lundby Torp og Ring. Butikken 
sælger kvalitetsvarer til jægere og 
andre naturinteresserede. Og bå-
de til mænd og kvinder. 
                          Læs side  5 og 6 

Bemærk, at deadline til næste 
nummer af 4750Avisen allerede 
er onsdag den 2. september kl. 
18! Ja, det er lige om lidt!!! 
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 

 
CVR-nr.: 27537200 

 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
Oplag: 4750 eks. 

4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker  
i 4750 Lundby  

samt 4760 Sværdborg Sogn,  
4720 Bårse og Beldringe Sogne 

samt 4700 Hammer Sogn.  
Dette blad omdeles  

31. august og 1. september 2009 
 

Har du ikke fået bladet, så ring til  
4750Avisen på 6130 1004 

Sidste frist for indlevering af 
stof og annoncer til næste num-

mer af 4750Avisen er  
onsdag den 2. september 2009  

kl. 18.00! OBS! Kl. 18! 
Næste nummer udkommer  

den 14.-15. september 2009. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1600 kr.  1400 kr. 1300 kr. 1200 kr. 

1/2 side 1200 kr. 1000 kr. 900 kr.  800 kr. 

1/4 side 800 kr.  700 kr.  600 kr.  500 kr.  

1/8 side 500 kr.  400 kr. 350 kr.  300 kr. 

1/16 side 280 kr.  240 kr.  200 kr.  160 kr. 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 
1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Hu-hej, hvor det går! 
D et er svært at 

bevare pessi-
mismen, hvis man bor i et 
af de syv samarbejdende 
sogne. 
Sommeren har budt på 
mange succesfulde arran-
gementer, sommerfesten i 
Udby, cykelløbet i 
Sværdborg og indvielsen 
af Kilden i Beldringe. 
I onsdags var Cirkus Bal-
donis nye store telt fyldt 
med 630 begejstrede bor-
gere. Et samarbejde mel-
lem Køng Borgerforening 
og Borgerforeningen 
Lundby. 
I torsdags blev der holdt 
et meget positivt møde 
om planerne om at lave et 
oplevelsescenter, Gønge-
land, for Gøngehøvdingen 
Svend Poulsen og hans 
samtid i Lundby. Borger-
ne ikke alene bifaldt pla-
nerne, nej de kom med 
konstruktive forslag til 
udformning af og indhold 
i centeret.  
I fredags åbnedes i Køng 
det nye dejlige anlæg i 
Spindeskolens Have, et 
resultat af dygtigt lokalt 
arbejde. 
I disse dage er BaneDan-

mark gået i gang med at 
renovere Lundby Station, 
og selv om det er irrite-
rende, at der skal graves 
igen og igen, så er SEAS-
Nve ved at jordlægge 
elkablerne i både Lundby 
og Køng med mulighed 
for at få etableret fibernet 
i disse områder. 
 

T irsdag i denne 
uge holder grup-

perne bag Gøngemarke-
det i Lundby evaluerings-
møde i Medborgerhuset 
Lundby kl. 19. Alle er 
velkomne. 
Selv de største optimister 
havde ikke troet, at det 
var muligt at samle 3000 
mennesker i Lundby Par-
ken i løbet af de to dage, 
hvor vejrudsigten var 
elendig, men hvor vejrgu-
derne holdt med gønger-
ne! 
 

O nsdag kl. 19 
kommer arkitek-

terne fra SLA og præsen-
terer deres visioner for 
udvikling af Lundby i 
fremtiden. Det sker i 
Medborgerhuset Lundby. 

Vi har hørt en lille fugl 
synge om, at deltagerne i 
mødet bliver sat til at lave 
en avis, som udkommer i 
år 2020. Vi skal altså 
forestille os, hvilke nyhe-
der, der vil stå i avisen 
om 11 år. Spændende!  
Samme dag - om dagen  - 
holdes endnu et spænden-
de møde i Lundby. 
Det handler om sundhed 
og natur. 
Vi ved godt, at naturen er 
den bedste medicin. Men 
kan det nu bevises, og 
hvis det er rigtigt, hvorfor 
bruger vi så ikke i højere 
grad den natur, der ligger 
lige for næsen af os. 
Det skal undersøges i et 
stort internationalt EU-
projekt, som Lundby er 
blevet inviteret med i. 
På onsdag afholdes det 
afsluttende møde med 
deltagelse af repræsentan-
ter fra Sverige, Finland, 
Estland, Tyskland og 
Danmark i Medborgerhu-
set Lundby. Vi håber, at 
EU antager projektet. 
Hu-hej, hvor det går i Syv 
Sogne for tiden. 
Og den 21. november 
kommer De Glade Sø-
mænd!  
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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 

Sommerlørdagene i Præstø 
er vel overstået. 13 Bårse-
piger var ude at smøre mad. 
Vi var heldige med vejret, 
så det hele gik som smurt. 
Tak til alle, som hjalp. 
Den 5. August havde vi en 
rigtig hyggelig grillaften 
hos Jytte og Ernst,  Bårse 
Nakke. Tak for at vi måtte 
komme! 
Det var meget flot vejr i 
dejlige omgivelser og 34 
deltog.  
Peter Henning havde sin 
violin med og Ernst tog sin 
harmonika frem, og så var 
der musik og sang efter at 
vi havde grillet og været en 
tur  rundt i  de dejlige om-
givelser.  

Tak til alle, som hjalp til 
med det praktiske og til at 
det blev en hyggelig aften.  
Vores næste arrangement er 
Bankospil den 12. oktober i 
Bårse Samlingshus 
kl.19.00. Alle er velkomne! 
Og husk også den 
27 .oktober, hvor vi  har 
madkursus på Vording-
borgskolen kl. 19.00. Det er 
et arrangement for både 
mænd og kvinder. Nærmere 
om arrangementerne her i 
4750 Avisen senere.   

 
Venlig Hilsen  
og på gensyn  

Annelise Jensen 
Formand Bårse  

Husholdningsforening 

Sommerhygge med 
harmonika og violin 

HUSK! Der er fremrykket deadline til næste nummer 
af 4750Avisen. Artikler og annoncer skal indleveres 
senest onsdag den 2. september kl. 18.00!!  

Det skal være skidt før det 
kan blive godt, siger et 
gammelt ord.  
Det kan også passe på den 
renovering af Lundby Stati-
on, som nu går i gang. 
BaneDanmark er færdig på 
strækningen mellem Ring-
sted og Næstved, og nu går 
de i gang med strækningen 
mellem Næstved og Vor-
dingborg.  
BaneDanmark lægger ikke 
skjul på, at deres maskiner 
støjer. 
- Vi arbejder med skærver, 
vi skærer skinner over og 
svejser dem sammen igen. 
Der vil være øget last-

vognskørsel og lys fra plad-
sen. I tørvejr kan der være 
støv, som de begrænser ved 
at vande. 
Men mon ikke også borger-
ne i Lundby og langs bane-
strækningen kan leve med 
disse gener, når vi ved, at vi 
til jul har et opdateret bane-
legeme, hvor togene kan 
køre 160 km/t og en flun-
kende ny og tidssvarende 
station i Lundby. 
Du kan læse mere om spor-
arbejdet på 
www.banedanmark.dk. Her 
kan du også tegne abonne-
ment om nyheder på arbej-
det. 

