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4750  Avisen 
6. årgang nr. 71 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 28.-29. september 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Meld dig til 
fibernet nu! 

De fantastiske fem fra Lundby 
På billedet mangler der én, men de kalder sig de fantastiske fem fra Lundby. 

Fem kvindelige erhvervsdrivende fra 
Lundby vil nu gøre alt for at forkæle 
byens og omegnens borgere på hvert sit 
felt. De fantastiske fem fra Lundby, 

kalder de sig, og på en messe i Svend 
Gønge-Hallens cafeteria den 1. okto-
ber, kan du blive passet og plejet fra 
fod til isse.                  Læs mere side 7 

Sille og Steffen  
byder velkommen  
i Sværdborg 
Mandag den 5. oktober kl. 16-20 
kommer Sille Roulund og Steffen 
Dinesen til Sværdborg Forsam-
lingshus med ”Mit Kæreste Eje”. 
Du kan komme med!  Læs side 3 

Tirsdag den 29. september, enten i dag 
eller i morgen, alt afhængig af, hvornår 
du modtager 4750Avisen, er det sidste 
frist for at tilmelde dig fibernet i Lund-
by hos SEAS-NVE. For 2655,- kroner 
kan du fremtidssikre dit hus. Hvis du 
ikke ønsker at gøre brug af fibernettets 

muligheder selv, kan du melde fra efter 
et halvt år, og så venter fiberen på, at 
du eller den, du måtte sælge dit hus til, 
kan melde sig til igen for bare 285,- 
kroner. 
Men det kræver, at du melder dig til 
fibernettet nu!                Læs s. 2 og 16 

ISG-gymnaster 
gjorde stor lykke  
i Lönsboda 
Omkring 20 børnegymnaster fra 
ISG’s gymnastikafdeling var med 
en flot opvisning med til at kaste 
glans over Lönsboda Gymnastik– 
och Idrottsförenings 90 års fød-
selsdag lørdag den 19. september. 
Kun få dage før var en skoleklas-
se fra Örkenedskolan i Lönsboda 
på besøg i Lundby.  
         Læs mere side 4 og side 6 

Vind en gratis tilslutning 
Blandt de, der senest 29. september har 
tilsluttet sig Fibernet i Lundby, bliver 
der trukket lod om to gange 2655,- kr. 
Det svarer til tilslutningsafgiften samt 

abonnement på fibernet i 6 måneder. 
Det er Irvold Data og Borgerforeningen 
Lundby, der sponserer de to gavekort. 
                                Læs mere side 16 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Sig ja til fibernettet nu! 

H vor har vi ven-
tet længe på, at 

SEAS-NVE skulle jord-
lægge vores elkabler! 
Men den, der venter læn-
ge, skal blive belønnet. 
Det er i hvert fald virke-
ligheden i dette tilfælde! 
Vi har nemlig fået lagt 
fiberrør ind til alle de 
huse, der har sagt ja til 
det, og det var rigtigt 
mange i vores område. 
Nu skal der fiber i rørene, 
så vi kan få gode tv-
forbindelser, som gør 
parabolerne overflødige, 
vi får lynhurtigt internet - 
op til 100 MB hver vej - 
og vi får meget billige 
telefonforbindelser! 
Selv om det er et pusle-
spil uden lige at vælge 
pakker, og selv om det i 
sig selv ikke bliver billi-
gere her og nu, så er det 
vigtigste, at dit hus med 
fibernet indlagt, bliver 
mere værd. 
Derfor har jeg endnu ikke 
valgt, hvilke pakker, jeg 
vil abonnere på. Det kan 
jeg i ro og mag gøre, når 
jeg føler, jeg har et over-
blik.  
Det, jeg er interesseret i 

her og nu, er at få en boks 
med fibernet ind i mit 
hus. Dermed er alt klar til 
at udnytte alle de mulig-
heder, fibernettet giver, 
enten af mig selv og min 
familie eller af den, der 
engang skal købe mit hus. 
 

A t få fibernet i 
huset for 1995,- 

kroner plus 110,- kroner i 
seks måneder er i sig selv 
billigt. Et tilbud, som 
mange andre vil misunde 
os! 
For 2655,- kroner i alt har 
man fremtidssikret sit 
hus, når det gælder den 
mest moderne teknologi. 
Det vil faktisk være en 
god forretning, selv om 
man stopper her. Hvis 
man ikke kan overskue de 
mange pakker. 
For SEAS-NVE fortalte 
på fibernetmødet, at hvis 
man stopper med at betale 
efter seks måneder, fjer-
ner de ikke fibernetbok-
sen. Man kan til enhver 
tid genoptage sit fibernet-
abonnement for et en-
gangsbeløb på 285 kr. 
Derfor skal der herfra 
lyde en kraftig  

opfordring til dem, der 
ikke kan overskue pak-
kerne: Få tegnet det abon-
nement på fibernet senest 
den 29. september! 
 

V ent evt. med at 
vælge pakker, til 

du ved, hvad der er det 
rigtige for dig.  
Fortsæt evt. med det, du 
har nu. Værdien af dit hus 
er blevet meget mere end 
2655 kroner værd, når du 
har fibernettet i boksen i 
huset. 
Hvis du er i tvivl, så 
spørg nogen, du kender. 
Det er nu, vi har chancen 
for at gøre Lundby til en 
fibernetby. Der er ingen 
tvivl om, at fremtidens 
generationer, som skal 
købe vores huse, vil sætte 
afgørende pris på, at der 
er fibernet i det hus, de 
køber. Hvis valget står 
mellem et hus uden eller 
med fibernet, kan det 
blive udslagsgivende! 
 
Meld dig til fibernet 
senest tirsdag den 29. 
september! I dag eller i 
morgen! Tlf. 7029 2444. 

Læs også side 16! 
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   Komitéen for Vordingborg og omegn 
MEDLEMSMØDER I OKTOBER 

Torsdag, den 08. i HOLLÆNDERHAVEN  
kl. 14.00 

Danske og udenlandske sange v/Jeanette Ulrikkeholm 

Torsdag, den 29. 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 

 

Sille og Steffen 
kommer  
til Sværdborg  
Nu kan du få vurderet dine 
klenodier i Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i 
Over Vindinge. 
Du kan også komme og 
være med til tv-optagelserne   
til Mit Kæreste Eje sammen 
med vurderingsekspert Stef-
fen Dinesen  
og vært Sille Roulund. 
Det hele foregår mandag, 

den 5. oktober 2009.  
- Vi skal producere tre pro-
grammer á 30 min. mandag 
den 5. oktober fra kl. 16.00, 
fortæller Sille Roulund, og 
til det har vi brug for et le-
vende publikum.  
- Har du en ting derhjemme, 
du gerne vil have vurderet, 
så tag den med. Maleriet du 
har arvet efter din farmor, 

vasen du har fundet på et 
loppemarked eller det gamle 
legetøj fra sommerhuset – 
tag det med, og Steffen og 
jeg vil stå klar til at tage sig 
godt af det hele. 
Det hele foregår i Sværd-
borg Sogns Forsamlingshus. 
Jeg synes, du skulle komme 
og få en rigtig god oplevel-
se, siger Sille Roulund til 

4750Avisen. 
Fakta om optagelsen af Mit 
Kæreste Eje i Sværdborg 
Sogn Forsamlinghus: 
 
Tid: Mandag d. 5. oktober 
2009, kl. 16-20.  
Sted: Tinghøjvej 8,  
4760 Vordingborg 
Tilmelding nødvendig:  
Tlf. 2985 0944 

Sille Roulund og Steffen Dinesen kommer 
 til Sværdborg med ”Mit Kæreste Eje”.  

