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4750  Avisen 
6. årgang nr. 72 

Avisen til alle i  

 12.-13. oktober 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Er vore skoler  
i farezonen? 
Skoler bliver lukket i Vordingborg 
Kommune i den kommende valgpe-
riode. Det mere end antydede det 
socialdemokratiske medlem af kom-
munalbestyrelsen Flemming Tej-
mers på Landsbyforums valgmøde i 
Mern den 24. september.  
Flemming Tejmers sagde, at skole-
strukturen bliver ændret i den kom-
mende valgperiode, og at det bliver 
hensynet til en rationel drift og et 

forsvarligt pædagogisk indhold, der 
kommer til at afgøre, hvilke skoler 
der skal lukkes. 
Er Bårse Skole og Svend Gønge-
skolen blandt de skoler, der er i fare-
zonen. Det bliver et af de afgørende 
spørgsmål på et valgmøde, som de 
to lokalråd i Syv Sogne indkalder til 
tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i 
Medborgerhuset Lundby.              
                  Læs side 3, 11 og 16 

Ny frist for  
fibernet  
i Lundby 
SEAS-NVE har efter ønske fra 
Borgerforeningen Lundby udvi-
det fristen for tilslutning til fiber-
net. Seneste dato for tilslutning er 
nu fredag den 23. oktober. 
Ved redaktionens slutning havde 
23 pct. af borgerne i Lundby Sta-
tionsby tilsluttet sig, og dermed 
er vi tre uger før fristens udløb 
meget tæt på de 30 pct., som er 
kravet fra SEAS-NVE for at gøre 
Lundby til fibernetby. 
     Læs mere side 6, 8, 20 og 21 

Lundby indvier  
to humørbænke 
Vordingborg Kommune har op-
stillet ”tænkebænke” i kommu-
nen, bare ikke i vores område. 
Borgerforeningen Lundby tog 
sagen i egen hånd, og søndag den 
25. oktober kl. 14 kan vi indvie to 
humørbænke på Svend Poul-
sensvej og Sværdborgvej. For-
mand for teknikudvalget, Søren 
Nybo, indvier den ene og Bente 
Christiansen, Lundby den anden. 
Vi begynder på Svend Poulsens-
vej, lige ud for Abelsvej kl. 14. 
Kom og vær med til indvielsen, 
vi giver et glas champagne. 

Her ser du 38 glade bestyrelsesmedlem-
mer og foreningsaktive borgere fra Syv 
Sogne, som den 2.-4. oktober var på 
besøg i Lundbys tyske venskabsby Loh-
men for at hente inspiration til det dag-
lige foreningsarbejde. Turen blev en 
meget stor succes. Ideerne til forbedring 
af foreningsarbejdet var stor på konfe-
rencerne, og besøgene i den lille by var 
til stor inspiration for alle. Borgmester 
Bernd Dikau fik et fad, håndlavet af 
pottemager Lilian Jensen, Lundby. 
Mange hilsener til Lohmen fra de Syv 
Sogne på Sydsjælland, står på det.  

Hjem fra Lohmen med ny energi 

Lohmens dynamiske borgmester Bernd 
Dikau fik et håndlavet fad af Syv Sogne. 
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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 

Sygruppen bag 
Gøngemarked i 
Lundby søger 
personer, der vil 
sy og optræde i 
dragter fra 1600-
tallet 
 
Til næste år afvikles det 
tredje gøngemarked i 
Lundby. Og det bliver 
større end nogen sinde, da 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsens 400 års fødsels-
dag samtidig fejres. 
Lokale kræfter er allerede 
i gang med forberedelser-
ne i Lundby, men da 
Gøngehøvdingen jo ikke 
kun er Lundbys, selv om 
han boede her i de sidste 
20-30 år af sit liv, invite-
rer Foreningen Svend 
Gønge nu interesserede 
fra hele området til at 
være med. 
- Konkret indbyder vi 
interesserede til at være 
med til at sy deres egen 
dragt, som har med Gøn-
gehøvdingens historie at 
gøre, siger den ansvarlige 
for de historiske personer 
på Gøngemarkedet, Birgit 
Rasmussen. 
Vi har lavet mange drag-
ter, men vi kunne godt 
bruge flere. Og det er 

f.eks. helt konkrete skik-
kelser, vi godt kunne tæn-
ke os besat på næste års 
marked. 
- Det er ikke skuespillere, 
vi søger. Men folk, der 
optræder som bestemte 
personer, og som på mar-
kedet deltager i mindre 
optrin, men decideret 
skuespil er det ikke. 
Birgit Rasmussen fortæl-
ler, at nogle af de perso-
ner, som hun ønsker besat 
er Kong Frederik den 3., 
hans dronning Sophie 
Amalie, Kaptajn Kaj Lyk-
ke, Kulsoens mand Tam, 
gøngerne Abel, Jens Jern-
trøje, Hartvig, Bent, Vang 
og Jesper. Svends kone 
Ane Marie og Smeden 
Asmus. Dertil almindeli-
ge borgere og bønder i 

dragter som man gik med 
i 1600-tallet. - Vi håber, 
at nogen af de, der melder 
sig vil være med i vores 
sygruppe og måske sy 
deres egen dragt. 
Hvis man selv betaler 
råvarerne til dragten, be-
holder man den selv. El-
lers er det Foreningen 
Svend Gønges ejendom. 
Hvis man kunne tænke 
sig at være med, så ring 
til Birgit Rasmussen på 
tlf. 5576 9139.  
Sygruppen mødes to gan-
ge om ugen i Medborger-
huset Lundby. Man behø-
ver ikke at være med beg-
ge gange, og heller ikke 
hver uge. Man kan sag-
tens lave ”hjemme-
arbejde”, siger Birgit Ras-
mussen. 
Ønsker man at støtte fej-
ringen af Gøngehøvdin-
gen, kan det gøres ved at 
melde sig ind i Forenin-
gen Svend Gønge, som 
har medlemmer og am-
bassadører i alle fem syd-
sjællandske kommuner. 
F.eks. er flere godsejere 
og samtlige fem borgme-
stre ambassadører for 
foreningen. Medlemskab 
kan tegnes via hjemmesi-
den www.syvsogne.dk. 
Det er gratis at være med-
lem af Foreningen Svend 
Gønge. 

Hvem vil være Frederik den III? 