Nu går de i gang med at 
renovere Lundby Station 

BaneDanmark regner med at have denne flotte julegave 
klar til os i december. Den nye station i Lundby. 
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Eley Grand Prix Steel 32 gr. 3-5 hagl 
Den voksende efterspørgsel efter stålhaglspatroner hele verden over har fået Eley til at fremstille denne kvali-
tetspatron med samme fremragende ydelser som deres meget kendte og brugte Eley Grand Prix blypatron. 
En højtydende kvalitetspatron med et flot skudbillede og en høj udgangshastighed til en lav pris. Udgangsha-
stighed 430 m/s. Prisen er pr. æske med 25 stk.  
55.00 DKK  

Elegant Jagtstøvle 
Høj elegant jagtstøvle både til kvinder og 
mænd, justerbar ankelspænde for komfort og 
justerbar kile og lægspænde, fremstillet i ægte 
læder og nubuck.  
100% vandtæt med sympatex membrand en 
meget fleksibel og åndbar støvle med en ela-
stisk sål som gør støvlen meget komfortabel 
en støvle der kan bruges i alle sammenhæng 
uanset om du er jæger eller bare vil bruge den 
til hverdag  
 
Pris 3595,00 DKK 

Schöffel Unisex Regnjakke og Buks 
Dette er den perfekte sammenfoldelige regntøjsven. Jakken og buk-
serne pakkes sammen i sin egen lomme og kan dermed pakkes væk 
hurtigt og nemt. Lavet af Schöffel's high performance Venturi® stof 
der gør jakken og bukserne 100% vandtætte, vindtætte og meget 
åndbare. Jakken har justerbare snore ved brystliv og nederst og afta-
gelig hætte. 
Bukserne har forstærkede knæ. Elastik i livet der kan justeres. Ela-
stik nederst i benene så benlængden kan justeres.Lynlås langs hele 
siden af benene, hvilket gør det nemt at få bukserne over støvlerne. 
Kan maskinvaskes og tørrer hurtigt.  
Det perfekte match til Alabama jakken i Tundra og Superlight Ptar-
migan til mænd samt Superlight Ghillie jakke til kvinder i oliven 
grøn. 
 
Pris Buks 949.00 DKK  
Pris Jakke 1499.00 DKK 

Flydende lokkefugle gråand og andrik 20% rabat ved køb af 5 stk. 

Lundbytorpvej 6 – 4750 Lundby | Email: info@thegunroom.dk | Tlf.: +45 5576 6620 

Sætpris på Shimano stang 
med shimano hjul og line  
Pris 499,00 DKK 

Ny anderledes spinner med to 
blade. Giver en helt unik vibration 
og en lyd, der lokker rovfisk. Splitring gør det 
muligt at kombinere forskellige farver på krop 
og trekrog. To kurvede Colorado Style spin-
nerblade giver masser af lyd og vibrationer. 
Original Vibrax klokke. Hårklædt trekrog 
med splitring.  
49.00 DKK  
20% rabat på alt fiskegrej ved køb af 5 stk. i 
samme prisklasse. Rabatten fås ved, at kun-
den får en sjette gratis!  

Vibrax  
Double Spin 
Kåret som bedste produkt i kate-
gorien "Best new metal lure" ved 
Efttex 2008 messen i Rom. 

www.thegunroom.dk 
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Så har Lundby-området 
igen fået en ny butik. Denne 
gang  The Gun Room, som 
henvender sig til alle, der 
går på jagt, både kvinder, 
børn og mænd, men også til 
hundeføreren, fiskeren og 
de, der bare elsker at nyde 
naturen. 
Til daglig møder du som 
kunde Glenn Hansen i bu-
tikken, der ligger mellem 
Lundby Torp og Ring. 
Glenn har gået på jagt i hele 
sit liv, rejst meget i udlandet 
men da tiden er blevet min-
dre bliver det mest til lidt 
bukkejagt og dagjagter. 
Helene Hansen er tilkoblet 

jagtforretningen om efter-
middagen og udenfor åb-
ningstid. Det betyder at, 
hvis en kvinde ønsker kvin-
delig ekspedition af det sto-
re udvalg af kvindetøj, kan  
man kontakte Helene. 
Vi har gennem mange år 
som jægere og flugtskytter 
oplevet at der var mangel på 
finere eller specielle gevæ-
rer og udstyr i Danmark.  
- Via vores rejser ved vi, at 
det findes, men ikke tages 
ind i landet. Så tænkte vi, at 
der måtte være andre end 
os, der ikke ville vente i 
over et år på et ganske nor-
malt gevær eller undvære 
udstyr som er standard i 
udlandet, siger Glenn Han-
sen. 
Ægteparret begyndte at tage 
på messer og undersøge 
potentielle samarbejdspart-
nere i udlandet og fandt her 
meget mere kvalitet og alsi-
dighed.  
- Vi fandt frem til nogle få, 
men meget kvalitets- og 
funktionalitetsbevidste fir-

maer, som kun ønskede 
samarbejde med et firma, 
som er i stand til at præsen-
tere de danske jægere, hun-
defolk og naturelskere for 
deres produkter på en faglig 
og saglig måde, siger 
Glenn. 
På rejserne fandt vi ligele-
des utroligt meget funktio-
nelt men også meget femi-
nint jagttøj til kvinder og 
rigtigt jagttøj til børn, hvil-
ket vi har oplevet er en 
mangelvare i Danmark. 
Dette betyder at The Gun 
Room, ud over kvalitetsstøj 
til herrer, er specielt stærk i 
jagttøj til kvinder og børn, 
siger Helene. 
Desuden fører The Gun 
Room en del mode- og fod-
tøj, som er mere til hver-
dagsbrug, på arbejdet eller 
til fest, såsom nederdele, 
jakker, trøjer og støvler til 
kvinder og jakker, skjorter 
og slips til mænd. 
Helene har som passioneret 
hundefører gjort alt for at 
The Gun Room skal være 

førende indenfor ting og 
udstyr til hunden og hunde-
føreren, og vi har et meget 
bredt sortiment indenfor 
hundeting. 
- Alle vores  varer er nogle, 
vi brænder for og tror på. 
Dermed ikke sagt, at vores 
varer er dyre, da vi har valgt 
alle varer ud fra ”value for 
money” princippet. Dermed 
ment prisen og kvaliteten 
hænger sammen. 
Hjemmesiden 
www.thegunroom.dk er end-
nu en af de ting, Helene og 
Glenn  vægter højt, da me-
get inspiration og informati-
on kan læses her, før man 
beslutter sig for et køb, ud 
over den rådgivning man 
som kunde får i butikken.  
- Vi glæder os til at se dig i 
vores forretning til en hyg-
gelig snak og vi præsenterer 
gerne alle de nye varer over 
en kop kaffe eller en for-
friskning. 
 

Med venlig hilsen 
Helene & Glenn Hansen 

Ny jægerbutik ved Lundby 
Helene og Glenn Hansen i den nye butik mellem Lundby Torp og Ring. Sønnike hedder Ian. 

Vidste du, at du kan 
abonnere på 4750Avisen, 
hvis du bor uden for udgi-
velsesområdet? 
Vidste du, at du kan blive 
medlem af Foreningen, der 
udgiver 4750Avisen for 
kun 100 kr. om året? 
Skriv til  
4750@lundbyweb.dk eller 
ring/sms til 6130 1004. 
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3 dage Stadig ledige 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. 

Eller ring eller sms: 6130 1004       Pris pr. person 500,- kr. 