Du kan komme med! 

Banko i Bårse 
Så er der igen banko i Bår-
se, og igen er det Bårse 
Husholdningsforening, der 
er den utrættelige arrangør. 
Bankospillet foregår man-
dag den 12. oktober kl. 
19.00 i Bårse Samlingshus, 
og der spilles om mange 
flotte præmier, sponseret af 
lokale virksomheder. Alle 
er velkomne, understreger 
formand for Husholdnings-
foreningen Anne-Lise Jen-
sen, som minder om, at 
foreningen 27. oktober 
tager på madkursus på 
Vordingborgskolen.  
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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 

Gymnastiksæsonen i ISG er begyndt 
Programmet for i år ser således ud: 
 

Fuld fart på familien (2-4 år) Mandag 17.00 - 18.00  
Kontingent 400kr. pr. barn - 150kr. pr. voksen.  
Pilates Mandag 18.00 - 19.00  
Kontingent: 750kr. Vi træner på Lundby Efterskole. Vi mødes 
på P- pladsen. 
Yoga Mandag 19.30 -20.30 Husk et lille tæppe.Kontingent: 
750kr. Vi træner samme sted som Pilatesholdet. Vi mødes på P-
pladsen.  
Brumbazzerne (6-10 år) Torsdag 16.45-18.00. Kont.: 650kr. 
Springteam (10-17 år) Torsdag 19.00-21.00. Kontingent 650kr. 
Spillopperne (4-6 år) Fredag 16.00 - 17.00 Kontingent 550kr.    
Hvor ikke andet er anført, trænes der i Svend Gønge-Hallen. 
Læs mere på       www.ifsvendgoenge.dk 

ISG’s gymnaster gjorde lykke i Lönsboda 
Lørdag den 19. september 
fyldte idrætsforeningen i 
Lundbys skånske venskabs-
by Lönsboda 90 år. De fej-
rede fødselsdagen med fod-
bold– og gymnastikstævne i 
strålende solskin på stadion 
Snapphanevallen i Lönsbo-
da.  
Et særligt herligt islæt i 
festlighederne var børne-
gymnastikholdet fra Idræts-
foreningen Svend Gønge, 
som gav en meget flot op-
visning mellem de to ho-
vedkampe på stadion, da-
mernes og herrernes kampe. 
Et godt tyve minutters pro-
gram, som de omkring 20 
unge gymnaster udførte 

fejlfrit til de skånske tilsku-
eres åbenbare tilfredshed. 
Børnene var meget spændte 
på at komme til Skåne og 
vise, hvad de kunne. 
Og de - og deres ledere 
Merle og Louise - håber 
meget på, at det ikke er 
sidste gang, de er i Lönsbo-
da. 
Desværre kunne delegatio-
nen kun være med i to da-
ge. De kom fredag aften og 
overnattede i den lokale 
fritidsklub, hvor der var 
sørget for alt til gæsterne og 
måtte hjem igen lørdag 
eftermiddag. Men næste 
gang bliver vi længere, var 
alle enige om! 

Efter en flot opvisning under fødselsdagsstævnet i Löns-
boda fik børnene en flot statue med Lönsboda Idrætsfor-
enings jubilæumsvimpel. Den var de godt nok glade for! 

Lönsbodas 
juniordamer 
er dygtige.   

Her ser vi, 
hvad en bold-
dreng hedder 

i Skåne! 

Lönsboda Gymnastik– och 
Idrottesförening fik en flot 

diabas-sten af Osby Kommune 
i gave. Til venstre viceborgme-

ster Erland Nilsson og LGIF-
formand Ulf Månsson. 
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                     Huglu 103 DE Silver 
Huglu 103 DE Silver kal 12 med 71cm løb, fast boret ½ i øver-
ste og modificeret i nederste løb. Nyt haglvåben til en fornuftig 
pris med god kvalitet.         Tilbud:  4.999,- SPAR 800,- 

Up-Grade Herre jakke og buks 
Microtwill, amaretta-besætning og GradeTex membran som 
gør dem 100% vand- og vindtætte samt åndbare. 
Pris Jakke 1499,00 kr. Fås også til kvinder  
Pris Buks 849,00 kr. Fås også til kvinder 
KANON TILBUD     Samlet sætpris 1699,00 SPAR 649,00 

Barska 
8x42  
Benchmark hånd-
kikkert er en lille 
gummiarmeret 
kompakt og let 
kikkert med utrolig 
flotte optiske egen-
skaber, som er 
fremstillet til den 
kræsne bruger, som 
forlanger stort 
synsfelt. Vandtæt og med phase og multi-coatede BAK-4 
prismer. Øjenstykker som låses, når de trækkes ud. En 
kikkert hvor du får rigtig meget for pengene.  
Normalpris: 1199,- kr.          TILBUD 999,- SPAR 200,- 
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Tirsdag den 15. september 
fik 6. A på Svend Gønge-
skolen besøg af 6 K fra 
Lönsboda. Besøget var ven-
tet med stor spænding. 6. A 
besøgte nemlig 6 K i maj i 
år, og nu var det svensker-
nes tur til at besøge os i 
Lundby, Lönsbodas ven-
skabsby. 
Nogle af eleverne i 6. A 
havde i mellemtiden været i 
kontakt med eleverne i 6 K, 
og så var det jo spændende 
at finde ud af, om man også 
kunne snakke sammen, når 
man sås igen.  
Pigerne i 6. A hentede vores 
gæster på stationen, mens 
drengene havde travlt med 
at tilberede frokost i køkke-
net, ikke mindst de lækre 
retter, hele klasser havde 
lavet af den ’hjemmelavede’ 
gris, nogle forældre havde 
doneret. 
Efter frokost på Skoletorvet 
gik turen til Avnø, hvor alle 
eleverne sammen med na-
turvejleder Henrik udfor-

skede dyrelivet i strandkan-
ten – iført vadestøvler, der 
ikke alle var i den rigtige 
størrelse. Piger med 
skostørrelse 36 ser sjove ud 
i vaders størrelse 43…
Eleverne fiskede smådyr og 
rejer i net, så på de mange 
sæler, der nød den smukke 
septemberdag og havde 
nogle dejlige timer.  
I Lönsboda nød vores elever 
sø og skov, her kunne sven-
skerne boltre sig i hav og på 
strandenge. 
Vel hjemkommet til skolen 
blev vi budt velkommen af 
nogle af forældrene til ele-
verne i 6. A. De havde tilbe-
redt en 3 retters middag til 
40 personer! 