Kulsoen fanget af danske 
musketérer. 
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De to lokalråd i Syv Sogne inviterer  
til vælgermøde om skoler, trafik og ældre 

Er vore skoler 
i farezonen? 

Kommunalpolitikere har allerede oplyst, at skolestrukturen  
i Vordingborg Kommune SKAL ændres i løbet af næste valgperiode.  

Hvad kommer det til at betyde for de to offentlige skoler, vi har  
i Syv Sogne, Bårse Skole og Svend Gønge-skolen? 

 

Det vil vi gerne debattere på et vælgermøde i Syv Sogne 
 

TIRSDAG DEN 27. OKT. KL. 19.00-21.30 
I MEDBORGERHUSET LUNDBY 

Banevej 4, 4750 Lundby 
 

Øvrige emner på dagsordenen: 
Trafik:  

Hvornår får vi busbetjening af Lundby Station i myldretiden  
og cykelstier mellem Lundby-Bårse-Præstø? 

Ældre:  
Hvornår bliver det muligt for ældre, som har brug for en ældrebolig,  

at blive boende i Syv Sogne?  
Jokeren:  

Borgerne og skæbnen bestemmer emnet! 
 

Vi har inviteret samtlige opstillede politiske partier. 
Dirigenter: Klaus Larsen og Jens Hallqvist 

 

Arr.: De to lokalråd i Syv Sogne 
(Bårse-Beldringe Lokalråd og Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby Sogne) 

Lokalrådene 
byder på  

kaffe, kage, 
øl og vand 

Prøve-
afstemning  
før og efter  

debatten 
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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 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

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! 

 

Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler  
til fx konfirmation skrives 

Ring på tlf. 3066 3389 
dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby Blikkenslagerfirmaet 

Aut. Vand– & gasmester 
Kaj O. Jensen & Søn ApS 

Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Bårse Husholdningsfor-
ening er klar med et inspire-
rende, sjovt og hyggeligt 
madkursus tirsdag den 27. 
oktober på Vordingborgsko-
len kl. 19.00. 
Vi skal lave og smage fiske-
retter, så meld dig til en god 

aften på tlf. 5598 0146, An-
nelise Jensen på tlf. 5596 
5351, Annelise Olsen. Vi 
skal have din tilmelding 
senest torsdag den 15. okto-
ber. Det koster 200 kr. at 
deltage. Alle er velkomne! 
Og så mænd!  

Hvis der er nogen, der 
mangler kørelejlighed, så 
finder vi ud af det  
Husk, at vi torsdag den 5. 
november har foredrag om 
voldsramte kvinder v/ Dorit 
Otzen  fra Reden i Køben-
havn. Det foregår i Sam-
lingshuset i Bårse kl.19.00. 
Nærmere om pris og tilmel-
ding senere. 
Sæt allerede nu x i kalende-
ren ud for torsdag den 3. 

december, hvor vi har jule-
tur til Lübeck. Der er af-
gang fra Bårse kl. 8.00, og 
vi er hjemme ca. 19.30.   
Pris for bus færge og mad 
495. Alle er velkomne!  Vi 
tager imod tilmelding alle-
rede nu.  
                 Med venlig hilsen  

og på gensyn  
Bårse Husholdnings-

forening     
Annelise Jensen  

Mænd inviteres på madkursus  
af Bårse Husholdningsforening 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
Okt.: 26.-27. okt. - deadl. 19. okt. kl. 10 
Nov.: 9.-10. nov. - deadl. 2. nov. kl. 10 

Nov.: 23.-24. nov. - deadl. 16. nov. kl. 10 
Dec.: 7.-8. dec. - deadl. 30. nov. kl. 10 

Dec.: 21.-22. dec. - deadl. 14. dec. kl. 10 
Bemærk! Vi udkommer  

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

Bemærk, at der er aller 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 

Meld dig til  

fibernet på tlf. 

7029 2444 
Senest 23. okt.! Ny frist for fibernet i Lundby 

Nyt informationsmøde 19. sept. 
Meget tyder på, at det lyk-
kes Lundby at blive fiber-
netby. Ved redaktionens 
slutning havde 23 pct. af 
borgerne i Lundby Stations-
by tilsluttet sig fibernetet, 
og dermed mangler vi kun 
de sidste syv procent, og det 
er ”bare” 30 borgere, som 
skal melde sig til inden den 
23. oktober, så får alle bor-
gere i Lundby mulighed for 
at tilslutte sig det superhur-
tige net, som giver så man-
ge muligheder, både nu og i 
fremtiden. 
Fristen 23. oktober er ny. 
Oprindeligt blev skærings-
datoen sat til den 29. sep-

tember, men da Borgerfore-
ningen Lundby bad SEAS-
NVE om et nyt informati-
onsmøde, da den fornemm-
mede, at mange borgere er 
usikre på, hvad det indebæ-
rer at tilmelde sig fibernet-
tet, kvitterede SEAS-NVE 
med at skyde fristen til efter 
et nyt informationsmøde, 
som afholdes mandag den 
19. oktober kl. 17-19 i Med-
borgerhuset Lundby. 
På mødet vil SEAS-NVE 
fortælle om mulighederne 
med fibernet-tilslutningen. 
Der kommer ikke indholds-
leverandører. Når vi først 
har sikret os fibernettet, kan 

vi i ro og mag vælge de 
indholdsleverandører, som 
vi hver især ønsker. 

Borgerforeningen vil i øv-
rigt undersøge, om der er 
flere muligheder end de 
fem, som blev præsenteret 
på det første informations-
møde. 
Vær i øvrigt opmærksom 
på, at hvis du tilmelder dig 
fibernettet senest 23. okto-
ber, deltager du i lodtræk-
ningen om to gratis forbin-
delser, hver til en værdi af 
2655,- kr. Nemlig en forbin-
delse til 1995,- kr. og seks 
måneders abonnement til en 
værdi af 660,- kr. 
Præmierne udløses kun, 
hvis vi pr. 23. oktober er 
nok til at få fibernet i Lund-
by. Præmierne er sponseret 
af Irvold Data ApS i Lund-
by og Borgerforeningen 
Lundby. 

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 

Mandag den 19. oktober kl. 17-19 er der nyt informations-
møde i Medborgerhuset om fibernet i Lundby. 
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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 
Alle de ting du lige står og mangler. 

slik, odds, film, tips, lotto, øl, vand, spiritus  
samt et godt udvalg dagligdagsvarer.  

