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4750  Avisen 
6. årgang nr. 70 

Avisen til alle i  

 14.-15. september 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Vore hunde 
angriber 
postbudene 
Postmester Per Bakgaard Niel-
sen, Vordingborg, appellerer nu 
til borgerne i Syv Sogne og om-
egn om at holde styr på deres 
hunde. Hans postbude, som går i 
vores område, har i denne som-
mer oplevet flere tilfælde med 

hundebid end sædvanligt. Et 
postbud er blevet bidt to gange af 
den samme hund, og det har ko-
stet medarbejderen en hel uges 
sygefravær på grund af alvorlige 
sår fra hundens bid. 
                       Læs mere side 15 

Svend Gønge-skolen 
endelig røgfri 

Fibernettet 
til Lundby 
30 pct. af borgerne skal tilmelde 
sig, hvis vi skal have lynhurtigt 
internet, digitale tv-kanaler og 
telefoni i Lundby. Infomøde 
tirsdag!  Læs mere side 3 og 17  

Klimakaravanen 
kommer til Lundby 
Som den eneste skole i Vording-
borg Kommune får Svend Gøn-
ge-skolen i Lundby besøg af 
Klimakaravanen, som sætter 
fokus på den globale opvarm-
ning og følgerne her af.    Side 4 

Den sidste ryger har forladt 
Svend Gønge-skolen i Lundby. 
Elever, der havde tilladelse til at 
ryge, da rygeforbuddet kom, 
fortsatte mens de var på skolen. 
Nu er den sidste gået ud. Side 4 

Mit kæreste Eje 
til Sværdborg 
Sille Roulund og Steffen Dine-
sen sender det populære tv-
program fra Forsamlingshuset i 
Over Vindinge.         Læs side 8 

Flere end 100 mennesker var mødt op, da Spindeskolens nye haveanlæg i 
Køng blev indviet fredag den 28. august med et stort grillparty. Eva Jørgen-
sen, formand for Støtteforeningen for Køng Museer, udbragte et leve for den 
nye have og alle råbte højt hurra!                                          Læs mere side 14 
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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  
14.-15. 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  
mandag den 21. sept. kl. 10!   

Næste nummer udkommer  
den 28. –29. sept. 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 

Når hunden er løs…. 

D a jeg var dreng, 
gik jeg med 

aviser. Næstved Tidende 
hed den dengang, og det 
var attraktivt at være avis-
bud. Man fik gode lom-
mepenge, og endda lidt 
ekstra af de flinke kunder. 
Men så var der slangen i 
paradiset, og det var de 
bidske hunde. 
Som du kan læse i avisen, 
er postbudene hårdt ramt 
af bidende hunde - ikke 
mindst i vores område. I 
sådan en grad, at postme-
steren i Vordingborg rå-
ber vagt i gevær. Ikke 
alene får postbudene fysi-
ske skader af hundebidde-
ne, de får også psykiske 
skader. 
 

S e, det kan jeg godt 
forstå, for da jeg 

gik med aviser, var det 
nok mest skrækken for, at 
hunden ville komme ren-
dende ud og bide mig, der 
prægede mine avisture. 
Det, der skulle være en 
hyggelig tur om eftermid-
dagen, blev en pestilens, 
fordi jeg var bange for de 
hunde, der nogen gange 

angreb mig. 
Det kan ikke være rigtigt, 
at postbude, som bare 
passer deres arbejde, skal 
udsættes for disse for-
hold. 
 

D erfor skal der 
også herfra lyde 

en opfordring til borger-
ne: Når posten kommer 
blandt andet med 4750A-
visen, så sørg dog for, at 
hunden er inde! 
Vi ved nogenlunde, hvor-
når posten kommer, så det 
kan ikke være det store 
problem. 
Og hvis det ringer på dø-
ren på det tidspunkt, hvor 
posten plejer at komme, 
så kan det ikke være no-
get problem at lukke hun-
den ind i et værelse, når 
man åbner døren. Mange 
skader sker nemlig, når 
hunden ryger ud forbi 
ejeren og lige i flæsket på 
postbudet. 
Vi kan ikke være bekendt 
at være et af de områder 
på Sydsjælland, hvor po-
sten ikke kan passe sit 
arbejde uden at sætte sit 
helbred på spil! 

J eg skal dog ikke kun 
spille hellig!  

Som hundeejer langt ude 
på landet har jeg selv 
oplevet, at moderen til et 
avisbud henvendte sig 
med en klage over, at min 
hund havde angrebet hen-
des dreng. 
Det kunne jeg slet ikke 
forstå, for min dejlige 
ruhårede hønsehund kun-
ne da ikke finde på den 
slags.  
Indtil en dag, hvor jeg 
selv så den skrækslagne 
dreng stå med cyklen på 
tværs og prøve at holde 
den rasende hund væk. 
 