 

Tilmelding: syvsogne@lundbyweb.dk  

 

Ny motionsklub åbner i Lundby  
På Lundby Hovedgade 92 
har Kenneth og Mie Niels-
son åbnet en ny motions-
klub. 
Her vil være mulighed for at 
træne både for nybegyndere 

og øvede.  
Har man særlige ønsker 
eller mål med sin træning, 
så vil der også være mulig-
hed for at få lavet et person-
ligt træningsprogram, lige-

som vi løbende følger op på 
træningens mål efter behov, 
siger Mie Nielsson. 
Det koster 195 kr. pr. må-
ned at være medlem, prisen 
er dog kun 150 kr. pr. må-
ned hvis man binder sig og 
betaler for 6 måneder. 

Henvendelse skal ske per-
sonligt "hos farmor" eller på 
vores telefon 5050 4224. 
Åbningstiderne følger til at 
starte med "hos farmor" og 
er hverdage 14-21 og week-
end 12-21. Er der efter-
spørgsel på udvidet åb-
ningstid. så finder vi ud af 
det efterhånden. 
Indtil videre har der været 
stor interesse for initiativet 
og vi glæder os da også 
over at byen nu har fået et 
sted hvor vi kan mødes og 
motionerer selvom det dår-
ligt vejr, siger Mie og Ken-
neth. 

ISG præsenterer 
Ronaldo & Co. i Køng 

Arr.: Idrætsforeningen Svend Gønge  
og Svend Gønges Venner, tlf. 2749 2139. 

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” 

Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 70: 14.-15. september 

DEADLINE: 2. SEPT. KL. 18! 
Nr. 71: 28.-29. september 

Deadline: 21. september kl. 10 
Bemærk! Vi udkommer  

mandag-tirsdag i lige uger  
og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  

4750@lundbyweb.dk 

Kenneth demonstrerer selv et af redskaberne i klubben. 
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Wellness–vejleder 
Jørgen Toft sætter 
gang i en konkurren-
ce, der skal finde den 
største taber blandt 
4750Avisens læsere! 
Inspireret af bl. a. det 
populære fitness-tv-
program ”Tab og 
Vind ” på Kanal 4 
starter Jørgen Toft  et  
12  ugers kursus (en  
gang pr. uge) med 
information om ernæ-
ring og motion sam-
menkædet med en 

motiverende, venlig 
konkurrence. 
Første kursus begynder 
i  Medborgerhuset 
Lundby tirsdag den 8. 
september kl. 17.00. 
Jørgens mål er at få 
folk til at føle sig godt  
tilpas og se godt ud. 
Kurset vil give delta-
gerne en bedre forståel-
se af realiteterne i for-
bindelse med vægtre-
gulering og livsstilsæn-
dringer og en mere 
nuanceret baggrundsvi-

den. 
I fællesskab vil alle vinde 
viden og erfaring ved at 
tabe sig. 
Kursusdeltagerne får tilbudt 
hjælp til valg af deres vægt-
tabsprogram, og der arbej-
des med hver enkelt og gi-
ves støtte og vejledning ud 
fra egne ønsker 
Deltagerne bliver vejet hver 
uge, og de tre personer med 
det højeste procentvise 
vægttab vil ved kursets af-
slutning få en pengepræmie. 

Vi leder efter den største taber 

Gang i 
Vording-
borg 
Nu skal der igen være Gang 
i Vordingborg og på Folke-
sundhedspladsen i Lundby! 
Det sker mandag den 7. 
september kl. 19.00, og i 
Syv Sogne er det fra Folke-
sundhedspladsen i Lundby, 
som ligger på det grønne 
område ved Ibsvej. 
Lørdag den 12. september 
kl. 9.30 arrangerer vi en 
familie-cykeltur. Husk vand 
og cykelhjelm. Vi mødes 
også denne dag på Folke-
sundhedspladsen i Lundby. 
Mandag den 14. septem-
ber kl. 19.00 er der træning 
på folkesundhedspladsen og 
gåtur. Vel mødt til god mo-
tion, siger Folkesundheds-
pladsens arbejdsgruppe! 

FØR EFTER 
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Nu kan du køre  
gratis med bussen 
Nu er det gratis at køre med 
telebus, både i de Syv Sog-
ne og i resten af Vording-
borg Kommune.  
De gratis telebusser havde 
premiere midt i sommerferi-
en, den 29. juni, og det har 
knebet med brugen af dem i 
visse dele af kommunen, 
nemlig de dele, hvor man 
ikke tidligere har kendt til 
telebusser, f.eks. i gl. Vor-
dingborg Kommune. 
Men nu - to måneder efter 
tilbuddet åbnede - har kom-
munen besluttet sig for at 
gøre opmærksom på det nye 
gratis tilbud. 
- Det er faktisk et fantastisk 
tilbud, at man kan blive kørt 
rundt i sit område, uden at 
det koster en krone, siger 
formand for Borgerforenin-
gen Lundby Peter Sten 
Hansen. 
Godt nok er der begræns-
ninger i tilbuddet. 
Det værste er nok, at bus-
serne kun kører i dagtimer-
ne på hverdage. Dermed er 
der ikke mulighed for at 

bruge busserne i forbindelse 
med transport til Lundby 
Station, når man skal til og 
fra arbejde. Man kan heller 
ikke bruge telebussen, hvis 
man skal til et arrangement 
om aftenen. 
- Men vi håber, at især de 
borgere, som ikke længere 
er erhvervsaktive vil gøre 
flittigt brug af tilbuddet og 
tage den gratis bus, når de 
skal til lægehuset, på apote-
ket eller til købmanden. 
- Kun hvis busserne bliver 
brugt, har vi mulighed for at 
bede kommunen om at få 
udvidet kørselen, så det 
også bliver muligt at bruge 
busserne om aftenen. 
En anden begrænsning er, at 
man skal bestille bussen.  

Senest en time før du skal 
af sted, ringer du til kørsels-
kontoret tlf. 5536 2560. Her  
fortæller du dit navn, hvor 
du skal fra og til og hvornår 
du gerne vil hentes eller 
være fremme. 
Kørselskontorets åbningsti-
der er:  
Mandag – torsdag:  
kl. 07.00 -16.00  
Fredag:  
kl. 07.00 - 15.30. 
Når du bestiller en telebus, 
bedes du oplyse, hvis du har 
et ærinde til en bestemt tid. 
Så får du med det samme 
besked, om telebussen kan 
nå at indfri dit ønske.  
Du kan ringe op til en uge 
før og bestille en telebus. 
 