Vi har åbent fra 7.00 til 21.00 
98 timer pr. uge med god service  

og et smil på læben. 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

Har I tilmeldt jer fibernet i Lundby? 

Bente Christian-
sen, Kaj Lykkes-
vej 18:  
- Nej, det har jeg 
ikke brug for! 

Maj-Britt Nielsen, 
Ibsvej 43: 
- Ja, det har vi. Vi 
har regnet ud, at vi 
faktisk sparer lidt 
penge, og så har vi 
fremtidssikret vores 
hus med en meget 
hurtig forbindelse til 
det hele. 

Mogens Baagø, 
Lundby Hovedga-
de 115: 
- Vi har tilmeldt os. 
Vi vil nok få mest 
glæde af internetde-
len. Men vi mener 
også, at det er vig-
tigt for byen, at vi 
får fibernet. 

Nils Glud, 
Lundby Ho-

vedgade 101: 
- Vi har ikke 

brug for 
fibernet. 

Vores behov 
er dækket 

med det vi 
har nu. 

Johnny 
Birch, 
Boelsvej 
10: 
- Ikke end-
nu. Vi er i 
tvivl, så vi 
kommer 
helt sikkert 
til infor-
mations-
mødet den 
19. okt. for 
at få mere 
at vide. 

Jytte Rasmus-
sen, Lundby Ho-
vedgade 79: - Vi 
skal høre mere på 
mødet den 19. okt. 

Peter Macke-
prang, Lundby 
Hovedg. 133:  
- Ja, vi har til-
meldt os! 

Ingegerd Riis, 
Lundby Hovdga-
de 104: - Ja, vi 
har brug for det til 
internettet. 
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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 

Vi fandt desværre ud af, at 
den samme aften, vi holdt 
vores flotte messe, var der 
landet nogen meget vigtige 
mennesker i lille Danmark. 
Så familien Danmark var jo 
klistret til skærmene der-
hjemme. 
Men bortset fra det havde vi 
et fint fremmøde. Vi havde 
en utrolig intim, hyggelig 
og lærerig aften. Hvor alle 
sanserne blev berørt, endda 
hos os, da vi jo selv lærte en 
masse om hinanden og kom 
tættere. 
Vi fik afviklet vores lille 
konkurrence med stor be-
gejstring. 
Og den heldige vinder blev 

Berit Hemmingsen, som mi 
skal i de fantastiske fems 
hænder og forkæles. Fort-
sættelse på denne herlige 
forkælelses dag fortsætter i 
næste nummer af 4750. 
Kommentarer fra gæster 
denne aften: 
Superfint initiativ, men gør 
det gerne en søndag efter-
middag næste gang. 
Hold da op, hvor er det dej-
ligt med sådan nogle friske 
kvinder i området, som gør 
så meget for os andre. 
Dejligt med så meget for-
skelligt samlet et sted, og 
tak for alle de gode råd samt 
prøver. 
Lækker kage, øv fik ikke 

lige smagt vinen! 
Fedt at kunne blive forkælet 
til overkommelige priser, og 
så fik man oveni købet 10% 
rabat. 
Hvor i landet kan man lige 
få en make-over til under 
1000 kr? 
Vi vil gerne takke alle de 
fremmødte, og forsikre jer 
om at det ikke er sidste 
gang vi holder sådan et ar-
rangement. 
Vi vil også gerne sige tusind 
tak til vores sponsorer, som 
gjorde vores aften mere 
sanselig i form af, vin, soda-
vand, chips, kage osv. med 
lækkerier. 
Tak til Merko 

Tak til Lundby Kiosken 
Og til jer, som desværre 
ikke fik glæde af os denne 
aften. Tøv ikke, for vi træf-
fes på følgende numre. 
Jazzi Nails - alt i negle - 
Jasmin  Hamade 3029 8109 
3D Massage - Dorthe D. 
Dinesen 2095 3691 
Forever Living - Aloe Vera- 
Mianne Mellergaard          
3025 4854                  
Lundby-Frisøren - Helle 
Johansen 5576 7732 
HomeOptik - Birgitte Olsen                         
7011 1444 

 
Sanselig hilsen  

fra de fantastiske 5 
fra Lundby 

Herlig aften med de fantastiske fem 

FO
TO

S
: J

A
N

 K
U

R
E

K
 



11 

 

4750Avisen, nr. 72, 12.-13. oktober 2009 

Der er lagt op til skoleluk-
ninger i Vordingborg Kom-
mune efter valget. Det står 
lysende klart efter det valg-
møde, som Landsbyforum 
holdt i Mern den 24. sep-
tember.  
Det var især socialdemokra-
ten Flemming Tejmers fra 
Møn, der spillede klart ud 
med en melding om, at der 
skal ske ændringer af skole-
strukturen i den kommende 
valgperiode. 
Hverken økonomisk eller 
pædagogisk er det forsvar-
ligt at fortsætte som nu, 
sagde Flemming Tejmers. 
Hvilke skoler, der skal luk-
kes, blev ikke konkretiseret. 
Og hvilken slags skolestruk-
tur, man stiler mod var der 
ikke enighed om i panelet. 

Flemming Tejmers lovede 
en grundig debat, også med 
lokalrådene, inden kommu-

nalbestyrelsen træffer be-
slutning om en ny skole-
struktur. Skolelukninger kan 

tidligst komme på tale om et 
par år, sagde han. 
                 Læs også side 16 

Der bliver lukket  
skoler efter valget 

Flemming Tejmers (S)  
fortalte, at der er  planer  

om en ny skolestruktur  
i Vordingborg Kommune  

efter valget. 

KLOVN! 
Klovneoptræden  
på scenen i hal 1  

lørdag kl. 11.30 og kl. 14.00 
og igen søndag kl. 11.30  
og igen i løbet af dagen. 

Fødselsdagsweekend i Kræmmerhallerne i Lov 
Kræmmerhallerne i Lov fylder 5 år, og Lyset Diner fylder 2 år. Derfor inviteres til kæmpe fødselsdagsweekend        

LØRDAG DEN 17. OKTOBER OG SØNDAG DEN 18. OKTOBER 

Lørdag kl. 9.45: Flaghejsning med egne 
flag ved indkørslen til Kræmmerhallerne 
Lørdag kl. 10-11:Gratis kaffe&rundstykke 
Lørdag kl. 11.30 og 14.00: Klovn! 
Lørdag kl. 19: Kæmpe party med Sound of 
Shadows (buffet, musik & dans 19-01 200,- 
kr.) 
 