E fter den tid sørge-
de jeg for, at min 

hund ikke kom i nærhe-
den af hverken postbud 
eller avisdreng. 
Vi skal jo være glade for, 
at vores hunde passer på 
os. Hunden gør sit arbejde 
og er på vagt, når der 
kommer fremmede. 
Men det må selvfølgelig 
ikke føre til, at folk, der 
udfører deres arbejde 
kommer i farlige situatio-
ner! 
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Fibernettet kommer til Lundby  
SEAS-NVE er gået i gang 
med at forberede etablerin-
gen af fibernet i Lundby. 
Tilmelding fra mindst 30 
pct. af husstandene i byen er 
dog nødvendig, før fibernet-
tet kan blive en realitet. 
Energiselskabet byder på 
kaffe, vand og kage og invi-
terer alle borgere i Lundby 
til informationsmøde om 
fibernettet tirsdag den 15. 
september kl. 16-19 i Med-
borgerhuset Lundby.  
Fibernet er moderne bred-
bånd, en højhastighedsfor-
bindelse, der består af lysle-
derkabler, som giver de 
gammeldags telefonkabler 
af kobber baghjul. I fiber-
nettet sendes informationer 
nemlig via lysblink, som 
sendes af sted med lysets 
hast. I de gammeldags kob-
berrør sendes informationer 
via elektriske impulser, som 
i hastighed ikke kan måle 
sig med fiberteknologien. 
Det betyder, at kunderne 
kan få de hurtigste internet-
forbindelser samt ubegræn-
sede muligheder inden for 
tv i HD-format. Fibernettet 
giver samtidig hver enkel 
husstand størst mulig frihed 
til at sammensætte abonne-
mentspakker på tv, internet 
og telefoni efter budget, 
behov og ønsker.   
I Borgerforeningen i Lund-
by ser man store muligheder 
i den nye teknologi, og for-
eningen er derfor aktivt gået 
ind i kampen for at få bor-
gerne til at tilmelde sig.  
- Jeg vil gerne se vores by 
udvikle sig til et attraktivt 
sted at bo og arbejde, og det 
tror jeg, at fibernettet kan 
være med til.  
Hvis fibernettet kommer til 
Lundby, kan det forhåbent-
lig være med til også at 
trække arbejdspladser til 
byen, ligesom det kan for-
bedre muligheden for hjem-
mearbejdspladser, og det 
kan forhåbentlig medvirke 

til at tiltrække nye beboer til 
området, siger Carsten 
Bruun fra Borgerforeningen 
Lundby om baggrunden for 
sit engagement i at få fiber-
nettet til Lundby. 
For at byde borgerne i 
Lundby velkommen til fi-
bernettet afholder SEAS-
NVE informationsmøde i 
byen.  
Produktchef, Lars Pinholt, 
fortæller om initiativet:  
 
- Vi glæder os til at koble 
Lundby på fibernettet, men 
vi ved af erfaring, at mange 
mennesker af gode grunde 
har svært ved at gennem-
skue, hvad fibernet kan be-
tyde i dagligdagen. Man 
bliver jo bombarderet med 
informationer om internettet 
og modtager hele tiden læs-
sevis af tilbud.  Over en 
uformel kop kaffe vil vi 
derfor gerne fortælle, hvad 
fibernettet kan, hvad det 
koster, og hvordan man 
tilmelder sig”. 
Det er ejerne af andelssel-
skabet, kunderne selv, der 
har vedtaget, at fibernettet 
skal rulles ud i et tempo, 
hvor økonomien kan følge 
med – en model som altså 
kræver minimum 30 pct. 

tilmeldinger. 
Informationsmødet i Lund-
by finder sted tirsdag den 
15. september i Medborger-
huset, Banevej 6, 4750 
Lundby mellem kl. 16.00 og 
19.00.  
Mødet afholdes som åbent 
hus arrangementer, hvor 
man kan komme, når det 
passer. Hver time dvs. kl. 
16, 17 og 18 vil der dog 
være en samlet præsentation 
af SEAS-NVE Fibernet. 
Herefter er der mulighed for 
at tale med fiberneteksperter 
og få svar på alle sine 
spørgsmål.  
Tilmelding til mødet kan 
ske på tlf. 7029 2444, på 
www.seas-nve.dk/fibernet 

under ”Arrangementer” 
eller ved at indsende kupo-
nen på invitationen, som 
SEAS-NVE har sendt med 
posten til alle de husstande, 
der kan få fibernet. 
Ved arrangementet kan de 
deltagende være med i kon-
kurrencen om at vinde nog-
le lækre gavekort til hotel-
ophold for to personer eller 
en middag for to personer.  
På vores hjemmeside 
www.seas-nve.dk/fibernet 
findes uddybende informati-
on om fibernettet, og i Kun-
deservice sidder medarbej-
derne klar ved telefon 7029 
2444, for at svare på spørgs-
mål om fibernet.  
               Læs mere side 21 
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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 

Svend Gønge-skolen er nu 
blevet røgfri! For alle elever  
er rygning sammen med 
spiritusindtag hjemsendel-
sesgrund fra lejrskoleture. 
En evt. hjemsendelsesom-
kostning med baggrund i 
disse handlinger, står man 
som forældre for. 
Rygning har i et par år været 
forbudt på de danske folke-
skoler, og her på Svend 
Gønge-skolen valgte man 

den pragmatiske løsning, at 
de elever der før rygefor-
buddet havde fået tilladelse 
fra forældrene til at ryge, 
måtte gøre deres skolegang 
her færdig som rygere. De 
sidste elever i denne gruppe 
var sidste års 9. klasser. 
Så nu er det helt slut med at 
ryge på Svend Gønge-
skolen i Lundby. 