rejecocktail 
lasagne med salatbord  
nykogt jordbærgrød 
med fløde 

Efter middagen var der nat-
løb i granskoven på den 
store legeplads. Derefter 
stod den på fodboldkamp i 

hallen. 6 K og svenske Nic-
las mod 6. A og danske 
Søren. Et syn for guder. 
Svenske Ulrika og under-
tegnede grinede, så tårerne 
trillede. Det er de mest bro-
gede fodboldhold, jeg har 
set. Eleverne i 6 A sværtet i 
ansigterne fra natløbet, al 
tænkelig form for påklæd-
ning og mange barfodsspil-
lere. 
Så var det tid at gå til ro. 
Alle eleverne sov i den lille 
gymnastiksal – og det holdt 
hårdt med at få ro! 
Et akut anfald af hjemve 
blev klaret, og næste mor-
gen blev vi mødt af et stort 
smil i stedet for tårer. 
 
Næste morgen var der stort 
morgenbord på Skoletorvet. 
Vore svenske gæster var så 
heldige at være der netop en 
onsdag morgen, hvor ind-
skolingen har morgensam-
ling med sang og musik. Så 
fik de den oplevelse med. 
Efter morgenmaden var der 

naturopgaver nede ved søen 
bag skolen, hvorefter turen 
gik til Vordingborg. Histo-
rielærer i 6. A, Birger Niel-
sen, tog turen ind til Gåse-
tårnet og fortalte om Valde-
marerne og om Vording-
borg. 
Så var det endelig tid til at 
blive sluppet løs på egen 
hånd, og igen to danskere 
og to svenskere sammen. 
Det har holdt hårdt at fast-
holde den ’politik’, for det 
skal ikke være nogen hem-
melighed, at der har været 
visse sprog – og kulturbarri-
erer undervejs.  
”Hva säjer dom?” spurgte 
svenske Moa fortvivlet sin 
lærer, Ulrika.  
”Det vet jeg verkligen inte, 
du får fråga dom igen, ” 
svarede Ulrika.  
Vi prøvede flere gange at få 
eleverne til at ’kæmpe’ lidt 
med sprogvanskelighederne  
i stedet for bare at spørge os 
eller slå over i engelsk. 

Susanne 

Venskabsbesøg fra Lönsboda 
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Svinøborger 
general-
sekretær  
for Schubert-
selskabet 

De fantastiske 
fem fra Lundby 
Vi er 5 skønne, selvstændi-
ge kvinder fra Lundby, som 
har indgået et samarbejde 
om forkælelse af hele områ-
dets andre skønne kvinder 
(og mændene er også vel-
komne). 
Torsdag den 1. oktober 
2009  kl. 19-21.30  i Svend 
Gønge hallens cafeteria 
tilbyder vi en fantastisk af-
ten, hvor I kan komme og få 
"smagsprøver" på og høre 
nærmere om, hvad vi hver 
især kan tilbyde. 
Få en oplevelse for alle san-
serne. 
Kom og mød; 
Jasmin Hamade, Jazzi Nails 
Helle Johansen,  
Lundby frisøren 
Birgitte Olsen, HomeOptik 
Dorthe Dinesen,  
3D-Massage 
Mianne Mellergaard 
Forever Living, aloe vera 

produkter. 
 
Vi afholder en konkurrence, 
hvor man kan vinde en dag 
med forkælelse af de fanta-
stiske 5 fra Lundby.  
Præmien er en lille ”make-
over”, hvor man på tættere 
hold kan mærke og se, hvad 
vi egentlig kan tilbyde. 
Man deltager i konkurren-
cen ved at lade sig fotogra-
fere, når man kommer. Vi 
vil bruge billedet ved lod-
trækning og som, ”før" bil-
lede. Der bliver også taget 
et ”efter" billede. 
Vinderen kan evt. 
 
Få pudset og poleret negle, 
evt.med lak, eller gele neg-
le/akryl negle, hos Jazzi 
Nails. 
  
Få en lille klip eller et par 
striber, hos Lundby frisøren. 

Mærke Dorthes hænder ved 
en skøn massage. 
  
Prøve nogle lækre briller/
solbriller og få information 
herom, hos HomeOptik. 
 
Prøve lækre produkter fra 
Forever Living og høre 
Mianne fortælle mere. 
 
Vi tager billeder fra aftenen 
samt af den heldige vinder, 
og optagelser fra dagen vil 
blive bragt i den efterføl-
gende 4750Avisen. 
Hvis du samme aften bestil-
ler tid til yderligere forkæ-
lelse, vil du få 10% i rabat. 
 
Vi glæder os til at forkæle 
jer… 
 

De fantastiske fem  
fra Lundby 

Birgitte Olsen, HomeOptik, Helle Johansen, Lundby Frisøren, Jasmin Hamade, Jazzi 
Nails, Dorthe Dinesen og 3DMassage. Mianne Mellergaard, ForeverLiving, aloe vera 
produkter, var fraværende da billedet blev taget.   

Bent-Erik Rasmussen, 
Egebjerggaard, Svinø, er 
blevet udnævnt til ny gene-
ralsekretær for Schubert-
selskabet. 
Det er en mand med mange 
forskellige kulturelle ka-
sketter, der nu overtager 
generalsekretærposten i 
Schubertselskabet. Bent-
Erik Rasmussen har i sin 
karriere været kulturjour-
nalist, lydproducer og kul-
turproducent og er med sin 
omfattende og alsidige 
karriere i dansk musikliv 
godt rustet til jobbet som 
generalsekretær. Tidligere 
har Bent-Erik Rasmussen 
været chef for Radiounder-
holdnings-orkesteret og 
DR-Ensembler og redakti-
onschef på P2-musik.  
Schubertselskabet har til 
huse i Roskilde og blev 
grundlagt i 1994 med for-
målet at udbrede kendska-
bet til komponisten Franz 
Schubert, der igennem sit 
31 år korte liv nåede at 
skabe næsten 1000 værker. 
Bent-Erik Rasmussen, der 
bor på Egebjerggaard på 
Svinø, træder i stedet for  
hidtidig generalsekretær, 
Mette Gotthardsen, der er 
udnævnt til programredak-
tør for Folkeuniversitetet i 
København. 

Bent-Erik Rasmussen, Svinø 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 72: 12.-135. oktober 

Deadline: mandag den 5. okt. kl. 10 
Nr. 73: 26.-27. oktober 

Deadline: 19. september kl. 10 
Bemærk! Vi udkommer  

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

4750@lundbyweb.dk 

Vidste du, at du kan abonnere 
på 4750Avisen, hvis du bor 
uden for udgivelsesområdet? 
 
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. 