672 Præstø              673 Lundby   
Bårse-Lundby              Lundby-Svinø   
kl. 08.30 - kl. 09.30     kl. 08.30 - kl. 09.20  
kl. 11.30 - kl. 12.30     kl. 11.30 - kl. 12.20   
kl. 14.30 - kl. 15.30     kl. 14.30 - kl. 15.20  

Køreplan for Syv Sogne-busserne 

Som optakt til kommune-
valget i november 2009 
arrangerer Landsbyforum et 
politisk debatmøde om 
fremtiden i landdistrikterne 
i Vordingborg kommune. 
Her vil der blive sat fokus 
på udviklingen af en landdi-
striktspolitik, som tager 
højde for at ca. 60 % af 
kommunens borgere bor i 
større eller mindre landsby-
er og landområder. 
Mødet afvikles som et dia-
logmøde mellem borgerne 
og kandidater som opstiller 
for de forskellige politiske 
partier ved det kommende 
kommunevalg. Mødet fore-
går: 
Torsdag den 24.september 
2009 fra kl. 19.00 til 21.00 
i Mern kulturhus, Multi-
cum, Gl. Præstøvej 22 
Flemming Tejmers, Social-
demokraterne, Ivan Tol-
borg, Venstre, Michael Lar-
sen, Det Radikale Venstre, 
Erling B. Nielsen, SF, 
Yvette Espersen, Dansk 
Folkeparti og Thomas 
Christfort, Konservative 
Folkeparti har givet tilsagn 
om at deltage og bl.a. give 
deres bud på deres og deres 
partiers holdninger til ud-
viklingen af en landdi-
striktspolitik i Vordingborg 
kommune. 
Landsbyforum opfordrer 
alle beboere i Vordingborg 
Kommune til at møde op og 
give deres synspunkter og 
bud på en fremtidig udvik-
ling af vores fælles kommu-
ne.  
Kun ved at møde op, kan 
borgerne vise, at de vil være 
med til at forme udviklin-
gen af Vordingborg kom-
mune. 
Man kan læse mere om 
mødet på Landsbyforums 
hjemmeside 
www.landsbyforum.dk. 

Landsbyforum 
inviterer  
til valgmøde 
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Vordingborg Kommune 
indførte den 29. juni 
2009 en gratis telebu-
sordning i samarbejde 
med Movia.  
 
Ordningen skal sikre, at 
der er et tilbud om kol-
lektiv trafik til borgere, 
der ikke bor ved de re-
gionale busruter, og er 
et supplement til de 
øvrige buslinjer i kom-
munen og ordningen 
med Flextrafik.  
 
Telebussen kører alle 
hverdage i tidsrummet 
ca. kl. 8.30 – 17.30. Der 
køres ikke weekender 
og helligdage.  
 
Telebussen er en fleksi-
bel bus, der kører efter 
dine behov. Den har 
ikke fast rute, men kø-
rer der, hvor der er brug 
for den. Du skal bare 
ringe i forvejen og be-
stille bussen. 
  
Når du kører med tele-
busserne, vil du nogle 
gange komme til at køre 
en omvej, hvis der er 
flere passagerer at tage 
hensyn til. 
 
I byområderne kører 
telebussen til og fra fa-
ste stoppesteder, mens 
der i landområderne 
køres fra adresse til 
adresse. Vær opmærk-
som på, at der som ho-
vedregel kun køres ad 
asfalterede veje.  
 
Sådan gør du: 
Senest en time før du 
skal af sted, skal du 
ringe til: 

Vordingborg Kommu-
nes Kørselskontor  
tlf. 5536 2560  
 
Kørselskontorets åb-
ningstider er:  
Mandag – torsdag:  
kl. 07.00 -16.00  
Fredag:  
kl. 07.00 - 15.30  
 
Når du bestiller en tele-
bus, bedes du oplyse, 
hvis du har et ærinde til 
en bestemt tid. Så får du 
med det samme besked, 
om telebussen kan nå at 
indfri dit ønske.  
 
Når du ringer efter tele-
bussen, skal du angive: 
  
* Navn  
* Hvor du skal fra/til  
* Hvornår du gerne vil 
hentes eller være frem-
me  
 
Hvis du bliver forhin-
dret i at gøre brug af 
den bestilte kørsel, be-
des du venligst afbestil-
le turen. Så kan en an-
den i stedet få glæde af 
telebussen.  
 
Du kan ringe og bestille 
bussen op til en uge før.  
 
Hvis du skal have en 
(almindelig type) køre-
stol eller barnevogn 
med, skal du nævne det 
ved bestillingen.  
 
Hvis I er en gruppe på 
mere end 10 personer, 
der ønsker at rejse sam-
men, skal I bestille 
plads mindst tre dage 
før.  
 

Telebussen er gratis - brug 



4750Avisen, nr. 69, 31.august-1. september 2009 

 

13 

 
671 Præstø   672 Præstø   673 Lundby   674 Vordingborg 
Jungshoved-Mern  Bårse-Lundby  Lundby-Svinø  Knudsskov 
kl. 10.00 - kl. 11.20  kl. 08.30 - kl. 09.30  kl. 08.30 - kl. 09.20 kl. 10.00 - kl. 11.00 
kl. 13.00 - kl. 14.20  kl. 11.30 - kl. 12.30  kl. 11.30 - kl. 12.20  kl. 13.00 - kl. 14.00 
kl. 16.00 - kl. 17.20 kl. 14.30 - kl. 15.30  kl. 14.30 - kl. 15.20  kl. 16.00 - kl. 17.00 
 
 
675 Vordingborg  676 Vordingborg  677 Stege   678 Stege 
Snertinge-Lekkende  Kindvig-Stensby  Møn Vest   Møn Øst 
kl. 08.30 - kl. 09.30  kl. 10.00 - kl. 11.20  kl. 08.30 - kl. 09.50  kl. 10.00 - kl. 11.20 
kl. 11.30 - kl. 12.30  kl. 13.00 - kl. 14.20  kl. 11.40 - kl. 13.00  kl. 13.00 - kl. 14.20 
kl. 14.30 - kl. 15.30 kl. 16.00 - kl. 17.20  kl. 14.25 - kl. 15.45  kl. 16.10 - kl. 17.30 
 
Telebusserne kører i hvert sit område af kommunen som vist på kortet. Eksempelvis kører linje 671 mellem Præstø og 
adresser i det gule område. Skraverede områder betjenes af to telebuslinjer. 

Her kører  
telebusserne 

 den! 

De nye telebuslinjer har numrene 
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677 
og 678.  
Linje 671 og 672 kører til og fra 
Præstø  
Linje 673 kører til og fra Lundby  
Linje 674, 675 og 676 kører til og 
fra Vordingborg  
Linje 677 og 678 kører til og fra 
Stege. 

TAG UD OG HÆNG OP 

Bestil din bus på 5536 2560 
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Information fra Sværdborg og Lundby Kirker 

Høsten er ved at være i hus 
Vi har gennem de senere år markeret, at høsten er i hus i vores kirker. Det er 
hyggeligt, festligt og også indbringende. 
Søndag d.13. september starter vi kl. 10.30 i Sværdborg kirke med Højmes-
se, hvorefter vi går over i præstegårdssalen og nyder en dejlig frokost sam-
men. 
 

Søndag d. 20. september starter vi med Højmesse kl. 10.30 i Lundby Kirke, hvor Lundby 
Spejderne vil være med til at bære høsten ind i Kirken. Efterfølgende står Spejderne for auktionen 

over årets høst i Rytterskolen. Du er derfor velkommen til at medbringe alt fra jordbær-
syltetøj til kæmpe græskar, som kan komme med på auktionen. Overskuddet fra auktio-
nen går til Lundby Spejderne. 
Der vil blive serveret kaffe og kage. 
Alle er velkomne til at deltage i begge arrangementer. 

 
Ældreudflugt torsdag d. 30. september 

Ældreudflugten går først til Københavns Dom-
kirke, hvor Lillian Saaek er guide og fortæller 
om Thorvaldsens figurer og Domkirkens histo-
rie. Herefter spiser vi frokost et spændende sted 
i den indre by og slutter turen med rundvisning  
i DR`s nye koncerthus. 
 