Den sidste ryger har forladt  
Svend Gønge-skolen i Lundby 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

HUSK at 
melde dig 
til fiber-
mødet 
tirsdag 
den 15. 
september 
i Lundby. 
Se side 1, 
3 og 21! 

Klimakaravanen 
på vej til Lundby 
Klimakaravanen kommer 
til Lundby tirsdag den 6. 
oktober.  
På sin vej rundt i landet 
stopper klimakaravanens 
bus ved Svend Gønge-
skolen, og her sætter den 
sammen med de lokale 
lærere og elver fokus på 
klimaspørgsmålet. 
Klimakaravanen består af i 
alt 13 forskellige undervis-
ningsaktiviteter, som alle 
lægger op til debat.  
Aktiviteterne indeholder 
faglig viden, og lægger op 
til diskussion om de muli-
ge løsninger på global op-
varmning og energifor-
brug. 
Formålet er at sætte fokus 
på klimaforandringer og at 
få børn og unge til at forstå 
konsekvenserne – og få 
øjnene op for de handle-
muligheder, vi alle har. 
Klimakaravanen kører i 

løbet af 2009 til 50 skoler 
landet over. Bussen er en 
del af projekt "Klima-
karavanen".  
Projektet bringer informa-
tioner, holdninger og debat 
om klimaforandringer og 
energibesparelser rundt i 
landet inden FN's klima-
topmøde i Danmark. 
Alle besøg i 2009 er boo-
ket, og Svend Gønge-
skolen i Lundby er den 
eneste skole i Vordingborg 
Kommune, der får besøg af   
Klimakaravanen. 
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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 

   Komitéen for Vordingborg og omegn 

BANKOSPIL I SEPTEMBER 
Torsdag, den 24.  på  Kirketorvet 12a     

kl. 14.00  
Banko med fine præmier 

vær sikker på en god plads - kom i god tid – åbent fra kl. 13.00 

Det er nu, hvis du vil 
med til Lohmen 
Onsdag kl. 18 er sidste frist, 
hvis du vil med på en ople-
velsesrig inspirationstur til 
den lille landsby Lohmen i 
Tyskland. Landsbyen, der 

ved internationalt samarbej-
de i stor stil, har oplevet 
noget af et Wirtschaftswun-
der. For kun 500 kroner pr. 
deltager kan bestyrelses-

medlemmer opleve og lære 
noget. Ring 6130 1004 eller 
send en e-mail til  
syvsogne@lundbyweb.dk. 
Vi sørger for tolke! 

På turen til Tyskland skal 
vi møde Lohmens dynami-
ske borgmester Bernd Di-
kau, som via internationalt 
samarbejde, har sat sin 
lille by på verdenskortet. 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
 

Sept.: 28.-29. sept. - deadl. 21. sept. kl. 10. 
Okt.: 12.-13. okt. - deadl. 5. okt. kl. 10. 
Okt.: 26.-27. okt. - deadl. 19. 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. 10!  

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 

Derfor debat om landdistrikter 
Landsbyforum inviterer til 
et politisk debatmøde om 
fremtidens landdistrikter, 
det hilser jeg meget vel-
kommen. 
For det første, fordi den 
nuværende kommunalbesty-
relse i forbindelse med Plan 
21 – forslag til kommune-
plan for Vordingborg kom-
mune 2009-2021, ikke alene 
har splittet kommunen op i 
tre niveauer: Kommune og 
bycentre, lokalcentre og 
samarbejdende lokalcentre 
samt i land-  
distrikter, men også priori-
teret udvikling og service i 
forhold til denne rangde-
ling. 
For det andet, fordi jeg øn-
sker at debattere en egentlig 

landdistriktspolitik som kan 
give en vis sikkerhed for, at 
borgerne i landdistrikterne 
sikres de samme velfærds-
foranstaltninger og vel-
færdsydelser som alle an-
dre, i forhold til udviklingen 
af Vordingborg kommune – 
kun på den måde kan man 
undgå en skævvridning af 
kommunen. 
Jeg er selvfølgelig godt klar 
over at en kommunalbesty-
relse er nødt til at prioritere 
i forhold til den økonomiske 
situation kommunen befin-
der sig i, men mulighederne 
for at udvikle kommunen i 
forhold til at tiltrække er-
hverv og nye beboere, må 
ikke ske på bekostning af 
økonomisk 

”sparetænkning”, eller på 
bekostning af velfærdsser-
vicen overfor kommunens 
yderområder (land-
distrikterne). 
Jeg mener, at det er vigtigt 
at få sat debatten i gang, og 
hvad er mere passende end 
at det sker i forbindelse med 
kommunevalget, så den 
kommende kommunalbesty-
relse får nogle synspunkter 
og pejlemærker fra borgerne 
som de i samarbejde med 
lokalrådene kan få formule-
ret til en landdistriktspolitik.  
Jeg vil derfor appellere til 
alle lokalråd, lokale beboe-
re/borgerforeninger og bor-
gere om at møde op til det 
politiske debatmøde torsdag 
den 24. september 2009 kl. 