Søndag kl. 11.30: Klovn! 
Søndag kl. 13-15: Leif Kerstein  
underholder på scenen i hal 1 (gratis entré) 
Søndag kl. 13-14: Kaffe og fødselsdagslag-
kage for en 10’er. 
Hele weekenden er der GRATIS kaffe til 
alle og balloner til børnene. 
Cafeteriaet byder på en masse forskellige 
spise– og drikkevarer for  en flad 10’er 
hele weekenden! 

Ib Ibbermanns cirkusshow 
Sjov og ballade er garanteret, når Ib går på scenen med sit show.  
Trylleri, jonglering, balloner og masser af skøre påfund, er bare lidt af det,  
I vil opleve i  hans forrygende show. 

Kæmpe nostalgi party med SOUND OF SHADOWS 
Lørdag den 17. oktober Vi starter med buffet kl. 19, serveret af 
Lyset Diner, og der spilles efterfølgende op til dans fra kl. 20 til 01. Det fo-
regår i vores store lokale i Kræmmerhallerne i Lov. Kontakt: 5829 0111. Pris 
incl. buffet: 200,- kr. Billetter købes i Cafeteriaet. Først til mølle-princippet! 

Leif Kerstein 
underholder 
på scenen i 
hal 1 søndag 
fra kl. 13 til 
kl. 15. Gratis 
adgang! 

Børne-karaoke Vi har 
opstillet et karaokeanlæg til 
børnene hele weekenden! 

Cafeteriaet tilbyder hele weekenden: 
Fadøl 20,- * Hjemmelavet pizza 50,- * Soda-
vand 10,- * Fransk hotdog 10,- * 
Pandekagecaféen tilbyder hele weekenden: 
Hjemmelavet pandekage 10,- * Fadøl 20,- 
Sodavand 10,- * Ostemad 10,- 
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Lørdag den 5. september 
lagde Svinø Borgerforening 
grunden til en ny tradition, 
da Svinødysten blev afviklet 
for første gang. 
Allerede klokken 10.30 
mødte de første deltagere op 
på festpladsen ved Nør-

restrand, hvor dagen indled-
tes med blindsmagning af øl 
og cola. 
Derefter var der fri leg med 
mulighed for at spille for-
skellige spil, øve sig på styl-
ter og ethjulet cykel eller 
bare lege i nogle opstillede 

halmballer. Trods den kraf-
tige blæst var der også flere, 
der benyttede sig af mulig-
heden for at prøve de kajak-
ker, som Roneklint Kajak-
center mødte op med for at 
demonstrere. 
Dagens højdepunkt var Svi-

nødysten, der blev afviklet 
om eftermiddagen. Det var 
meget spændende: Vest 
indledte med at vinde have-
traktorstafetten skarpt for-
fulgt af Byen, der kørte 
traktor som andre kører 
radiobiler. I alt blev der 
kæmpet i 8 dicipliner, hvor 
Vest og Byen skiftedes til at 
vinde. 
På grund af et lille uheld 
udgik stigestafetten af kon-
kurrencen, så forud for den 
sidste konkurrence, som var 
en avanceret form for klud-
dermutter, stod holdene 
lige. Deltagerne indtog un-
dervejs mange indviklede 
stillinger. Den første vinder 
nogensinde af vandrepoka-
len blev Byen. Og det kan 
de takke de 2 piger for, som 
ved hjælp af hjernegymna-
stik forstod at løse opgaven. 
Den begivenhedsrige dag 
sluttede med fællesspisning 
og hygge i festteltene. 

Her ser vi det glade vinder-
hold fra Byen med pokalen. 

Svinødysten - en ny 
tradition på Svinø 

Lej til festen  
 
 
 
 

Lov Festudlejning  
& Automatudlejning 

 
RING FOR BESTILLING  2148 2399 

 
Besøg vores stand i Kræmmerhallerne  

i Lov og se på varen,  
inden du bestiller! 

Softice-maskine Karaoke-anlæg Juke-box 

Fadøls-anlæg 

Slushice- 
maskine 
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LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

Åbent: 
Onsdag 16.00-17.30 
Lørdag 10.00-14.00 
 
Lundby Hovedgade 
70 
Lundby 
tlf. 5576 7023 

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 

www.syvsogne.dk 

Atter whist i Lundby 
- Efter opfordringer fra 
flere medlemmer af den 
gamle whist-klub i Lund-
by, vil vi nu forsøge at 
begynde at spille whist 
igen om eftermiddagen i 
Medborgerhuset Lundby. 

Det siger Ole Kristiansen, 
som er en af initiativtager-
ne til at få gang i whist-
klubben igen. 
- Vi håber, at mange i 
Lundby og omegn, som har 
lyst til hyggeligt samvær 

over et spil kort, vil melde 
sig, siger Ole Kristiansen. 
Er du en af dem, der godt 
kunne tænke sig at melde 
gran, solo eller bare pas, så 
ring til Ole for yderligere 
oplysninger på 5576 7771. 
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I år afholder Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i 
Over Vindinge julemarked 
lørdag den 7. november kl. 
11-16. - Vi søsatte sidste år 
et tiltag, som gerne skulle 

blive en tradition. Nemlig et 
julemarked, der ligger i 
tilpas afstand til juleræset, 
fortæller Britt Madsen, som 
er medlem af bestyrelsen i 
forsamlingshuset, som har 

taget initiativ til julemarke-
det for at bidrage til forsam-
lingshusets fremtid. 
Sidste år høstede huset et 
pænt overskud på sit første 
julemarked, hvor især antal-

let af tilmeldte boder og 
sælgere imponerede.   
Leje af en bod koster 50 kr. 
Har man spørgsmål er man 
velkommen til at ringe tlf. 
2985 0944. 