Vi starter opsamling i: 
Klarskov kl. 9.30 
Sværdborg kl. 9.40 
Nordea Lundby kl. 9.50 
Rytterskolen kl. 10.00 

 
 
Hjemkomst ca. kl. 19 
Tilmelding til Kirsten Hansen tlf.: 5598 1264 el. 
2271 7713, 
efter princippet ”først til mølle” og herefter op-
tages man på venteliste. 
Pris pr. person 150,-kr 

”Løb for evigt” 
                 Gør noget godt for dig selv og støt samtidig andre 

 

Lørdag d. 5. september har præsten, Sværdborg og Lundby menig-
hedsråd arrangeret løb for   
at støtte trængte familier i vores sogne. 
Vi starter kl. 14 fra Svend Gønge skolen, hvor der vil være mulighed for at løbe, gå 
eller cykle forskellige ruter. 
Det koster 50 kr. for voksne og 15 kr. for børn at deltage, der vil være vand og æbler, 
når man når i mål. 

Menighedsmøde 
 
Onsdag d. 23. september kl. 18 holder Sværdborg 
og Lundby menighedsråd menighedsmøde for 
Lundby og Sværdborg pastorat: 
Dagsordenen vil være følgende: 
- fremlæggelse af årsregnskab for 2008 
- budget 2010 
- beretning for 2008 og planlagte aktiviteter for 
  2010 i Sværdborg Præstegårdssal  
 
Samme aften kl. 19 Offentligt menighedsrådsmø-
de med fremlæggelse af revideret regnskab for 
2008 for Lundby og Sværdborg pastorat. 
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Lørdag d. 21. november 
danner Svend Gønge Hallen 
rammen om årets julefro-
kost for firmaer og private. 
Og silden og snapsen skal 
skylles ned med festlige 
toner fra succesbandet De 
Glade Sømænd. 
Selv om sommervarmen 
dårligt har sluppet os, er der 
folk, som allerede er be-
gyndt at tænke på årets jule-
frokost. Og den afholdes i 
Svend Gønge Hallen i 
Lundby. Det er et arrange-
ment både for områdets 
lokale firmaer samt for pri-
vate, der vil hygge sig med 
god dans og musik i gode 
kollegers, venners og fami-
liers lag. 
”Jeg tror, at der er stor inte-
resse for et sådan julefro-
kost-arrangement for områ-
dets lokale firmaer og bor-
gere og glæder mig til at se 
stor opbakning fra hele by-
en og erhvervslivet i og 
omkring Lundby”, siger 
arrangør Niels Jørgensen, 
der, som formand for Svend 
Gønges Venner gennem 
perioden 2001-2006, har  
erfaring med lignende fester 
med bl.a. Dodo & The Do-
dos og Shubidua. 
Nu står han på egne ben, 
men har naturligvis lavet 
aftale med den lokale 
idrætsforening, Svend Gøn-
ge, som mod betaling stiller 
mandskab til rådighed og 
dermed tjener penge til hol-
denes sociale arrangemen-
ter. 
”Det er vigtigt at støtte ung-
dommen i Svend Gønge og 
i dette samarbejde, hvor de 
stiller medhjælpere til rådig-
hed, kan jeg samtidig bidra-
ge med ’kontanter’, så de 
kan komme til fodboldstæv-
ner eller f. eks. få nyt spille-
tøj”, siger Niels Jørgensen. 
De Glade Sømænd, som er 
kendt fra radioens P3 og P4, 
er et otte-mand stort orke-
ster, der med deres festlige 

repertoire af danske hits helt 
sikkert vil give gæsterne 
valuta for pengene. De har 
alene i år spillet over 50 
koncerter. Udover sømæn-
dene vil aftenens musik  
blive leveret af Jensen & 
Co, som gennem mange år 
har sørget for stemningen 
på Bakken og også tidligere 
har spillet til halfest i Lund-
by, og som gang på gang 
har fyldt dansegulvet. 
Til en julefrokost hører na-
turligvis også god mad og 
drikke – i rigelige mængder, 
og der vil blive serveret en 
flot, traditionel julebuffet 
med noget for enhver smag, 
i både den kolde og lune 

afdeling. 
”Desuden 
vil der være 
mulighed 
for firmaer-
ne (og de 
øvrige gæ-
ster), at 
købe drik-
kekuponer, 
således at 
medarbej-

derne selv kan administrere 
væskeindtaget og ikke skal 
spørge mester om lov hele 
tiden”, siger Niels Jørgen-
sen. 
 
Allerede nu oplever arran-
gøren stor interesse for ar-
rangementet fra både virk-
somheder og private gæster 
og har pt. solgt omkring 200 
billetter, så arrangementet 
er godt på vej til at få fuldt 
hus. Og så er der vist ingen 
tvivl om, at bjælde- og bæ-
gerklangen med De Glade 
Sømænd kan høres i hele 
Lundby og omegn, når fe-
sten går i gang lørdag d. 21. 
november!   

Info: Pris pr. person er kr. 
349 inkl. entré,  stor jule-
buffet og nonstop livemu-
sik. Billetter købes på tlf: 
3032 8612 

Julefrokost med De Glade Sømænd 

Ungdomsuddannelsen i den 
gamle præstegård i Gl. 
Lundby har nu eksisteret et 
år, og i den anledning ind-
byder forstander Karin Lær-
ke til officiel åbning og 
reception i præstegården 
torsdag den 3. september kl. 
14.00. Og det foregår selv-
følgelig på Bavnevej 5, 
hvor den gamle præstegård 
ligger. Ved arrangementet 
fortæller de ansatte, hvor 
langt de er kommet med 
etableringen af uddannel-
sen. De studerende har for-
beredt en præsentation og 
lidt spise og drikke. Tilmel-
ding på mail kl@stusyd.dk. 

Reception  
i den gamle 
præstegård 
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Cantus Firimus var forrygende! 

Mange af de aktive var klædt i 
1600-talsdragter. 

Borgmester Henrik Holmer fik 
sig en snak med Chr. IV. 

Tommy Johansson fra Lönsbo-
da, Årets Svend 2009, ser ud 
som om han har fået dagens 
foto.  

En kuppmakar og to gange 
Svend, til højre Nicolaj Lorich. 

Syv Sogne inviterer 
på tur til Lohmen 
Vor inspirationstur i Store 
Bededagsferien til Lohmen 
kunne desværre ikke samle 
tilstrækkelig tilslutning, 
bl.a. på grund af konfirma-
tioner. Derfor forsøger vi 
igen med afgang fra Lund-
by fredag den 2. oktober kl. 
ca. 14.00 og hjemkomst  
søndag den 4. oktober først 
på aftenen. 
Arrangementet er trin 3 i 
processen ”lokalt leder-
skab”, hvor målgruppen er 
bestyrelsesmedlemmer i 
diverse foreninger i Syv 
Sogne. 
 