19.00 i Mern Kulturhus, Gl. 
Præstøvej 22. 
Hvis du som borger i Vor-
dingborg kommune, af den 
ene eller anden grund ikke 
kan deltage i mødet, men 
har nogle synspunkter/
spørgsmål som du gerne vil 
have med i debatten, så kan 
du lægge dem ind på Lands-
byforums hjemmeside 
www.landsbyforum.dk så 
skal jeg prøve at få dem 
bragt med ind i diskussio-
nerne. 
 
Med venlig hilsen 
- og i håbet om vi ses. 
 
Mogens Bengtsson 
Midtmøn Lokalråd   

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 

Plantebyttedag 
i Beldringe 
Fantasien fejler ikke noget i 
Beldringe Borgerforening, 
hvor man laver det ene 
spændende arrangement 
efter det andet for at styrke 
fællesskabet i sognet. 
Det seneste skud på stam-
men er en plantebyttedag, 
som afholdes søndag den 4. 
oktober kl. 13-15 hos Wes-
sel Doldersum, Hastrupvej 
20.  
- Kom med eller uden plan-
ter og se, hvad naboen har 
enten at bytte med. 
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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  
*styretøjsmåling 

Lundby Kiosken 
Lundby Kiosken har på kort tid fået mange kunder, der 

benytter sig af, at vi nu tilbyder alle spil fra Danske Spil.  
Vi hører, at folk er glade for at kunne komme og spille 
hos os. Vi glæder os til at sige velkommen til  nye og 

gamle spillere fremover.  
 
 
 
 

 
 

 

 
Der vil fremover være tilbud på bland-selv slik  

fredag og lørdag  9.95 pr 100g 
Der er som altid frisk brød fra Ørslev Bageren.  
Kolde drikke og et godt udvalg af slik og chips 

Der er altid nye film på hylderne. 
Vi ser frem til at kunne byde velkommen med et smil. 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

”Mit Kæreste Eje”  
kommer til Sværdborg 
”Mit Kæreste Eje”, som et 
TVØst-program hedder, er 
seernes mulighed for at få 
vurderet sjove, specielle og 
måske kostbare ejendele på 
et offentligt grundlag og med 
dygtige vurderingseksperter. 
Sille Roulund og Steffen 
Dinesen kommer efter al 
sandsynlighed til Over Vin-
dinge. Nærmere betegnet til 

Sværdborg Sogns Forsam-
lingshus, hvor man vil opta-
ge udsendelsen mandag, den 
5. oktober.  
Hvis man har ejendele, man 
godt vil have vurderet, bedes 
man ringe til kasserer i hu-
set, Marianne Schmidth Kri-
stiansen, tlf. 2985 0944.  
Mere herom i næste udgave 
af 4750Avisen.  

35 til møde om kulturarven 
35 Lundby-borgere var 
mødt op til borgermødet 
om Lundbys fremtid den 
2. september. På mødet 
fremlagde arkitektfirmaet 
SLA de ideer, de indtil nu 
har fostret, når det gælder, 
hvordan Lundby kan ud-

vikles i henhold til kultur-
arven - byens historie kun-
ne man også kalde det. 
På mødet blev deltagerne 
bedt om at skrive en avis, 
der udkommer i 2020. Det 
var borgernes visioner om 
byens fremtid, der kom på 

bordet. Og det var sjovt. 
Avisen vil formentlig ud-
komme senere på året. 

Mekaniker Jan Nielsen 
havde taget sin datter 

med til mødet. 
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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 

Gøngemarked 2009 var en 
kæmpe succes. Et besøgsan-
tal på ca. 3000 personer, 
masser af boder lige fra 
udstilling til køb af 1600- 
talsvarer, og her ikke at 
forglemme pølse- og ølbo-
den med historiske lækkeri-
er. En storstillet underhold-
ning med optræden og fest-
ligt udklædte glade og hu-
mørfyldte hjælpere. Alt gik 

godt. 
Bagved en sådan succes 
ligger der et stort arbejde, 
og uden hjælp fra lokale 
erhvervsdrivende kunne vi 
ikke gennemføre sådan et 
marked. 
Vores hovedsponsor var  
XL-Byg C.F. Storstrøm 
som har sponseret materia-
ler til vores boder. Vores 
uundværlige opbevaringsde-

pot, containeren fra Palles 
Fragt og Autokraner A/S 
blev stillet til rådighed for 
markedet. Toiletvognen 
kom susende fra Kloakrot-
ten K.E.S. Køngs Aps.,  
som endda sikrede sig, at 
toiletterne virkede perfekt 
under hele markedet. Æg-
bækgaard fremstillede 
gratis de helt rigtige knæ-
strømper til adelsfolket. 
Herudover er Gøngemarke-
det blevet tilgodeset El-
installatør Krüger & Niel-
sen ved opsætning af strøm-
forsyning. PR-skilte frem-
stillede vores flotte skilte og 
streamers. Lundby Slagte-
ren fremstillede pølser efter 
en historisk opskrift.  