Husflidsskolen i Køng er 
under renovering og satser 
på at være så langt fremme, 
så vi kan rykke ind i de ny-
renoverede lokaler inden 1. 
oktober, hvor vinterens akti-
viteter begynder. Vi skal 
også have installeret et ud-
sugningsanlæg og dertil har 
vi fået bygget en lille tilbyg-
ning som anlægget kan stå 

i. Husflidsskolen er med i 
områdefornyelsen i Køng, 
derfor har det været muligt 
med den omfattende reno-
vering af husflidsskolen og 
anskaffelsen af et stærkt 
tiltrængt udsugningsan-
læg. Det skal også lige be-
mærkes, at meget af arbej-
det med renoveringen af 
lokalerne i husflidsskolen er 

udført med frivillig arbejds-
kraft af foreningens med-
lemmer. Der er brugt rigtig 
mange timer, og mange har 
deltaget. Tak for indsatsen! 
Uden den opbakning kunne 
det ikke lade sig gøre. 
Vinterens aktiviteter begyn-
der torsdag den 1. oktober 
kl. 19.00 med tilmelding til 
sløjdholdene for voksne (fra 

14 år) henholdsvis hold 1 
tirsdag og hold 2 torsdag. 
Pris for hele vinteren frem 
til påske er 1350 kr. 
Børneholdet begynder lør-
dag d. 10. oktober fra kl. 
9.00 til kl. 11.30 og prisen 
for hele vinteren er 160 kr. 
Kontingent for medlemskab 
af husflidsforeningen er 50 
kroner. 

Husflidsskolen 
åbner sæsonen 
i nyrenoverede 
lækre lokaler 
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Forfatteren og sangeren Jea-
nette Ulrikkeholm synger og 
spiller, når Ældre Sagen 
kalder til medlemsmøde i 
Hollænderhaven torsdag den 
8. oktober kl. 14.00. 
Jeanette Ulrikkeholm, som 
tidligere måtte melde afbud 
pga. sygdom kommer nu til 
Vordingborg  for at spille og 
synge danske sange. 
Hun er kendt for sin elegante 
underholdning, hvor tilhører-

ne ikke kan lade være med at 
deltage i sangene.  
Hun akkompagnerer sig selv 
på guitar, og melodierne i 
hendes repertoire er bygget 
op omkring er komponeret 
til digte af H.C. Andersen, 
Thomas Kingo, N. F. S. 
Grundtvig, Nis Petersen, 
Jeppe Aakjær, Halfdan Ras-
mussen, Tove Ditlevsen, 
Frank Jæger og Sophus 
Claussen. 

Ulrikkeholm synger 
for Ældresagen  

44 tager til Lohmen 
Ikke færre end 44 tager med 
på inspirationsturen til Loh-
men i Tyskland den 2.-4. 
oktober. De mange aktive i 
foreninger i Syv Sogne skal 
debattere kvalitetsforbedrin-
ger i det daglige arbejde og 

se, hvordan man gør det i 
Lohmen, der ligger mellem 
Rostock og Berlin i Tysk-
land.  
Har du tilmeldt dig og ikke 
fået tilsendt materiale, skal 
du straks ringe 6130 1004. 

Der var oplevelser for alle 
pengene, da 9. klasse fra 
Svend Gønge-skolen i 
Lundby var på lejrskole i 
Sydvestjylland fra den 7. 
til den 11. september. Ele-
verne vadede i Vadehavet,  
stod med ét ben i Tysk-
land og ét i Danmark i 

Rudbøl, de besøgte Ribes 
vikinger og prøvede to 
gange at se ”sort sol”, 
hvor tusinder af stære 
samles lige inden solned-
gang. En rigtig god uge i 
Ribe, beretter Søren Jør-
gensen, en af klassens 
lærere.  

9. klasse var ved Vadehavet 



4750Avisen, nr. 71, 28.-29. september 2009 

 

12 

 

    Information fra Sværdborg og Lundby Kirker 

Familiegudstjeneste 
Uddeling af 5-års Bibler 

Kom og lyt til kendte salmer og nyd fællessangen med hele familien. Er der en i fa-
milien der er fyldt 5 år er det tid til at komme og få sin 5-års Bibel. 

Alle børn får lov at se i den hemmelige skattekiste og vælge en ting fra den. Det er 
en ting, som til at tage med hjem. En ting, der mider om Gud og Jesus, en der pas-
ser på os og til glæde og leg i hverdagen. 
Familiegudstjeneste  i Sværdborg Kirke 11. oktober kl. 10.30 

 
 
 
 

Igen i år holder vi Spil-Dasnk-Dag i Kirken. Det 
hele blandet med fælles sang. 
Alle sange og salmer har denne dag det til fæl-
les at komponisten er dansk. 
Dagen er et fælles projekt med Svend Gønge 
skolen og resten af Danmark, som deltager i da-
gen. 
I år har vi fået Stefan Mørk-Christensen og 
Lonnie Kjær til at spille til dagen. 
Stefan Mørk-Christensen udgiver sammen 
med Lonnie Kjær i midten af november måned 
en ny CD . Du kan se mere om Stefan på 
www.stefanmork.com, men endnu bedre kom  

 
og hør Stefans egne kompositioner til Spil 
Dansk Dagen. Kompositionerne er meget stem-
ningsfulde og lyriske. 
For eleverne starter dagen på Svend Gønge sko-
len med sang sammen med Danmarks Radio og  
slutter dagen i Sværdborg Kirke 
I Kirken vil  dagen blive en blanding af kor, so-
lister og fællessang, med en blanding af nye og 
gamle sange. 
Vi glæder os til at se jer! 

Se, syng og lyt   i 
Sværdborg Kirke d. 29. oktober Kl. 17 

til 

 
STØT 

JULEHJÆLPEN 
MED GEVINSTER  

TIL 
JULEBANKO 

D: 1. DECEMBER 
 

Kontakt: 
Sognepræst Lillian Saaek 

tlf. :  55 76 71 40 

Menighedsrådsmøde 
28.10.09 kl. 19 i Rytterskolen menigheds-
rådsmøde 
• Fremlæggelse af regnskabsrapport og 

endeligt budget 2010 for Lundby Kir-
kekasse 

• Fremlæggelse af regnskabsrapport og 
endeligt budget 2010 for Sværdborg 
Kirkekasse 

• Fremlæggelse af regnskabsrapport og 
endeligt budget 2010 for Lundby og 
Sværdborg præstegårdskasse 

 

Stefan Mørk-Christensen 
og Lonnie Kjær spiller  til 
Spil Dansk Dagen 
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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. 

Stort loppemarked  
afholdes på ”Hastrup gl. mejeri” Hastrupvej 

17, i den store lukkede hal på 600 m2 
 

Lørdag d. 10 og søndag d. 11 oktober fra 
kl. 10.00 til kl. 17.00 

 
DER ER GRATIS POPCORN  

TIL ALLE BØRN 
Der er alt fra gl. dækketøjs skab, gl. chatol, 
kommoder, gl. elektrisk symaskine. En gl. 
traktor, gl. spisestue stole, gaskomfur t. by-

gas. Bord opvaskemaskine. En  køkkenbord-
plade (fejlkøb), masser af børnetøj, legetøj 

mm. Glas ting og meget andet. 
Kom og gør et godt og billigt køb. 