Hovedformålet med denne 
inspirationstur er: 
 
- At fortsætte udviklings-
processen ”Lokalt leder-
skab” i Syv Sogne ved at 
besøge og samarbejde med 
ligesindede i et samfund, 
som nu i adskillige år har 
praktiseret ”Lokalt leder-
skab”  og som har evnet at 
tiltrække og engagere bor-
gere i alle aldre i forenings-
arbejde og projekter til 
gavn for lokalsamfundet. 
- Gennem forskellige akti-
viteter i form af bl.a. sight-
seeing med informative 
indlæg, konferencer med 
deltagelse af bl.a. Lohmen-
ildsjæle og arrangementer 
til styrkelse af såvel det 
lokale som internationale 
sammenhold skabe mulig-
hed for at deltagerne får 
konkrete ”værktøjer” med 
hjem til brug i det lokale 
foreningsarbejde. 
Lohmen er en by på stør-
relse med Lundby, belig-
gende ca. 1 times kørsel 
syd for Rostock. Blandt 
kendetegnene ved byen og 
omegnen er: 

- At der er lige så mange, 
som hver dag pendler ind 
til byen som ud til diverse 
arbejdspladser. 
- At der i Lohmen og nær-
meste omegn er ca. 60 me-
get forskellige virksomhe-
der, hvoraf de fleste natur-
ligvis er små. 
 
- En meget stor virksom-
hed i form af Rehabilite-
ringskliniken ”Garder See” 
dominerer. En supermoder-
ne klinik med 240 pladser 
til genoptræning af patien-
ter med ortopædiske, onko-
logiske og psykosomatiske 
lidelser. Kliniken er 12 år 
gammel og tiltrækker pati-
enter fra hele Tyskland. 
- At kommunen – med 
dens dynamiske borgme-
ster Bernd Dikau – gør et 
særdeles stort arbejde, dels 
for at stimulere til initiativ 
og virkelyst blandt alle 
alderskategorier, dels for at 
gøre Lohmen til et ”brand” 
gennem et utal af inden– 
og udenlandske kontakter 
og netværk. 
 
Udover sight-seeing og 
mere festlige indslag bliver 
der tale om i alt tre konfe-
rencer, som skal som en 
proces. På den ene af disse 
deltager lokale Lohmen-
ildsjæle, som forinden er 
blevet briefet af Peter 
(Sten) og Poul (Larsen), 
der er arrangører af turen 
på vegne af Syv Sogne 
Samarbejdet. 
 
Endvidere sørger vi for, at 
der i hver gruppe findes en 
såkaldt tysk-kyndig, så evt. 
sprogbarrierer bør ikke 
afholde nogen fra at delta-
ge i turen. I vil kunne klare 

jer med dansk under hele 
turen! 
 
For at konferencerne kan 
give tilfredsstillende resul-
tater, er det en forudsæt-
ning , at hvert sogn med-
bringer 1-2 allerede gen-
nemførte projekter, som 
man skal være villige til at 
præsentere som læringsob-
jekter, diskutere stærke og 
svage sider ved projektet 
med hovedvægt på ledel-
sesaspekterne og involve-
ring af nye og især yngre 
borgere, og vi skal se på, 
hvad vi kan lære heraf til 
brug for fremtidige projek-
ter. 
 
Syv Sogne Samarbejdet 
bidrager med 50.000 kro-
ner til arrangementet, hvil-
ket medfører, at deltager-
prisen for alle tre dage, 
inkl. bustransport, færge, 
overnatning på hotel og 
forplejning kan holdes på 
beskedne 500 kr. pr. delta-
ger. (Max. 40). 
Tilmelding senest onsdag 
den 16. september kl. 
18.00. 
 
Send en e-mail med din 
tilmelding til syvsog-
ne@lundbyweb.dk, ring 
eller sms til 6130 1004 
eller send et brev til Syv 
Sogne Sekretariatet, Møl-
lergaarden 3, 4750 Lund-
by. 
 
Vi håber, vi ses - senest i 
bussen - til en udbytterig 
tur til gavn for det lokale 
foreningsliv. 

 
På vegne af Syv Sogne 

Peter Sten Hansen  
og Poul A. Larsen 
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Også de 
mange 

kvindelige 
hjælpere 

var i flotte 
1600-

talsdragter. 

De gæve og 
glade kul-
sviere fra 
Eskilstrup 
ved Rønne-
de gjorde 
igen i år 
stor lykke 
med deres 
flæskepan-
dekager. 

Fotos: Jens Hallqvist, Heinz Hamann og  
Aase Harrekilde-Petersen 

Kuppmakarna fra Loshult var med til at fortælle 
gøngernes historie. Til højre deres udgave af Svend 
Poulsson! 

Nok se! Da-
merne var  
interesseret i 
at se, hvad 
musketéren 
havde under 
ulddragten. 

Rollespil Svend Gønge var 
også med på markedet. Og 
de friske drenge nød slags-
målene! 

Skånske kuppma-
kare og danske 

udklædte figurer 
samt musketérer 

til fælles fotogra-
fering. 

Mannheimer får pudset støvlerne. 

Gøngemarked 2009 blev en stor succes 
Vejrudsigten op til weeken-
den den 15.-16. august sag-
de regn, regn og blæst.  
Vejrguderne holdt imidler-
tid med arrangørerne af 
årets gøngemarked i Lund-

by Parken. Det regnede en 
smule lørdag formiddag, 
men så brød solen frem, og 
den blev der til markedet 
sluttede søndag eftermid-
dag. Det betød omkring 

3000 gæster. 1000 mere end 
arrangørerne havde håbet 
på.  
Markedet kom rigtigt til sin 
ret i de fantastiske omgivel-
ser i Lundby Parken. Der 

var plads til optræden, f.eks. 
af Kuppmakarna fra Skåne, 
Cantus Firimus, en musik-
trup med speciale i historisk 
musik og drabelige sværd-
kampe.  

Flittige pilefletter Jeanne 
Palmbo fra Stavreby. 
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Har du set line dance? Og 
kunne du godt tænke dig at 
prøve det? Eller ved du må-
ske ikke rigtigt, hvad det er? 
Så grib chancen nu! Happy 
Feet Linedance begynder 
sin 7. sæson, og nu kan man 
også komme til at danse line 

dance i Bårse. Vi begynder 
med to prøveaftener, så man 
kan finde ud af, om line 
dance nu også er noget for 
en. Mød op i Bårse Sam-
lingshus onsdag den 2. sep-
tember og/eller den 9. sep-
tember. Herefter danses der 
hver onsdag. Begyndere fra 
kl. 18.00 til 19.00 og fort-
sættere fra kl. 19.15 til 
20.45. (Se annonce side 10). 
Happy Feet Linedance er en 
forening med det formål at 
lære folk at danse line 
dance, høre countrymusik 

og skabe socialt samvær. 
Her får man rørt bentøjet og 
lattermusklerne. Line dance 
kan danses af ALLE. Her 
stiles der ikke efter at blive 
professionelle, hellere have 
det sjovt.  
Ønsker du nærmere infor-
mation, er du meget vel-
kommen til at kontakte An-
nie på tlf. 26858930 eller 
www.happyfeetlinedance.dk
Blev du nysgerrig? Så kom 
og vær med! 
OBS! Vi danser også i Vor-
dingborg og Stege.  

Line dance nu også i Bårse    
Fra en glad danseaften i Grumløse. 

Introduktion til udstillede  
værker på Køng Museum 
Tirsdag den 15. september 
kl. 19-21 beretter væver 
Mette Lise Røssing m.fl. 
om deres arbejder, som 
indtil den 18. oktober er 
udstillet på Køng Museum. 
Der bliver efter introdukti-
on til de udstillede værker 
serveret kaffe/ te til alle 
deltagere. 
Af hensyn til det praktiske 

arrangement er det nødven-
digt med bindende tilmel-
ding senest fredag den 11. 
september til Vinnie, telf. 
5576 7464 eller mail: vi-
nie@larsen.mail.dk . 
Ved min. 10 deltagere er 
prisen kr. 20,00 pr. delta-
ger. Medlemmer har gratis 
adgang. 