Vordingborg Kommune 
skal have tak for klargøring 
af Lundby Parken 
Til sidst og ikke mindst en 
tak til alle hjælpere, der har 
offeret rigtigt meget af de-
res fritid igennem det for-
gange år. 
Arrangementet er efter an-
søgning støttet af LAG, 
Vordingborg, Velfærdsmi-
nisteriet, Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri samt Vording-
borg Kommune. 
På vegne af Borgerforenin-
gen Lundby, Medborgerhu-
set Lundby og Foreningen 
Svend Gønge Foreningen. 
 

Steen Nielsen 

Stor tak til Gøngemarkedets sponsorer 
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Markedsdag på Aggerhus Centeret i Bårse 
Lørdag den 26. september 
afholder Aggerhus Centeret 
i Bårse markedsdag fra kl. 
10 til 14.  

Der vil være boder med 
kunsthåndværk og husflid, 
loppemarked og tombola 
med fine præmier. Tombola 

med fine præmier og dertil 
linedance! 
Vi tænder op i grillen. Pøl-
ser og kartoffelsalat, kaffe, 

the og vafler, øl og vand 
kan købes. 
 
Alle er velkomne! 
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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 
 
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. 

631 var i Cirkus Baldoni 
Det blev igen en oplevelse 
af de helt store, da ikke fær-
re end 631 borgere fra lokal-
området var i cirkus i Køng 
onsdag den 26. august. 
Dermed havde Køng Bor-
gerforening og Borgerfore-
ningen Lundby, som i fæl-
lesskab havde arrangeret 
forestillingen, fået totalt 
udsolgt til en forestilling, 
hvor der var proppet alle de 
mennesker i teltet, som man 

kan have. 
Cirkusdirektør René Marvin 
Mønster foreslår i øvrigt, at 
Cirkus Baldoni til næste år 
kommer en søndag, og at de 
så opfører to forestillinger 
på samme dag.  
For ud over de 631, som fik 
billet, var der over hundre-
de, som kom for sent til at 
købe en billet i forsalg. Der 
var bare udsolgt onsdag 
middag. 

Klovnen Daniello gjorde lykke. (Foto: Else Lützhøft) 
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Spindeskolens Have er ind-
rettet med tingsted, borde og 
bænke, en meget stor grill 
og et bålsted. Den store grill 
står permanent i haven, men 
tilbehøret til grillerne får du 
adgang til ved at ringe til én 
af disse fire personer: 
Hanne Kofoed,  
tlf. 2075 8420 
Eva Jørgensen,  
tlf. 5538 2315 
Leila Petersen,  
tlf. 2218 1487  
Sanny Hansen,  

tlf. 5576 9356 
Der er grillrist, grillstartere, 
grillredskaber og gryde til 
den store grill. Til bålstedet 
er der ligeledes en grillrist 
og derudover snobrødsstæn-
ger, pandekagepander og 
popcorngryde.  
Du skal selv medbringe 
grillkul og grillbørste. Efter 
brug skal riste og redskaber 
tilbageleveres i rengjort 
stand. 
God fornøjelse med haven. 

Else Lützhøft 

Sådan bruger du grillen 

Det må være grillernes Rolls Royce, de har fået i Spinde-
skolens have i Køng. Flot er den i hvert fald! 

Jeg ved, hvor der findes  
en have så smuk…. 
Over 100 mennesker fandt 
vej til Spindeskolens Have 
i Køng fredag den 28. au-
gust kl. 16, så det blev en 
festlig og fornøjelig indvi-
else med mange glade 
mennesker. 
Ikke kun borgere fra Køng, 
men også fra Lundby, Ørs-
lev, Bårse og Vordingborg 
var mødt op for at se den 
nyindrettede have og være 
med til at indvie den. Det 
var vi meget glade for, da 
vi gerne vil have budskabet 
om Spindeskolens Have 
bredt ud til så mange som 
muligt. 
Eva Jørgensen fra Støtte-
foreningen for Køng Muse-
um indtog først tingstedet 
og startede med at fortælle 
om baggrunden for projek-
tet og hvordan haven var 
forvandlet fra vildmark til 
tingsted og smuk have. Til 
sidst udbragte Eva et leve 
for haven og alle råbte højt 
hurra! 
Else Lützhøft fra Køng 
Borgerforening fortalte 
derefter om ideen med ha-
ven og hvad den skal bru-
ges til. 
Haven er åben for alle, og 
vi forestiller os, at det er 
her man mødes og hygger 
sig. Det er her man griller 

med sine naboer og det er 
her man tager sine venner 
med hen til en hyggelig 
eftermiddag eller aften ved 
grillen eller bålet. Det er 
her børnehaven eller dag-
plejemødrene tager børne-
ne med hen til frokost eller 
laver snobrød og pandeka-
ger over bålet. 
Det er også her turisterne 
stopper op og læser om 
Køng på informationstav-
len og i folderen, inden de 
drager videre ud i sognet. 
For haven skal også bruges 
til at udbrede fortællingen 
om Køng sogns historie, 
natur og kultur, og her er 
tingstedet med 9 sten fra 
gårdene i Køng et godt 
udgangspunkt. Fortællin-
gen om Køngs Sogn er 
lang, og den er først lige 
begyndt! 
Derefter glødede bål og 
griller, lækkert tilbehør 
blev sat frem og den fri bar 
havde åben. Børn og voks-
ne hyggede sig og selv 
solen tittede frem.  
Borgerforeningen Lundby  
havde medbragt gaver i 
form af grillstarter og grill-
forklæde, og vi fik også vin 
og en spændende bog fra 
Lundby – tusind tak. 