Jan Kanne, formand, 
LAG Vordingborg 
 
LAG Vordingborg invite-
rer til landdistriktsudvik-
ling, der batter. 
Som borger i Vording-
borg Kommune kan man 
blive en anelse betænke-
lig, når man i disse dage 
følger optakten til kom-
munevalget i de lokale 
medier. Det er tydeligt, at 
der er gået valgkamp i 
den, men desværre er der 
ikke de store visioner at 
spore hos de folkevalgte, 
som har siddet bag ved 
kommunens ror i de se-
neste fire år. 
Debatindlæggene minder 
mest om en mudderkast-
ning med gensidige be-

skyldninger om budget-
overskridelser, forkerte 
prioriteringer og dårlig 
forvaltning af vores fæl-
les økonomi i kommu-
nen. Det er selvfølgelig 
ikke uvæsentligt med en 
diskussion om ressourcer, 
når budgettet for næste år 
skal lægges fast, men det 
er vel ikke en mudder-
kastning om kommunens 
dårlige økonomi og ned-
skæringer på næste års 
budget, som skal være 
det primære tema i valg-
kampen? 
  
Man fristes derfor til at 
spørge om, hvor visioner-
ne er hos de kandidater, 
som gerne vil stille sig i 
front for vores fælles ud-
vikling i de kommende 
år? 
 
Dette spørgsmål bliver 
ikke mindre aktuelt, når 
man ser på de aktuelle 
problematikker, som 
landkommunen Vording-
borg har med 2/3 af bor-
gerne bosat uden for by-
erne på landet. 
Den ellers imponerende 
og omfangsrige kommu-

neplan, der netop har væ-
ret sendt i høring, og som 
skulle være den samlede 
kommunalbestyrelses 
bud på udviklingen i 
Vordingborg Kommune i 
de næste 12 år, fylder 
ikke meget i den aktuelle 
debat - og den levner ik-
ke meget plads til kon-
krete udviklingsvisioner i 
og for landdistrikterne. 
Landdistrikterne må el-
lers uundgåeligt være 
omdrejningspunktet for 
den fremtidige og bære-
dygtige udvikling i vores 
kommune, og der findes 
allerede mange bud på 
dette med flotte lokale 
initiativer, som er båret af 
frivillige kræfter uden 
nævneværdig offentlig 
støtte. 
 
I Den Lokale Aktions-
gruppe (LAG) i Vording-
borg Kommune under-
støtter vi dette med en 
egen udviklingsstrategi 
for erhverv og attraktive 
levevilkår, og vi har si-
den 2008 støttet lokale 
projekter for mere end 4 
mio. kr. 
LAG Vordingborg vil 

naturligvis være en aktiv 
spiller i den lokale land-
distriktsudvikling og 
dermed også være med til 
at rejse den nødvendige 
debat om vores fælles 
fremtid i kommunen - på 
landet. Tiden må derfor 
også være moden til, at 
vore folkevalgte skrider 
til handling med en aktiv 
politik for landdistrikter-
ne for ”det gode liv” for 
hovedparten af os borge-
re i Vordingborg Kom-
mune. 
 
Derfor vil vi gerne invite-
re de opstillede kandida-
ter til kommunalbestyrel-
sen til “landdistrikts-
udvikling der batter”. 
  
Første skridt er fyraftens-
arrangement den 30. sep-
tember kl. 16.30 i Vie-
mose Forsamlingshus om 
“hvad der virker” den 30. 
september med senior-
rådgiver Hanne Tanvig 
fra Københavns Univer-
sitet , hvor alle kan være 
med, og hvor der er plads 
til en konstruktiv dialog. 
Kom bare ind i kampen - 
vi er med! 

Mudderkastning eller udvikling? 
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Gøngehøvdingen kan nu 
købes i Lundby Kiosken 
Gøngehøvdingen kan nu 
købes som påklædningsduk-
ke i Lundby Kiosken. 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 Gønge-
høvdingen, kan du altså nu 

direkte købe i Lundby Kio-
sken, Lundby Hovedgade 
95. Du kan også bestille hos 
Foreningen Svend Gønge. 
Du sender en mail til goen-
ge@lundbyweb. Dk. 
 Skriv, hvor mange du vil 
bestille. Prisen er: postkort 
10 kr., A4 ark 20 kr. og A3 
ark 40 kr. Plus porto! Den 
sparer du i Lundby Kiosken. 

 

 

 

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 

 

Det er endnu engang tid til 
at gøre opmærksom på mu-
ligheden for at hjælpe de 
børn der har mistet en for-
ældre eller søskende. 
De første måneder efter et 
dødsfald tæt på ser mange 
børn ud til at klare sig, selv   
om de indeni er ved at falde 
fra hinanden. Det er svært 
for omgivelserne at blive 
ved med at spørge. hvordan 
de har det. 
Journalist og forfatter Peter 
Olesen mistede sin far, da 
han var 15 år, og skriver: 
"Vi fik alle tre børn ar på 
sjælen, fordi vi ikke fik 
hjælp. Vi var tre familier 
med 10 børn på den villa-
vej, jeg boede på i Holbæk, 
der havde mistet vores far.” 
Tror du, at nogen fandt på 
at bringe de børn sammen? 
Det er det vi gør, bringer 
børn sammen, da de har en 
fælles historie der skal for-
tælles for andre der er i 
samme situation. Og uden 
jeres hjælp er det svært at 
nå ud til familierne for de 
skal orienteres om at mulig-

heden er der. 
Vi véd at behovet er der og 
derfor vil vi godt gøre op-
mærksom på vores tilstede-
værelse. 
Vores sorggruppe ledes af 
sognepræst Anna Birgit 
Thyssen og undertegnede 
Sognepræst Lillian Saaek, 
som begge har mange års 
erfaring med børn og fami-
lier i krise. 
Vi startede sorggruppen i 
2006 og den er i funktion, 
hver gang der er minimum 
fem børn, der har brug for 
at være med i et forløb på 
ca. 8 måneder. Vi startede 
nyt hold op den 24. septem-
ber 2009 
Ring til os, vi sender også 
gerne en folder, hvis du 
kender én, der kunne have 
behov for hjælp. 
 

Med venlig hilsen 
Sognepræst Lillian Saaek 

Hasbjergvej 101,  
4750 Lundby 

Tlf. 55767140 
 email: lsaa@km.dk 

Sorggruppe for børn, 
der har mistet et 
nært familiemedlem 

Hvem vil være med til loppemarked? 
Hej! 

Hvem i Hastrup og omegn vil være med til loppemarked 
lørdag den 10. og søndag den 11. okt. fra 10.00 til 17.00. 

 Tag et bord med, kom og stil dine lopper op  
og få en sjov dag. 

Pris 50,00 kr. (til annoncer) 
Ring til Mia på 2210 6905 inden den 4. okt. 