Sværdborg Sogns Forsamlingshus holder igen julemarked 
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Landdistrikter og landsbyer 
vil blive prioriteret højt i 
den kommende kommunal-
bestyrelse. I hvert fald hvis 
det står til de seks kandida-
ter, der repræsenterede de 
politiske partier ved Lands-
byforums debatmøde i Kul-
turhuset Multicum i Mern 
torsdag den 24. september. 
Her tog netværksforeningen 
Landsbyforum hul på valg-
kampen til kommunevalget 
i november med temaet: 
Fremtiden i landdistrikterne 
i Vordingborg kommune. 
Ca. 60 borgere og repræsen-
tanter fra de politiske partier 
var mødt op, og med frem-
adrettede konkrete spørgs-
mål blev mange af de udfor-
dringer, som beboerne i 
landdistrikterne møder i 

deres hverdag berørt. Di-
skussionen der blev styret 
med hård, men effektiv 
hånd af Peter Sten Hansen 
fra Lundby, omfattede såle-
des både skolelukninger, 
nedlæggelser af busruter, 
vindmøller, privatisering af 
veje m.m. 
Hertil kom nogle mere 
overordnede spørgsmål an-
gående muligheden for at 
udarbejde en landdistrikts-
politik for Vordingborg 
kommune. Svarene var ge-
nerelt positive, og alle kan-
didater var enige om, at der 
skal ske noget på dette om-
råde, omend forslagene til 
hvordan var forskellige: 
Nogle kandidater argumen-
terede for at skrive en deci-
deret landdistriktspolitik 

med et program for dens 
udførelse ind i kommune-
planen.  Andre mente, at det 
er nok at give lokalrådene 
udvidet høringsret ved stør-
re ændringer i lokalsamfun-
dene.  Et helt konkret for-
slag lød på, at landdistrik-
terne får et fast punkt på 
økonomiudvalgets dagsor-
den.  Generelt var der dog 
bred enighed om at sikre 
udviklingen i landdistrikter-
ne ved at udbygge nærde-
mokratimodellen i Vording-
borg kommune og fortsat 
bruge de 17 lokalråd og 
kommunens dialogudvalg 
aktivt. 
”Landsbyforum vil gennem 
dialog og erfaringsudveks-
ling blandt foreningens til-
sluttede lokalråd, foreninger 

og netværk følge tilbage-
meldingerne til dørs, når 
den kommende kommunal-
bestyrelse trækker i arbejds-
tøjet”, siger medlem af 
Landsbyforums sekretariat, 
Mogens Bengtsson, og fort-
sætter:  
- Vi vil samtidigt tilbyde 
vores samarbejde i udviklin-
gen af Vordingborg kom-
mune, så vi ikke kun histo-
risk set er stedet for Dan-
marks fødsel og demokrati-
ets vugge, men også er nuti-
dens garant for social tryg-
hed og nærdemokrati. 
 
Der bringes et indslag fra 
debatmødet på 
www.tvmoen.dk, som der 
også kan læses mere om på 
www.landsbyforum.dk. 

Landdistrikternes fremtid kom på dagsordenen 

Landsbyforums valgmøde i Kulturhuset Multicum i Mern var særdeles velbesøgt. Der kom borgere fra hele kommu-
nen. Og politikerne kvitterede med kontante løfter om at sætte fokus på landdistrikterne. (Foto: Sigurd Bo Bojesen) 

Bårse Samlingshus har fået ny vært  
Torsdag en 1. oktober tiltråd-
te Steen Jensen som ny vært i 
Bårse Samlingshus. 
Steen Jensen, der er 51 år, er 
oprindelig udlært som kok på 
Store Kro i Fredensborg og 
har siden arbejdet på en ræk-
ke kendte kroer og restauran-
ter. I de senere år har Steen 
Jensen været restauratør i 
Næstved Hallerne. 

Steen, der er et positivt og 
udadvendt menneske glæder 
sig til at flytte til Bårse og 
overtage forpagtningen af 
Bårse Samlingshus. 
Bestyrelsen for Bårse Sam-
lingshus er overbevist om at 
Steen er den rette mand til at 
sikre at Bårse Samlingshus 
vil komme til at spille en 
endnu større rolle i Bårse og 

Sydsjælland. 
Bårse Samlingshus er veleg-
net til små og større møder 
og familiefester og 
kan bespise op til 120 delta-
gere i den store festsal. 
 

Steen Jensen, ny vært i 
Bårse Samlingshus.  

(Foto: Ivan Tolborg) 



17 

 

4750Avisen, nr. 72, 12.-13. oktober 2009 



18 

 

4750Avisen, nr. 72, 12.-13. oktober 2009 

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  

I sidste måned havde 6. 
klasse på Svend Gønge-
skolen besøg af deres ven-
skabsklasse 6. K fra Örke-
nedskolan i Lönsboda i Skå-
ne.  
Men hvordan opfatter ele-
verne selv mødet med de 
skånske børn.  
En af klassens lærere, Su-
sanne Jespersen har inter-
viewet Rasmus og Emilie, 
og her kan du se, hvad de 
svarede, da hun spurgte 
dem: 
Hvor mange af de svenske 
elever havde du kontakt med 
inden besøget? 
Rasmus: Jeg havde lidt 
kontakt med én af drengene. 
Emilie: Jeg har haft noget 
kontakt med to af pigerne. 
Hvor mange af de svenske 
elever fik du snakket med 

under besøget? 
Rasmus: Jeg fik snakket 
med de fleste af drengene. 
Emilie: Jeg fik snakket med 
en del af pigerne. 
Har du været i kontakt med 
nogen af dem efter besøget? 
Rasmus: Ja og nej. Jeg har 
hilst på tre-fire af dem, da 
jeg var til gymnastikopvis-
ning i Lönsboda den 18. og 
19. september. 
Emilie: Nej, ikke endnu. 
Tror du, du vil bevare kon-
takten med nogle af eleverne 
i 6 K? 
Rasmus: Jeg kunne godt 
finde på at skrive en besked 
til dem på Messenger. 
Emilie: Det tror jeg nok. 
Hvad har været den største 
oplevelse for dig under be-
søget? 
Rasmus: Byturen i Vor-
dingborg. Andreas, Joakim 
og jeg var glade for, at to-tre 
af de svenske drenge gerne 
ville gå sammen med os. 
Emilie: Opholdet på Avnø – 
fiske efter smådyr iført wa-
ders! 
Var der noget, du ikke var 
tilfreds med? 
Rasmus: Ja, at svenskerne 
ignorerede os, da vi bad dem 
være stille om natten. 
Emilie: Ja, at svenskerne 
vågnede tidligt og begyndte 
at larme. 
Hvad mener du om ideen om 
venskabsklasser? 
Rasmus: Det er en god idé 