 

 

 

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 

HUSK! Der er deadline til næ-
ste nummer af 4750Avisen alle-
rede onsdag den 2. september. 

Måske har du set de flotte 
1600-talsdragter, som de 
optrådte i på Gøngemarke-
det i Lundby. 
Vi har fået henvendelse fra 
mange, som spørger, hvor-
dan man kommer med i en 
gruppe, der syr disse drag-
ter. 
Det er meget nemt, fortæl-
ler leder af sygruppen In-
gegerd Riis. 
- Vi går i gang i sygruppen 
fredag, den 4. september 
kl. 10.00 i Medborgerhu-
set.  
Nu er det jo ikke alle, der 
kan sy om dagen. Derfor 
vil der for de erhvervsakti-
ve være mulighed for at sy 
om torsdagen kl. 18.30. 
Samme aften som der er 
rollespil i Medborgerhuset.  
Alle er velkomne! 

Vil du også 
have en flot 
1600talsdragt 
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Lundby Kiosken 
Så har Lundby Kiosken fået alle spillene fra Danske 

Spil. Det betyder, at du nu har muligheden for at spille 
og indlevere dine kuponer hos os. 

 
 
 
 

 
 

 

Vi har samtidigt lækkert brød og kager fra Ørslev Ba-
geren, kolde drikke, snacks og slik, samt et  bredt ud-

valg af de ting, man lige står og mangler.  
Udvalget af udlejningsfilm bliver konstant udvidet og 

skulle dække de flestes smag i de syv sogne. 
De første tre måneder har været dejlige, og vi takker 

igen for den modtagelse, vi har fået og er glade for den 
respons, der har været på de ændringer, vi har lavet. 

Lundby Kiosken  

Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
Tlf: 5576 6191 

www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

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 

Hvornår har du 
sidst skiftet olie? 

Nå, det kan du ikke huske?  Vi tjek-
ker gerne og sikrer, at din bil kører 

på frisk olie og skifter oliefilter! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

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 
 
Lundby Motionsklub 
Lundby Hovedgade 92 
Medlemskab 195 kr. pr. md. 
6 måneder: kun 150 kr.  
pr. måned. 
Åbningstider som  
”hos farmor” 
Henvendelse skal ske  
personligt "hos farmor"  
eller på tlf. 5050 4224. 
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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 

Tirsdag den 8. september 
fejrer vi igen Grundtvigs 
fødselsdag. Han kunne 
være blevet 226 år. 
Grundtvigs Mindestuer er 
åbne fra kl. 18-18.30. Vi 
synger solen ned på Grin-
nebakken kl 18.30. Deref-
ter er der foredrag i kir-
ken. Vi har i år valgt at 
invitere Benedicte Riis. 
Grunden til at Benedicte 
Riis er blevet inviteret til 
Udby er, at hun har skre-
vet en række artikler om 
danske salmedigtere til 
bladet Dansk Sang, hvor 
hun er kendt som en kon-
troversiel og alligevel 
"rodbehandlende" artikel-
skriver og foredragshol-
der. 
Benedicte Riis er cand. 
phil i musik og uddan-
net lærer, men det meste 
af hendes 51 årige liv, har 
hun brugt på at tage rundt 
i verden og bygge børne- 
og familieorganisationen 
Tante Andante op. Det har 
været et spændende arbej-
de på baggrund af musik, 
fantasi, dansk fri undervis-
ning og næstekærlighed, 
så man kan vel nok sige, 
det helt er i Grundtvigs 

ånd. 
Benedicte Riis er interes-
seret i hvordan man for-
midler værdier og ikke 
rammer til børn 
og hvordan undervisning 
og læring kan blive fri, 
men med næstekær-
lighedsbudet som ansvars-
grundlag. På den måde er 
det interessant at se sam-
menligningen mellem 
Grundtvigs holdning 
til børnesalmer - og den 
modstand hans facon og 
synspunkter ofte var oppe 
imod. 
På samme måde ser vi i 
dag at frihed og kaotisk 
tankegang - vild fantasi 
og innovative tanker  ofte 
bliver stoppet hos børne-
ne, for det har vi jo ikke 
rigtig styr på! 
Mon ikke Grundtvig ville 
have fået en streng diag-
nose og Ritalin piller, hvis 
han havde gået i skole i 
Danmark i dag. 
Menighedsrådet serverer 
kaffe/te og kage i pausen. 
Alle er velkomne. 
  

Med venlig hilsen 
Dorrit Røtting 

Grundtvigs Mindestuer 

Udby fejrer Grundt-
vigs fødselsdag  

Lundby og omegns skytteforening 
     I kælderen under Svend Gønge-skolen 

Så starter vi igen! 
 

PISTOL D. 7. SEPTEMBER 
GEVÆR D. 8. SEPTEMBER 

Der skydes: 
Pistol: Mandag kl. 19.00-21.00 

Gevær: Tirsdag og torsdag kl. 18.30–21.00 
Alle aftener med instruktør 

Der afholdes generalforsamling 
i foreningens lokaler 

Onsdag d. 16. september kl. 19.30 
Dagsorden iflg. vedtægter 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 
8 dage før.  Se i øvrigt fremsendte indkaldelse. 

P.B.V. 
Bøje Nielsen 
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Træner søges 
Svend Gønges Badminton søger træner 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 

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. 

Gøngehøvdingen som 
påklædningsdukke 
Gøngehøvdingen kan 
fortsat købes som 
påklædningsdukke. På 
Gøngemarkedet i 
Lundby gik de flotte 
ark, tegnet af Dorte 
Meiling Nielsen fra 
Næstved, som varmt 
brød. 
Hvis du kunne tænke 
dig enten et postkort, 
et A4 ark eller et A3 
ark med Gøngehøv-

dingen, kan du bestil-
le hos Foreningen 
Svend Gønge. 
Du sender en mail til 
goenge@lundbyweb. 
dk, eller også ringer 
eller sms’er du til 
6130 1004. Skriv, 
hvor mange du vil 
bestille. Prisen er: 
postkort 10 kr., A4 
ark 20 kr. og A3 ark 
40 kr. Plus porto! 

 Da vi for et par måne-
der siden blev klar 
over, at vi ville kom-
me til at mangle knæ-
strømper til to 
af Gøngemarkedets 
vigtige historiske per-
soner; den unge Kron-
prins Frederik 
(Thomas Riis) og 
Trommeslager for 
musketererne (Peter 
Riis), gik jagten ind på 
en strikkekyndig per-
son i de syv sogne. 
Flere, vi talte med 
kunne godt nok strik-
ke, meeen uden en 
opskrift og med den 
type strømper, vi øn-
skede, så kneb det 
noget med gå-på-
modet, hos selv den 

mest erfarne.  
På Køng Markedet, 
den 7. juni fik vi til 
vores held kontakt 
med Charlotte Wester-
mann fra Ægbækgaard 
- hende med uldgarnet. 
Hun hørte på vores 
jammer og tilbød om-
gående at strikke 
strømperne som en 
sponsorgave - stadig 
uden at have en op-
skrift!  
Vi sendte de to dren-
ges skostørrelse og 
hvor lange knæstrøm-
perne skulle være, og 
så gik Charlotte i 
gang. Det viste sig, at 
være et noget mere 
kompliceret projekt 
end først antaget, men 

superflotte blev de (se 
foto) og vi - dybt tak-
nemmelige! Noget 
overraskede blev vi 
dog, da vi siden hen 
fik klikket os ind på 
Ægbækgaards hjem-
meside: 
www.mohairgeder.dk 
og så alt det, de ellers 
har gang i! Udover de 
dejligste kvaliteter og 
farver i mohair & fi-
nuldgarn, har de også 
filttasker, filtstøvler, 
halssmykker og bog-
mærker i de skønneste 
forskellige naturmate-
rialer.  
   