(hvis jeg ikke svarer, så prøv igen) 
Venlig hilsen 
Mia Jensen 

Hastrupvej 17 
4720 Præstø 

Fibernettet gør dit hus mere værd! 
Hvis du har fibernet i dit hus, bliver det mere værd. Me-
get mere end de 2655,- kroner, det nu koster at komme 
med på fibernettet! Hvis du ikke selv vil bruge det nu, 
kan du eller en ny ejer tilslutte sig for 285, kr. på et sene-
re tidspunkt. Ring i dag 7029 2444 og tilmeld dig! 
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Lundby Kiosken 
 tilbyder som nogle har set  

KENO, LOTTO,TIPS,ODDSET  
KOLDE ØL & VAND 

STORT UDVALG AF SLIK & CHIPS 
ET BREDT UDVALG  

AF UDLEJNINGS FILM 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Vi har det, du lige står og mangler! 

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 

Har du korrekt 
tryk i dækkene? 

Korrekt dæktryk er vigtig for køre-
sikkerheden og for dækkets holdbar-

hed. Er du i tvivl? 
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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MINIKONFIRMAND 
Køng/Svinø havde sidste år stor succes med sit mi-

nikonfirmandhold. 
Så stor, at flere af dem har spurgt om de må komme 

igen i år. Og det må de gerne 
Man kan vel ikke blive for dygtig til den kommende 

”rigtige” konfirmandundervisning. 
Men nye børn på 3.-5. klassetrin er selvfølgelig  

meget velkomne. 
Vi begynder i år 

 

 torsdag den 8. okt. fra kl. 15.30 til 17.00  
i den nye konfirmandstue i Køng Præstegård 

 

Venlig hilsen 
Klaus Børner, organist og Mette Magnusson, provst 

Tilmelding på tlf. 5576 9109 eller mail: 
mma@km.dk 

Tilslut dig fibernet nu og deltag i lod-
trækningen om to gratis forbindelser 

Borgerforeningen Lundby 
og Irvold Data sponserer to 
gratis fibernetforbindelser, 
hver til en værdi af 2655,- 
kr., som der trækkes lod om 
blandt de husstande, der 
senest 29. september har 
tilsluttet sig SEAS-NVE’s 
tilbud om fibernet i Lundby. 

Præmien til de to heldige 
vindere består af tilslut-
ningsafgiften til en værdi af 
1995,- kr. og de første seks 
måneders fiberabonnement 
på 110 kroner om måneden, 
i alt 660,- kr. Dermed bliver 
præmiens samlede værdi 
2655,- kr. pr. gevinst. 

132 skal tilslutte sig  

af Daniel Irvold, direktør i 
Irvold Data Aps 
 
 
Det kommende fibernet 
vil give os et kæmpe 
løft ind i det 21. år-
hundrede. Fibernet gør 
området langt mere 
tiltrækkende for tilflyt-
tere, og huspriserne vil 
sandsynligvis stige. 

SEAS-NVE er endelig i 
gang med at etablere fiber-
net i Lundby, Køng og 
Kostræde Banker. Der har 
været afholdt fiber-
informationsmøde i Lund-
by, og turen kommer snart 
til Køng. 
 
Bliv tilsluttet nu 
SEAS-NVE har kampagne-
pris på tilslutning ved til-
melding senest den 29. sep-
tember. Det vil gavne områ-
det, at flest muligt hopper 
på vognen. Selv de, der ikke 
ønsker at bruge fiberforbin-
delsen nu, bør overveje at 
blive tilsluttet alligevel. Det 
koster cirka kr. 2.600,- for 
tilslutningen og de første 6 
måneders abonnement til 
SEAV-NVE. Pengene er 
givet godt ud, især hvis man 
senere ombestemmer sig og 
vil på alligevel, eller hvis 
huset skal sælges. Tilslut-
ningen tilhører nemlig hu-
set, og det koster kun kr. 
285,- at få forbindelsen åb-

net igen. 
 
Vælg indholdsleverandør 
Når fiberen er lagt ind i 
huset, kan man vælge mel-
lem forskellige indholdsle-
verandører. På nuværende 
tidspunkt er der fem ind-
holdsleverandører, der alle 
tilbyder internet, telefoni og 
tv i forskellige pakker eller 
internet alene. Tjek pris-
sammenligningen på 
www.syvsogne.dk for en 
overskuelig sammenligning 
af produkterne. 
Alle leverandører har seks 
måneders bindingsperiode 
på nær FastTV, hvor der 
ingen binding er.  
Ønsker man Viasat, er det 
Dansk Bredbånd, man skal 
gå til, og man skal være 
opmærksom på, at Viasat 
opkræver halvårlig kortaf-
gift. 
Men husk, at det ikke haster 
med at vælge indholdsleve-
randør, når bare man er til-
sluttet fiber ved SEAS-

NVE. Så kan man i ro og 
mag finde den rigtige ind-
holdsleverandør og lave en 
aftale. 
 
Styrk erhvervslivet 
I dag er internettet en nød-
vendighed for langt de fle-
ste virksomheder. Kommu-
nikationsformer som e-mail, 
IP-telefoni, Skype og video 
er afgørende for at oprethol-
de forbindelsen til kunder, 
leverandører og samarbejds-
partnere i ind- og udland.  I 
vores område er der især 
mange små virksomheder, 
der er afhængige af hurtig 
og stabil kommunikation. 
Med fibernettet falder ud-
giften måske ikke væsent-
ligt, men til gengæld stiger 
hastigheden voldsomt til 
gavn for virksomhederne. I 
et presset marked kan det 
hurtigt blive afgørende for 
vores lokale erhvervsliv at 
sikre en ordentlig hastighed 
og muligheden for at koble 
sig på fibernettet. 

Derfor skal vi have fibernet 

132 er det antal husstande, 
som i Lundby skal tilslutte 
sig fibernettet senest tirsdag 
den 29. september, for at 
SEAS-NVE vil etablere 
fibernet i Lundby. Det sva-
rer til 30 pct. af de 440 hus-

stande, der har fået tilbuddet  
i Lundby Stationsby. 
På internetportalen 
www.syvsogne.dk  kan du 
følge med i, hvor mange, 
der har tilsluttet sig fibernet 
i Lundby.  
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NYE TIDER! Nu bliver 
dagene kortere. Derfor skif-
ter vi til at gå i weekenden, 
og i år prøver vi at skifte 
mellem lørdag eftermid-
dag start kl. 14.30 og søn-
dag formiddag start kl. 
9.30 
Turene er på mellem 8-11 
km. med mulighed for af-
kortning og varer ca. 2 ti-
mer. 