Else Lützhøft 

Over 100 kom til indvielsen af Spindeskolens Have i Køng. www.syvsogne.dk 
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Postbude bides  
af vores hunde 

Postbudene, der bærer bre-
ve og pakke - og ikke 
mindst reklamer - ud til 
borgerne i Syv Sogne og 
omegn, lever livet farligt. 
De angribes nemlig i sti-
gende omfang af bidske 
hunde.  
Det får postmester Per Bak-
gaard Nielsen, Vordingborg  
Postkontor til at appellere 

til borgerne gennem 
4750Avisen. 
- Mine postbude har i som-
mer oplevet flere tilfælde 
med hundebid end sædvan-
ligt. Derfor håber jeg, at 
dette hjertesuk i 4750Avi-
sen kan gøre noget ved pro-
blemet, siger Per Bakgaard. 
- Det er som om, siger post-
mesteren, at problemet ikke 

tages alvorligt. Alle, der har 
en hund, synes jo, at netop 
deres er så dejlig, den gør 
jo ikke noget, det er i hvert 
fald, hvad postbudet får at 
vide hver gang. 
Vi er desværre, fortsætter 
Bakgaard, alt for tit udsat 
for det modsatte. I juni to 
gange endda af samme 
hund, hvilket i det ene til-
fælde kostede medarbejde-
ren en hel uges sygefravær 
som følge af de alvorlige 
sår fra biddet.  
Men det er ikke kun biddet, 
men også de psykiske 
knæk, det medfører, samt 
frygten for at møde hunde 
på sin daglige postrute, en 
frygt, der kan være svær at 
overvinde, når der én gang 
har siddet tænder i arme 
eller ben. Det kan vel ikke 
være meningen, at hunde 
skal fodres med kiks for at 
vi kan passe vores job! 
Postmesteren foreslår, at 
folk sætter brevkasse op 
uden for det hegn, der skal 
hunden inde på grunden.. 
- Hvis der skal afleveres 
forsendelser, så hold fast i 
hunden eller luk den ind på 
et værelse, så den ikke lø-
ber ud og snapper efter 
postbudet. 
- Som et af postbudene sag-
de: ”Den enkelt adresse har 
kun én brevkasse, men 
postbudet har måske 400.” 
Per Bakgaard minder om de 
generelle regler, som siger, 
at hvis postbudet ikke kan 
komme til at aflevere post, 
kan han tage den med retur 
til postkontoret, hvor den 
kan afhentes. Bliver den 
ikke det, sendes den retur til 
afsender. 

De kom fra Finland, fra 
Estland, fra Sverige og fra 
Tyskland, da Medborgerhu-
set Lundby onsdag den 2. 
september var rammen for 
et internationalt projektmø-
de. 
Vordingborg Kommune var 
vært for mødet, og man 
valgte at lægge det i Lund-
by. Kommunen var repræ-
senteret ved Else Garver, 
sundhedsforvaltningen og 
Flemming Kruse, naturfor-
valtningen. Borgerforenin-
gen Lundby var repræsente-
ret ved sin formand. Blandt 
gæsterne var Lohmens 
borgmester Bernd Dikau. 
Mødet handlede om at etab-
lere et EU-projekt under 
Østersøprogrammet. Ideen 
er at bruge natur og kultur 
til at fremme sundhed. 
Lundby er med opbakning 
fra Vordingborg Kommune 
inviteret med i projektet af 
de øvrige projektpartnere, 
blandt andet Lohmen i 
Tyskland. 
Projektet ledes af Universi-
tetet i Kalmar i Sverige, og 
her regner man med at kun-
ne sende en ansøgning til 
EU i begyndelsen af det nye 
år. Lundbys rolle i projektet 
bliver et pilotprojekt, hvor 
det skal afprøves, om en 
organiseret brug af naturen 
fra foreninger og institutio-
ner kan gavne folkesundhe-
den. Projektet skal køre i tre 
år, fra 2010 til 2013. 

Internationalt projektmøde 
i Medborgerhuset Lundby 
den 2. september. 