Venlig hilsen  
Sypigerne  

i Medborgerhuset  

Svend Gønge-sypigerne siger  
stort tak for knæstrømperne 

Så flotte var de to brødre på Gøngemarked. 

...og strømperne, ja, de blev lavet efter en 
ekstraordinær indsats fra Charlotte Wester-
mann på Ægbækgård. 
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31 4750Avisen udkommer 
1 4750Avisen udkommer< 
19.00: Evaluering af Gønge-
marked 2009 i Medborgerhuset 
Lundby 
19-21: Vandretur fra Køng 
Forsamlingshus 
19.15: Lundby Sognearkiv har 
åbent Lundby Hovedg. 100 
2 18.00: Ekstraordinær 
deadline for 4750Avisen 
18.00-19.00: Happy Feet Line-
dance i Samlingshuset i Bårse 
(begyndere) 
19.00: Borgermøde om Lund-
bys fremtid i Medborgerhuset 
Lundby. 
19.15-20.45: Happy Feet Line-
dance i Samlingshuset i Bårse 
(fortsættere) 
3 18.00: Lundby Budoklub 
træning i Gymnastiksalen på 
Svend Gønge-skolen (børn) 
18.30: Rollespil Svend Gønge 
har workshop i Medborgerhu-
set Lundby 
19.00: LAG holder bestyrelses-
møde i Bårse Samlingshus. 
19.30: Lundby Budoklub træ-
ning i Gymnastiksalen på 

Svend Gønge-skolen (voksne) 
4 10.00: Gøngemarkedets 
sygruppe mødes i Medb.huset 
Lundby. Alle er velkomne! 
19.00: Sodavandsdiskotek i 
Svend Gønge-Hallen 
5 ISG holder gade-/vejstævne 
på boldpladsen i Køng.  
18.00: Helstegt pattegris 
20.00: Danmark-Portugal på 
storskærm 
7 19.00 Gang fra Folkesund-
hedspladsen i Lundby 
19.00: Pistolskydning i Lundby 
og omegns skytteforening, 
Svend Gønge-skolen, kld. 
8 17.00: Tab og vind-slanke-
kursus i Medborgerhuset Lund-
by. 
18.00: Grundtvigs Mindestuer 
fejrer digterens 226 års fødsels-
dag 
18.30: Geværskydning i Lund-
by og omegns skytteforening, 
Svend Gønge-skolen, kld. 
9 18.00-19.00: Happy Feet 
Linedance i Samlingshuset i 
Bårse (begyndere) 
19.15-20.45: Happy Feet Line-

dance i Samlingshuset i Bårse 
(fortsættere) 
10 18.30: Rollespil Svend 
Gønge har workshop i Medbor-
gerhuset Lundby 
18.30: Gøngemarkedets 
sygruppe mødes i Medborger-
huset Lundby. Alle er velkom-
ne! 
11 10.00: Sygruppen mødes 
12 9.30 Familiecykeltur fra 
Folkesundhedspladsen i Lund-
by 
10-16: Rollespils-weekend med 
overnatning i Rollespil Svend 
Gønge 
13 10-16: Rollespilsweekend 
med overnatning i Rollespil 
Svend Gønge 
14 4750Avisen udkommer 
15 4750Avisen udkommer 
16 19.00: Syv Sogne Samar-
bejdet mødes i Udby 
19.30: Generalforsamling i 
Lundby og omegns skyttefore-
ning, Svend Gønge-skolen, kdl. 
17 18.30: Rollespil Svend 
Gønge har workshop i Medbor-
gerhuset Lundby + sygruppen 

Det sker i september 

Tirsdag den 1. september 
Bårse: 19.00 Intro-guds-
tjeneste for kommende kon-
firmander og forældre 
 
Onsdag den 2. september 
Sværdborg: 17.00 
 
Søndag den 6. september 
(13. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 Høstguds-
tjeneste og kirkekaffe 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: 10.30 Indskrivning 
af konfirmander  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
*) Grundet restaurering 
er Vester Egesborg Kirke 
lukket fra 31.-8. til 27.-11. 
 
Søndag den 13. september 
(14. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 

Bårse: 10.30 Høstgudstjene-
ste og kirkekaffe 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 

Lundby: Ingen 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 10.30 Høst-
gudstjeneste med frokost 
Udby: 10.30 Høstgudstjene-
ste udendørs 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Onsdag den 16. september 
Lundby: 17.00: Aftenandagt 
  
Søndag den 20. september 
(15. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaarden 
Hammer: 10.30 Høstguds-
tjeneste og frokost  
Køng: 10.30 

Lundby: 10.30 Høst– og 
familiegudstjeneste  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 

 Gudstjenester i september 

SvendGønge ungdom hånd-
bold gentager succes’en 
med sodavandsdiskotek 
fredag den  4 september  
For 4. klasse til 9. klasse 
Fra kl. 19.00 til kl. 22.00 
I SvendGønge hallens cafe-
teria.  Indgang kr. 25,00 
Ved spørgsmål kontakt 
Gitte Bruun-Simonsen tlf. 
5576 7430. 
 

Med venlig hilsen 
Gitte Bruun-Simonsen 

SvendGønge Håndbold 

Sodavands-
disko i Svend 
Gønge-Hallen 

Lundby Budo Klub 
informerer! 

Så er vi begyndt 
på endnu en spæn-

dende sæson. 
 

MEN vi kunne 
godt bruge flere 
elever til det voks-
ne hold. Tag din 

kammerat eller veninde i hånden og 
kom til en prøvetræning eller to. Det er 
aldrig for sent at begynde. 
Vi træner hver torsdag på: 
Svend Gønge-skolen  
i gymnastiksalen kl.19.30 
Børn under 15 år kl. 18.00–19.25 

Tjek vores hjemmeside: 
www.lundbybudoklub.dk for mere info. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 31. august 2009 til mandag den 14. september 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

20 liter pottemuld        9,90 
  
Fløderand 1 liter        12,95  
(flere slags) 
  
Ama flydende margarine  
                                   9,90 
  
Gær  50 g                    0,49  
  
Rynkeby appelsin/æblejuice 
                                  9,90 
  
2 kg kyllingelår          29,90 

Jumbo is (3 pak)  
magnum                   13,90 
  
Isvafler 6 stk.            13,90 
  
Sprinklervæske 2,5 l  13,90 
  
  

Og her rene  
slanke-priser: 
  
Pro activ 1 l mælk      17,90 

Pro activ 1 l yoghurt   24,90 
 
Pro activ 4 x 125 ml   24,90 
 
Pro activ 4 x 100ml    29,90
(drikke yoghurt) 
 
Becel pro activ 250g.  29,90 
(før 32,90) 
  
  
  
Buko smelteost 250g  18,90 
(før 21,90) 

Masser af tilbud med fut i: 

Bo: - Der er gang i Lundby! Vi fejrer 
succes’erne med dampen oppe! 

Lundby 
 

 