at møde nogen fra et andet 
land. 
Emilie: Det er sjovt at møde 
nogen fra et andet land, for-
di man kan lære om deres 
sprog og kultur. 
Hvordan gik det med at for-
stå sproget? 
Rasmus: Det gik nogenlun-
de. Det gik bedre, end da vi 
var på besøg hos dem i maj. 
Emilie: Det gik godt. De 
ville gerne gentage, hvis 
man bad dem om det. 
Hvad er det vigtigste udbytte 
for dig, når du tænker på 
vores besøg hos dem og 
deres besøg hos os? 
Rasmus: Jeg fik mest ud af 
samværet med klassen, da 
de var her, fordi vi var sam-
men hele tiden. 
Emilie: Do 
Synes du, der er forskel på 
dem og os mht. opførsel, 
vaner etc.? 
Rasmus: Ja, svenskerne er 
mere generte end os og gi-
ver nogle slappe håndtryk! 
Pigerne og drengene i 6 K 
fungerer mere som en sam-
let gruppe, hvor vi i 6. A er 
mere opsplittet i en pige- og 
en drengegruppe. 
Emilie: Svenskerne virker 
mere generte end os. Sven-
skerne var mere modige, 
end vi havde regnet med. Vi 
havde håbet på at kunne 
skræmme dem under natlø-
bet i granskoven! 

www.syvsogne.dk 

Svend Gønge-elevernes indtryk  
af deres skånske skolevenner 
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Kræmmerne i Lov fejrer fødselsdage 

 

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

www.boegebjerghus.dk - mail@boegebjerghus.dk 

BøgebjerghusBøgebjerghus  
Bed & breakfastBed & breakfast  

Kræmmerhallerne i Lov 
fejrer fem års fødselsdag og 
husets cafeteria, Restaurant 
Lyset og Café Lyset fylder 
samtidig to år, og dette fej-
res med arrangementer lør-
dag-søndag den 17.-18. 
oktober. 
Lørdag den 17. hejses flaget 
kl. 09.45 herefter står den 
på gratis kaffe og rundstyk-
ke frem til kl. 11.00 i kræm-
merhallerne. 
Kl. 11.30 og 14.00 optræder 
Ib Ibbermanns trylleshow 
på scenen i Hal 1 for børn 
og barnlige sjæle med tryl-
leshow. 
Cafeteriaet tilbyder forskel-
lige spise- og drikkevarer til 
meget rimelige priser. 
F.eks. fransk hotdog til 10,- 
kr. hjemmelavet pizza til 
50,- kroner, fadøl til 20,- og 
sodavand 10,- kr.  
Samtidigt sæsonåbner Pan-
dekageCaféen i Hal 1 og 
byder her på tilbud med øl 
og sodavand som i cafeteri-
aet, og hjemmelavede pan-
dekager med sukker og syl-
tetøj for en 10’er hele week-
enden. 
Lørdag aften er der nostalgi 

party med Sound of Sha-
dows. Lyset Dinér serverer  
buffet kl. 19.00 og efterføl-
gende spilles der op til dans 
med Sound of Shadows til 
kl. 01.00 
Billetter koster 200,- kr. 
inkl. buffet og de kan bestil-
les på tlf. 3166 4121 eller 
købes i cafeteriaet (først til 
mølle-princippet). 
Der er hele weekenden op-
sat et karaokeanlæg ved 
cafeteriaet, og alle børn kan 
få lov at optræde som ver-
densstjerne for husets gæ-
ster. Det er gratis og børn 
får en sodavand i cafeteriaet 
bagefter. 
Søndag den 18. okt. begyn-
der endnu en dag i festlighe-
dernes tegn, og Ib Ibber-
manns trylleshow lægger ud 
kl. 11.30 med sit show, og 
herefter inviterer kræmmer-
hallerne på kaffe og fødsels-
dagslagkage i musikafdelin-
gen og ved scenen i Hal 1 
kl. 13 til 14 for en 10’er. 
Mens man nyder lagkagen, 
optræder Leif Kerstein med 
et soloshow på scenen i Hal 
1. 
Ib Ibbermanns trylleshow 

fester lidt rundt om efter-
middagen i cafeteriaet i Hal 
2 med lidt trylleri og bugta-
ler. Kræmmerhallerne i Lov 
byder på gratis kaffe hele 
weekenden, og der er ballo-
ner  til alle børn. 

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. 

Klov-
nen 
under-
holder 
børne-
ne 

Fibernettet gør dit hus mere værd! 
Hvis du har fibernet i dit hus, bliver det mere værd. Meget 
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 senere tids-
punkt. Ring i dag 7029 2444 og tilmeld dig! 
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Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
2246 3234  
Grupperådsformand :  

Carsten Nielsen - c-a.nielsen@mail.dk 

5576 9733  

Mødeaftener Ulve: tirsdage 17-19  1.-4.kl.  

Junior: mandage 15.30-17.30   4.-6.kl. 

Spejdere: Torsdage i lige uger 19-21 

6.kl. og opefter 

Se mere på  www.kfum-lundby.dk 

Flaske indsamling 

Merko Lundby har overtaget spejdernes flaske-

indsamling. Så aflevér dine tomme flasker ved 

Merko, din lokale butik, der støtter KFUM Spej-

derne i Lundby! Så støt spejderne, og aflever di-

ne flasker i Merko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Sværdborg Sogns Beboer-
forening indkalder til møde 
for alle beboere i sognet – 
det er ikke et krav at man er 
medlem. Man bydes til mø-
de for at debattere, hvilke 
projekter de tildelte midler 
fra Syv Sogne Samarbejdet 
skal anvendes til.  
Eneste krav til anvendelsen 
af de 38.000 gode danske 
kroner er, at projektet man 
søger om midler til, skal 

komme alle beboere til go-
de. Og da mødet falder sam-
men med opstart af 
”Suppestue” i forsamlings-
huset på Tinghøjvej 8 – 
hvad er da mere naturligt 
end at indbyde alle til gratis 
suppe! Suppemesteren har 
ikke afsløret, hvilken suppe 
han vil præstere denne af-
ten, men han siger dog det-
te:  ”I den kommende sæson 
vil vi højne alsidigheden 

ved at der kommer et par 
gode gæstekokke på banen. 
De vil divertere med jagt-
supper af den helt sublime 
slags”. 
 Suppemester Thomas Jør-
gensen afslører, at selv han, 
der er opfødt med suppe i 
god tysk forstand nærmest 
gennem modermælken, har 
noget at glæde sig til.  
”Men den første omgang, 
hvor det er beboerforenin-

gen der betaler for gildet, 
har jeg selvfølgelig forbe-
redt en solid grydefuld!” 
Mon ikke dette kan lokke en 
og anden beboer i Sværd-
borg op af køkkenstolen 
derhjemme for at nyde den 
gode gratis mad i forsam-
lingshuset mandag den 2. 
november kl. 18, og så 
samtidig få indflydelse på, 
hvad   Sværdborgs projekt-
penge skal gå til? 