Lundby 
har haft  
fint besøg 



16 

 

4750Avisen, nr. 70, 14.-15. september 2009 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ny folder om Køng 
Sogn beskriver Køng 
Sogns natur og historie 
gennem 18 punktned-
slag, som også er mar-
keret på kortet i folde-
ren – lige til at bruge på 
en tur rundt i sognet. 
Ivan Ingemansen fra 
Kostræde Banker har 
skrevet om naturen, og 
Axel Degn Johansson 
fra Lundby har skrevet 
om historien, og de har 

illustreret teksten med 
de smukkeste billeder. 
Folderen kan man finde 
i folderkassen ved ind-
gangen til Spindesko-
lens Have, på Køng 
Museum, Avnø Natur-
center og på turistkon-
torerne i Vordingborg, 
Stege og Præstø. 
Ved indgangen til Spin-
deskolens Have er der 
ligeledes opstillet en 
informationstavle med 

den eventyrlige fortæl-
ling om Køng og Spin-
deskolens Have.  
Det er Else Lützhøft, 
der har leveret tekst og 
billeder til tavlen. 
Yvette Espersen fra 
Apple Farm, Grafik og 
Reklame har layoutet 
både folder og tavle, og  
Friluftsrådet, EU og 
Fødevareministeriet har 
støttet udgivelsen. 

Else Lützhøft 

Ny informationstavle og  
folder om Køng Sogn 

  Beldringe Borgerforening 
inviterer til 

PLANTEBYTTEDAG 
søndag den 4. oktober  

kl. 13.00-15.00 
på Hastrupvej 20 (Wessel) 

  
Kom med eller uden planter og se, hvad naboen har  

enten at bytte med eller at give væk. 
Vi gi’r en kop kaffe. 

Beldringe Borgerforening 
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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  

Af Dorthe &  Daniel  
Irvold, Irvold Data 
 

V eje og fortove 
bliver gravet 

op. Gravemaskiner og 
mandskab i orange ar-
bejdstøj arbejder kon-
centreret i gadebilledet. 
Inden længe er vi dæk-
ket af fibernet. Men 
hvad skal vi egentlig 
bruge det til? 
I Lundby er SEAS-NVE i 
disse dage i gang med at 
lægge fiber ned igennem 
hovedgaden. Mange andre 
steder i vores region er fi-
bernettet allerede etableret, 
og borgerne har modtaget 
tilbud om at koble sig på.  
Men mange føler sig ikke 
helt orienteret om, hvilke 
muligheder der egentlig 
åbner sig med hurtigt inter-
net. 
Og hvad nu, hvis man 
egentlig ikke synes, man har 
behov for mere fart på for-
bindelsen? 

F ibernet er i princip-
pet bare rør i jorden. 

Men så snart man har ad-
gang til fibernet, kan man 
selv vælge indholdsleveran-
dør, og så vil der være for-
skellige muligheder inden-
for internet, tv og telefoni.  
Hvis man er storforbruger af 
internet, så vil fibernettet 
være en mærkbar forbedring 
i forhold til de fleste typer 
bredbånd. Men derudover 
vil der være mulighed for 
bedre kvalitet lyd og bille-
der på tv’et og flere tv-
kanaler at vælge imellem. 
Og endelig vil det være mu-
ligt at reducere telefonreg-
ningen. 
 

U dover de tekniske 
forbedringer, der 

følger med fiberforbindel-
ser, så er der nogle helt an-
dre fordele for vores områ-
de. En velfungerende infra-
struktur er som eksempel 
afgørende for, hvor tiltræk-
kende landområderne er for 
tilflytning.  

Fibernet giver den bedste 
grobund for etablering af 
hjemmearbejdspladser, så 
der er mulighed for at lette 
pendler-presset.  
Og faktisk har undersøgel-
ser vist, at huspriserne de 
seneste måneder er steget 
med hele 7 pct. i Lundby – 
netop den periode, hvor de 
første spadestik er taget til 
at forbedre infrastrukturen i 
området. 
 

S å fibernettet får i 
fremtiden stor betyd-

ning for alle de borgere i 
vores område, der har en 
bolig, og dem der bruger 
internet, tv og telefon.  
Har du spørgsmål til, hvor-
dan du kan få mest muligt 
ud af fibernettet, så kontakt 
info@irvold-data.dk. 
 
Husk at SEAS-NVE 
holder informations- 
møder om fibernettet 
tirsdag den 15. septem-
ber kl. 16-19 i Medbor-
gerhuset Lundby. 

Fibernettet giver så   
mange muligheder 

Tag med til 
Tyskland 
Er du engageret i for-
eningsarbejde og bor du i 
et af de syv samarbejdende 
sogne, er du inviteret med 
på inspirationstur til Lund-
bys tyske venskabsby Loh-
men. 
Der er afgang fredag den 2. 
oktober kl. 14 og hjem-
komst søndag den 4. okto-
ber ved 20-tiden. 
Pris: kun 500 kroner pr. 
person. Tilmelding:  
syvsogne@lundbyweb.dk. 
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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 