Alle er velkomne også med 
stave – instruktion kan gi-
ves undervejs –  
 
Vandreplan: 
Lørdag den 3. oktober 
Start: Spindeskolens have i 
Køng 
Søndag den 11. oktober 
Start: Masnedø Bådcenter 
Lørdag den 17. oktober 
Start: Motionspladsen i 

Køng 
Søndag den 25. oktober 
Start: Ådalsvej, Bårse (ved 
de store halmballer) 
Lørdag den 31. oktober 
Start: Ugledige – P-pladsen 
ved grusgraven 
 
VEL MØDT 
Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420/ 2227 7732 

Motion-kultur-natur i Køng oktober 2009 

Torsdags-
komsammen  
i Beldringe 
BELDRINGE BORGER-
FORENING arrangerer igen 
i år "torsdagskomsammen". 
Arrangementet vil finde sted 
hver 14. dag og vil som sid-
ste år bestå af spil , hygge, 
fortællinger,- i år med mere 
vægt på hygge og fortællin-
ger. 
Vi begynder torsdag den 8. 
oktober kl. 13,30-16,30 i 
graverboligen ved Beldringe 
Kirke. Denne dag vil Else-
Maria Kårde fortælle om sin 
barndom, familie m.v. 
Pris 20,- kr. pr deltager. 

Hilsen  
Beldringe Borgerforening 

Under mottoet 
”En festlig aften, 
det er sagen” ar-
rangerer Ældre 
Sagens koordina-
tionsudvalg i Vor-
dingborg kommu-
ne en festlig mu-
sikalsk under-
holdningsaften i 
teatersalen på 
Vordingborg Tea-

ter fredag den 6. 
november med 
Simon Rosen-
baum som konfe-
rencier. 
Ved flyglet sidder 
repetitør ved den 
kgl. opera Carol 
Conrad, som ak-
kompagnatør for 
den alsidige ope-
rasanger Lise-

Lotte Nielsen, der 
også brænder for 
revy og kabaret, 
tillige med det det 
berømte sanger-
par Tove Hyld-
gaard og Tonny 
Landy. 
Programmets in-
gredienser er 
sang, musik og 
humor, blandet 

specielt til denne 
lejlighed, hvor der 
bliver appelleret 
både til smilet og 
lysten til at nynne 
med på de kendte 
melodier. 
Forestillingen vil 
utvivlsomt gå 
over i historien, 
som en aften 
spækket med 
sjældne, humør-
fyldte og musikal-
ske oplevelser. 
Billetter til denne 
aften kan købes 
på Ældre Sagens 
kontorer i Præstø, 
Stege og Vording-
borg i kontortider-
ne, ved alle Ældre 
Sagens arrange-
menter, samt lør-
dag den 3. og 10. 
oktober på Kirke-
torvet 12a kl. 10-
12. Eller bestil på 
aesvola@mail.dk 
eller 5537 1877. 

En festlig aften, det er sagen 

Tonny Landy og Tove Hyldgaard vil være med til at ska-
be fest og glæde i Teatersalen i Vordingborg. 

Festligt bliver mødet med Simon Ro-
senbaum utvivlsomt også! 
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Ma 28 4750Avisen kommer 
Ti 29 4750Avisen kommer 
Sidste frist for tilmelding til 
fibernet i Lundby. Tlf. 7029 
2444. 
18.00-19.00: Happy Feet Line-
dance i Samlingshuset i Bårse  
19.15-20.45: Happy Feet Line-
dance i Samlingshuset i Bårse 
19.00: Lokalrådet for Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg og 
Udby Sogne holder bestyrel-
sesmøde i Sværdborg. 
 
Oktober: 
To 1 19-22 Køng Husflids-
skole, tilmelding til sløjdhold 
19-21.30: De fantastiske fem 
fra Lundby i Svend Gønge-
Hallens Cafeteria. 
Lø 3 9-11.30: Køng Husflids-
skole, børnehold 
14.30: Motionstur fra Spinde-
skolens have i Køng. 
Ma 5 13-15: Plantebyttedag, 
Hastrupvej 20 i Hastrup 
16-20: Mit Kæreste Eje kom-
mer til Sværdborg Sogns For-
samlingshus i Over Vindinge.  
Ti 6 8.00: Klimakaravanen 
kommer til Svend Gønge-

skolen i Lundby 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
To 8 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
13.30-16.30: Torsdagskom-
sammen i graverboligen ved 
Beldringe Kirke. Else Marie 
Kårde fortæller om sit liv. 
14.00: Jeanette Ulrikkeholm 
synger danske sange i Hollæn-
derhaven i Vordingborg. Arr: 
Ældresagen. 
15.30-17.00: Minikonfirmand-
undervisning i konfirmandstu-
en i Køng Præstegård.  
Fr 9 9-11: Sangcafé i Køng 
Kirke. Alle er velkomne! 
Lø 10 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
10-17: Loppemarked i Det gl. 
mejeri i Hastrup 
Sø 11 10-17: Loppemarked i 
Det gl. mejeri i Hastrup 
9.30: Motionstur fra Masnedø 
Bådcenter. 
Ma 12 4750Avisen kommer 
19.00: Banko i Bårse 
Ti 13 4750Avisen kommer 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 

Det sker i oktober 

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: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Tirsdag den 6. oktober 
Bårse: 14.00 Aggerhus med 
efterfølgende kaffe 
Beldringe: 19.00 temaguds-
tjeneste 

Søndag den 11. oktober 
(18. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse:  9.00 
Hammer: 10.30  
Køng: 9.00 
Lundby: Ingen  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 Familie-
gudstjeneste 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Søndag den 18. oktober 
(19. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30  
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-
Madsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 

 Gudstjenester i oktober 

Der blev gået, løbet og cyk-
let lørdag den 29. august til 
fordel for julehjælpen i vore 
sogne. 
Da vi vågnede den lørdag 
morgen regnede det, men 
den danske sommer har jo 
budt på hurtige vejrskift, så 
det lysnede igen, og da 
klokken var 14 havde 34 
aktive fra vore to sogne 
fundet vej til Svend Gønge 
skolen for at gå, løbe eller 
cykle til fordel for julehjæl-
pen. 
Løberuterne var på 5 km og 
10 km, på den korte rute 
der gik Kragebjerg rundt og 
ned forbi Toraco og bagom 
Bøgebjerg, var det Anna 
Irvold på 10 år, der pludse-
lig accelererede og fandt et 
højere gear og kom i mål 
efter 30 min. med resten af 
feltet efter sig. 
De, der løb den lange rute 
forsvandt ned mod Lundby 
Efterskole og ud over mar-
kerne på den nye "Fjord til 
Fjord sti" og fandt Sværd-
borg og løb videre over 
Grumløsevej, hvor der ven-
tede vandforsyninger og en 
opmuntrende kommentar 
med de sidste kilometer 
gennem Gl. Lundby. 