Beboersuppe og debat om  
projektpenge i Sværdborg 

SEAS-NVE udloddede to 
præmier, da de 15. septem-
ber holdt informationsmøde 
om fibernet i Medborgerhu-
set Lundby. Vinderne er 
fundet, og det blev: 
Familien Degn-Andersen, 
Svend Poulsensvej 51, som 
har vundet en middag for to 

personer og Kenneth Du-
borg, Lundby Hovedgade 
81, som nu kan invitere fru 
Mette med på et hotelop-
hold for to personer. 
Der er nyt informationsmø-
de i Medborgerhuset Lund-
by mandag den 19. oktober 
kl. 17-19 med nye præmier. 

Vindere af middag for to  
og hotelophold for to 
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Tagrendemanden, Jørgen 
Blad fra Lundby, havde 
samlet et hold af venner 
og familie for at give et 
lokalt islæt i et af verdens 
største løb, den 36. udga-
ve af Berlin Marathon, 
der blev løbet den 20. 
september. 
 
- Følelsen af, at løbe over 
målstregen ved Brandenbur-
ger Tor var ubeskrivelig, og 
medaljen, vi fik overrakt 
kort efter mål, var og er et 
fantastisk symbol på hele 
den lange træning op til 
løbet og de ømme ben, vi 
måtte leve med dagen efter, 
fortæller Jørgen Blad. 
 
Overskud i hverdagen 
Den megen træning op mod 
de 42,195 km i Berlin har 
også givet andet afkast end 
ømme ben og medalje om 
halsen. Træningen har bety-
det et langt større overskud i 
hverdagen for Jørgen, der 
på trods af 65 år på fødsels-
attesten gennemførte løbet 
på under fem og en halv 
time. 
- Løbetræningen har givet 
mig mere overskud i hver-
dagen. Det har betydet, at 

selv om jeg kan have en 
stresset hverdag, så ser min 
familie mere til mig, og jeg 
er generelt i bedre humør. 
Og målet med at komme til 
at løbe et maraton sammen 
med både min søn og gud-
søn har motiveret mig hele 
vejen gennem træningen. 
Det sagde Tagrendemanden, 
inden han snørede løbeskoe-
ne og begav sig ud på en 
mindre tur.  
Allerede den 4. oktober skal 

han på den igen til Eremita-
geløbet i Dyrehaven i Kø-
benhavn, hvor hele hans 
interesse for løb startede for 
23 år siden. 
 
Solskin og god stemning 
Maratonet i Berlin blev af-
viklet under helt sommerag-
tige forhold, 25 grader og 
sol fra en skyfri himmel. 
Derfor var et utal af tilskue-
re stimlet sammen langs de 
42,195 km gennem Berlins 

gader. Undervejs var stem-
ningen så høj, at scenariet 
ledte tankerne mod stemnin-
gen og euforien på de hår-
deste bjergetaper i Tour de 
France. Det malende an-
sigtsudtryk hos de fleste af 
løberne ved 37 kilometer 
skiltet vidnede om hårdhe-
den ved at udsætte kroppen 
for mere end tre timers løb - 
for størsteparten af deltager-
ne. 

Martin Kølbæk, Jørgen 
Blad, William Lundh, og 

forrest Andreas Jørgensen 
og Ulrik Kirk.  

65-årige Jørgen Blad  
løb Berlin Marathon  

30 pct. af borgerne i Lundby skal sige ja til fibernet 
Hvis Lundby skal blive 
fibernetby med de mest 
moderne internet– og tv-
forbindelser, skal 30 pct. af 
de 440 husstande i Lundby 
Stationsby senest fredag den 
23. oktober have sagt ja til 
fibernettet. 
I skrivende stund har 23 pct. 
sagt ja, så vi er meget tæt på 
målet. Godt og vel 100 bor-
gere har sagt ja, vi mangler 

bare ca. 30, så er Lundby 
fibernetby. 
Da Borgerforeningen Lund-
by har konstateret, at rigtigt 
mange borgere fortsat er 
usikre på, hvad de får ud af 
fibernettet, afholder SEAS-
NVE endnu et informations-
møde mandag den 19. okto-
ber kl. 17-19 i Medborger-
huset Lundby. Her er kun 
SEAS-NVE til stede og 

svarer på alle de spørgsmål, 
du måtte have.  
Borgerforeningen Lundby 
og Irvold Data har sponseret 
to fibernettilslutninger og to 
gange seks måneders leje, 
præmier til en værdi af 2655 
kr. hver, som der trækkes 
lod om blandt de tilmeldte, 
hvis vi kommer op på de 30 
pct. og dermed får fibernet i 
Lundby. 

Husk, at fibernettet gør dit 
hus mere værd, da det er 
fremtidens tv– og internet-
transportør. Det kan efter 
manges mening betale sig at 
få installeret fibernettet, 
selv om man ikke vil bruge 
det. Man kan melde fra efter 
de seks måneder, og til en-
hver tid melde sig til igen 
for et gebyr på kun 285,- kr. 
Det gælder også nye ejere.   



22 

 

4750Avisen, nr. 72, 12.-13. oktober 2009 

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 

Blinker de til dig? 
Der kan være en god grund til, at 

modkørende blinker til dig.  
Måske er dine lygter forkert  

indstillede eller også er de defekte! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice 

Ma 12 4750Avisen kommer 
Ti 13 4750Avisen kommer 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 14 19.00 Syv Sogne 
Samarbejdet holder møde i 
Svinø Forsamlingshus 
To 15 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby 
Lø 17 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Fra 9.30: Kræmmerhallerne i 
Lov har fødselsdagsfest 
14.30: Motionstur Start Moti-
onspladsen i Køng  
Sø 18 Fra 11.30: Kræmmer-
hallerne i Lov fejrer fødsels-
dag 
Ma 19 10.00: Deadline for 
4750Avisen nr. 72 
17-19: Informationsmøde om 
fibernet i Medborgerhuset 
Lundby. 
Ti 20 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 1 
To 22 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
13.30-16.00: Torsdagskom-

sammen i graverboligen ved 
Beldringe Kirke 
Fr 23 Sidste frist for tilmel-
ding til fibernet i Lundby. 
Ring 7029 2444 og meld 
din adresse til fibernet. 
Lø 24 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
14.30: Motionstur  
Sø 25 9.30: Motionstur Start 
Ådalsvej, Bårse (ved de store 
halmballer) 
14.00: Søren Nybo og Bente 
Christiansen indvier de to nye 
humørbænke i Lundby. Vi 
mødes på Svend Poulsensvej 
ved Abelsvej. 
Ma 26 4750Avisen kommer 
Ti 27 4750Avisen kommer 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
19.00: De to lokalråd i Syv 
Sogne holder valgmøde i Med-
borgerhuset Lundby 
19.00: Bårse Husholdningsfor-
ening besøger Vording-
borgskolen. 
To 29 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
Lø 31 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold. 