Det betaler sig  
at gå til fagmanden 
Vi ved, hvordan din bil 

skal behandles! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

14 4750Avisen udkommer 
15 4750Avisen udkommer 
16-19: Informationsmøde om 
fibernet i Lundby. SEAS-NVE 
informerer om de nye digitale 
muligheder i Medborgerhuset 
Lundby. Man kan støde til 
hver hele time! 
16 18.00: Sidste frist for til-
melding til inspirationsturen til 
Lohmen.  
19.00: Syv Sogne Samarbejdet 
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 Med-
borgerhuset Lundby + sygrup-
pen 
19.00 Foreningen Svend Gøn-
ge har møde i Medborgerhuset 
Lundby 
21 10.00: Deadl. 4750Avisen 
22 Foreningen Rollespil 
Svend Gønge holder bestyrel-
sesmøde i Medborgerhuset 
Lundby 
23 19.00: Borgerforeningen 
Lundby holder bestyrelsesmø-

de i Medborgerhuset Lundby 
24 14.00: Ældresagen holder 
bankospil på Kirketorvet 12 A 
i Vordingborg. 
19.00: Landsbyforum holder 
vælgermøde i Mern Kulturhus, 
Gl. Præstøvej 22 
25 
26 10-14: Markedsdag i Ag-
gerhus Centeret i Bårse. 
27  
28 4750Avisen udkommer 
29 4750Avisen udkommer 
18.00-19.00: Happy Feet Line-
dance i Samlingshuset i Bårse  
19.15-20.45: Happy Feet Line-
dance i Samlingshuset i Bårse 
30 
 
Oktober: 
1 
2 14.00: Inspirationsrejse til 
Lohmen for bestyrelsesmed-
lemmer i Syv Sogne 
3  
4 13-15: Plantebyttedag, 
Hastrupvej 20 i Hastrup 
5 8.00: Klimakaravanen kom-
mer til Svend Gønge-skolen  

Det sker september: 



19 

 

4750Avisen, nr. 70, 14.-15. september 2009 

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  
Høstgudstjeneste 

Lundby: 10.30 Høst– og 
familiegudstjeneste  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 

Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Onsdag den 23. september 
Sværdborg: 17.00:  
Forklarings-gudstjeneste 
 
Søndag den 27. september 
(16. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30  
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 

Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Onsdag den 30. september 
Bårse: 17.00: Familieguds-
tjeneste, spisning bagefter 
 
Torsdag den 1. oktober 
Svinø: 19.30 Høst– og jagt-
gudstjeneste 
 
Søndag den 4. oktober 
(17. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen  

Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 Kirkekaffe 
Køng: 10.30 

Lundby: 9.00 ABT 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Tirsdag den 6. oktober: 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
*) Grundet restaurering er 
Vester Egesborg Kirke luk-
ket fra 31.-8. til 27.-11. 

 Gudstjenester for dig - i din kirke - i dit sogn 

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

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

Sælges: Gasvarmeovn 
til flaskegas 300 kr. 
Fuld 11 kg. gasflaske, 
plomberet 550 kr., 
Arne Jacobsenstol 
”Myggen” 500 kr., 
krostol 150 kr. Tov, 
25 m. 200 mm 100 kr. 
Trivial Pursuit 200 kr. 
Stratego 150 kr.  
Knud Dahlerup, Klar-

skov, tlf. 5532 9717. 
 
Havemand: Kun en 
tåbe frygter ikke ha-
ven. 
Har du lyst til at give 
en hånd med i vores 
have? Hækkeklipning 
og græsslåning. 
Ring og giv et tilbud. 
Tlf. 6130 1004. 

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. 

Vandreturene fortsætter, men på grund 
af de kortere dage begynder vi  kl. 
18.30.  
22. september - afgang fra Netto i 
Mogenstrup 
29. september - begynder vi ved 
Sværdborg kirke.  VEL  MØDT! 
Venlig hilsen Hanne Kofoed Jensen 

Vandreture nu kl. 18.30 

Her er vinderne af ISG’s målaktier foråret 2009 
Ved ISG’s første hjemme-
kamp i Serie 3 den 22. au-
gust blev der trukket vinde-
re blandt køberne af ISG’s 
målaktier og vinderne blev 
følgende. 
1. præmie: Familien Jacob 
Jensen, gavecheck fra 
Svend Gønges Venner. 
2. præmie: Rikke Nielsen, 

gavecheck fra Svend Gøn-
ges Venner. 
3. præmie: Ole Larsen, 
gavecheck fra Den lille 
Tømrer. 
4. præmie: Mikkel Jacob-
sen, gavekort fra Intersport 
Sporty Næstved. 
5. præmie: Lene Susgård, 
gavepakke fra bygbil.dk. 

6. præmie: Mattias Jacob-
sen, gavecheck fra Mieritz 
Consulting. 
7. præmie: Arne Hansen, 
gavekort fra Willi Becke, 
Vordingborg. 
8. præmie: Gert Vincents, 
gavecheck fra Sallerup 
Vognmandsforretning. 
9. præmie: Lene Hansen, 

gavekort fra Lundby Frisø-
ren. 
10. præmie: Bodil Hansen, 
bankbog fra Nordea Lund-
by. 
Vi siger tak til sponsorer, 
samt tak til alle købere af 
målaktier. 
 

ISG Fodboldafdeling 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Lundby 

  

Købmanden i Lundby 
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 14. sep-
tember 2009 til man-
dag den 28. septem-
ber 2009 eller så læn-
ge lager haves. Der 
tages forbehold for 
udsolgte varer og 
trykfejl. 

           Bestil kun 2 dage før afhentning 