De tilbage lagde turen i 
delvis hård kuling, med 
Andreas Jørgensen forrest 
der kom i mål efter 41 min. 
resten kom i mål kun 14 
min. efter. 
Cyklisterne var en blandet 
gruppe af folk i god form i 
forskellige grader, børn fra 
8 år og op kastede sig frygt-
løse ud på de første 13 km 
sammen med garvede Mou-
tainbikere og cykelryttere, 
der allerede havde cyklet de 
første 67 km den dag helt 
ud til den yderste spids på 
Knudshoved Odde. Martin 
Barbesgaard Hansen lagde 
sig straks i spidsen af feltet 
og var allerede tilbage efter 
20 min. Alle nød turen og 
kastede sig selvfølgelig ud 
på rute 2 på 16 km efter de 
havde slukket tørsten. 
Datoen til næste års "Løb 
for evigt - til fordel for jule-
hjælpen" er en realitet, vi 
går, løber og cykler igen 
den første lørdag i septem-
ber næste år og glæder os til 
at se endnu flere til en for-
nøjelig dag. Tak til alle for 
støtte og opbakning, og de 
1500 kr. går ubeskåret vide-
re til julehjælpen. 
   Sognepræst Lillian Saaek 

De løb for evigt 

*) Grundet restaurering er Vester Egesborg Kirke lukket 
fra 31.-8. til 27.-11. 
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Vort mudersmåel er dæjligt 
 

Hvis vi nu sku’ beskri-i-ve vort sjæ-æl-landske spraw. 
Så må i ordforrå-å-det vi ræjti gå på råw, 
og finne det bæ-æ-ste, vi har fåed lært, 

men ded er ikke nå-å-wed, vi finder særli’ svært, 
næj, ded er ikke nå-å-wed, vi finder særli’ svært. 

 
Når vi ska’ baw’ en ka-aw, ta’r vi gry’edslewen fræm, 

Fra skawet hænter vi en skå-ål , ræsten er så næmt: 
Vi ryrer og pisker, og så blir åwnen tændt, 

Så sparer vi at nå-å-wen til bawren bliwer sændt, 
Så sparer vi at nå-å-wen til bawren bliwer sændt. 

 
På Sjælland bru’r vi la-aw-ner, når vi ska’ ha’ lidt søwn. 

Fra slawtern får vi grissekyd, ja ded er ingen løwn. 
Fra vur gamle køwmand, der får vi vures kaff, 

Og ællers høgger vi os nu mæd dæd, som vi ka’ skaff, 
Ja, ællers høgger vi os nu mæd dæd, som vi ka’ skaff, 

 
Vur bønder guer på mar-ar-ken og passer djeres juer, 

og kvajet vokser sturt og hawner på djers middagsbuer, 
tillige mæd kartå-åf-ler som i hawen gruer, 

ja, dæd er bare løkken, hvis man har sin æjen guer 
ja, dæd er bare løkken, hvis man har sin æjen guer 

 
Se, vi er værdens na-aw-le , det føler vi da sæl’, 

Men Køwenhawn er ganske nær, og dæd er djeres held. 
De mæn’sker der buur dær, de vil så gjærne yd, 
På landet er så skø-ønt, at man høer knap en lyd, 

og derfor ska’ vi hålle fast, nu språwed står for skyd. 
 

Så fra og mæ ida’ – så vil vi dørke dialækt, 
for så vil traditionerne ku’ følle slægt på slægt. 

Hvis andre æj synes, at språwet er så pæent, 
Så er ded kuns fordi, de inte sæl ka’ tale ræent 
Ja, dæd er kuns fordi, de inte sæl ka’ tale ræent 

 
I Køng og Svinø har vi indført fræ’dags morgensang, 

Til fløjte og piano, åh det har så skjøn en klang. 
Mæ boller og basser et herligt traktemang 

og alle er vælkomne - hver en kvinne og hver mand – 
for synge er jo værtefælle nåd de fleste kan. 

 
Gerda Kunkel / Erhard Bruun 

SYNG DIG GLAD 
Fredag den 9. oktober fra 9 til 11 
starter Køng Kirke den første af årets 6 

sangcaféer 
Kaffe og morgenbrød og masser af sang i den 

nye konfirmandstue 
- helt uformelt og hyggeligt, og der er også 
plads til dine forslag til sange og salmer. 

- og så koster det ikke noget. 
Organist Klaus Børner spiller på klaver til san-

gene, og fortæller løst og fast om dem. 
 

 
Læs på midtersiden i 4750 Avisen nr. 68 om 

datoerne for vinterens kommende 5 sangcaféer. 

Kom og syng 
sjæ-æ-llandsk 
Sange som ”Vort mu-
dersmåel er dæjligt”, 
som du ser her ved siden 
af, bliver sunget ved 
sangcaféerne i Køng 
Kirke. 
Erhard Bruun fra menig-
hedsrådet fortæller: 
- På  forårets sidste sang-
cafédag  sang vi et par 
forskellige sange på hhv. 
jysk og fynsk, men der 
var ingen på sjællandsk. 
Så måtte jeg jo fortælle, 
at jeg faktisk kendte en – 
jeg endda halvvejs selv 

skrevet – på sjællandsk. 
Endda på den berømte 
melodi ”Vort modersmål 
er dejligt”. 
Det særligt morsomme i 
den – udover altså ind-
holdet – er jo det særlige, 
sjællandske sprogfæno-
mén: det udprægede 
stød. 
Det vil sige, at stemme-
båndene en brøkdel af et 
sekund går i stå. : ”Går i 
stå-å” Og derefter klin-
ger videre. Nemt nok, 
hvis man er sjællænder!  

Hun har tegnet Gøngeland 
Gunilla Persson bor i Osby og har i 
mange år arbejdet på Osby Kom-
mune som korttekniker. Hun har 
altid været glad for at tegne, og nu 
har man så spurgt Gunilla om hun 
ville tegne det Snapphaneland og 
Gøngeland, som Osby Kommune 

og Vordingborg Kommune arbejder 
på at få etableret i Osby og i Lund-
by. 
- Jeg er stolt over, at jeg blev 
spurgt, og jeg synes selv, at 
opgaven blev løst, siger Gunilla.  
Det synes vi også! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 28. september 2009 til mandag den 12. oktober 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Topkvalitets træbriketter  
10 kg                       19,90 
 
Topkvalitets træpiller  
min. 15 kg                39,90 
  
Tokai engangs lightere      
6 stk                        10,00  
  
Zip optændings blokke       
1 pk                         14,90 
  
Lampeolie 1/1 l         12,90 
Tændvæske 1/1 l      12,90 
  
Fyrfadslys 30 stk  
6 timer                    19,90 
 

Tordenskjold tændstikker 
hushold eller 8 stk      8,90 
 
Halsbrand: 
Sommersby 0,33cl + pant     
                                9.90 
Coolpack Carlsberg øl  
10stk. + pant           44,90 
Coolpack Coca Cola 
10 stk +pant            49.90 
 
Og så skal vi være gode 
ved dyrene: 
2,5 kg solsikkefrø     34,90 
 
 
4 kg vildtfugleblanding 
                               34,90 

10 kg  solsikkefrø   119,90 
 
15 kg vildtfugleblanding  
                             119,90   
  
Fuglebolde i 50 stk.-spand 
                               69,90 
 
6 stk fuglebolde          8,90 
  
Vildtfugleblanding "luxus"   
2 kg                        19,90   

Hampefrø (kun til fugle )  
1 kg                        19,90 
  
Fugle-"müsli" 
800g                       17,90 

Lundby 
 

 

Købmanden der leger med ilden 