Det sker oktober: 
Dagcentret i Jungshoved 
blev nedlagt 1. oktober.    
Vi har erfaret, at Ældrerå-
det heller ikke i dette tilfæl-
de har været hørt, hvilket 
kommunen er forpligtet til 
– det kaldes høringsret. 
De forpligtelser, der her 
siddes overhørigt af politi-
kerne før der træffes beslut-
ninger hen over hovedet på 
de folkevalgte medlemmer 
af Ældrerådet, må høre op. 
Det synes i mange tilfælde 
at være glemt, når valget 
har fundet sted. 
For ingen, med den ringeste 
kendskab til demenssyg-
dommen, kan det være 
fremmed, at tryghed og 
sædvaner er en absolut nød-
vendighed. Nedlæggelse af 
dagcentre for disse personer 
er helt utilstedeligt, når 
centrene i øvrigt fungerer. 
Det var tilfældet, indtil af-
løsning af den fungerende 
demenssygeplejerske skulle 
foretages i foråret, hvor 
man greb til en uprøvet 
ændring. 

Den ordning der blev ind-
ført resulterede i, at ny visi-
tation skulle foretages gen-
nem lægerne, men da dette 
var vanskeligt og derfor 
betød færre deltagere, blev 
der fundet basis for nedlæg-
gelse, afskedigelse af perso-
nalet og overflytning til 
Fjordgården. 
Det må snart være slut med 
nedskæringerne for de sva-
ge og demente, som ikke er 
i stand til at forsvare sig. 
Vi må stille krav om, at 
trygge rammer bevares, for 
uden disse vil fremtiden 
bringe meget uheldige kon-
sekvenser for de menne-
sker, der i alderdommen 
rammes fysisk og psykisk 
eller bare bliver gamle. 
Det er sørgeligt, at de bud-
getoverskridelser siddende 
byrødder ikke har kunnet 
håndtere, skal ramme hårdt 
blandt syge og svage. 

Ældre Sagen 
Koordinationsudvalget i 

Vordingborg 
Jørgen Nymark, formand 

Lukning af dagcenter for demente 
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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*) 
 
Søndag den 25. oktober 
(20. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 11.00 Provsti-

gudstjeneste i Stege 
Bårse: Se Beldringe 
Hammer: 9.00 Helle Poulsen 
Køng: 9.00 
Lundby: Se Beldringe 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Se Beldringe 
Udby: Se Beldringe 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Onsdag den 28. oktober 
Bårse: 17.00 Familiegudstje-
neste med spisning 
Torsdag den 29. oktober: 
Sværdborg: 17.00 
Køng: 17.00 Stilleandagt 

Søndag den 1. november 
(Alle helgens dag) 
Beldringe: 17.00 
Bårse: 19.00 
Hammer: 16.00 Andagt  
Køng: 10.30 Alle Helgen 
Lundby: 10.30 
Svinø: 19.30 Alle Helgen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 17.00 Mindegudstje-
neste Alle Helgens 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Torsdag den 5. november 
Sværdborg: 19.00 Musikan-
dagt med musikcafé 

Søndag den 8. november 
(22. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaar-
den 
Hammer: 10.30  
Køng: 10.30  
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
*) Grundet restaurering er 
Vester Egesborg Kirke luk-
ket  til 27.-11. 

 Gudstjenester for dig - i din kirke - i dit sogn 

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

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. 

Hus ønskes til leje! 
Mand årgang 1948, 
bosat Frederiksberg 
C., ikke-ryger, uden 
husdyr, og netop 
overgået til efterløn, 
søger helårshus til leje 
i Sydsjælland 
 Husets størrelse: Fra 
85-125 m2 i et eller 2-
plan. 
Lejeperiode: Ube-
grænset 
Leje pr. mnd.: max 
5.500 + forbrug 
Beliggenhed: Helst 
med med skov og 
vand i nærheden, og  
i gåafstand til vandet 
f.eks., max 10-15 
minutter 
Indflytning: Vinteren 

2009 eller foråret 
2010. 
Henvendelse:  
Leif Hansen 
E-mail: leifhan-
sen1234@sol.dk 
eller: Aase Harrekil-
de-Petersen 
Tlf. 5576 66 76 
E-mail:  
aase@harrekilde.dk  

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

Selv så lille en 
annonce bliver 
læst i 4750Avi-
sen. Tegn en 
der er større! 
Skriv til 
4750@lundby
web.dk eller 
ring/sms til 
6130 1004. 

Som vedtægterne foreskri-
ver afholdes der generalfor-
samling torsdag d. 5. no-
vember 2009 kl. 19 i arkivet 
på Hasbjergvej 90 i Sværd-
borg.  
- Vi vil gerne se alle, der 
har interesse i sognets histo-
rie, og vi kvitterer med en 
kop kaffe med blødt brød, 
fortæller formand Morten 

Frandsen, der bor i Klar-
skov. Han er barnefødt dér 
og kan underholde med 
timers fortælling om snart 
sagt alle steder i området.  
- Det er måske ikke så man-
ge gæster, vi ser på et år i 
arkivet, men til gengæld kan 
vi glæde os over, at folk der 
henvender sig med en fore-
spørgsel indimellem får 

bingo. Nemlig hvis vi kan 
forsyne dem med viden om 
deres aner. Og vi modtager 
meget gerne besøg, når vi 
holder arkivmøde, som det 
kaldes. Hver den første og 
tredje torsdag i måneden kl. 
19.30-21. Udover at afholde 
den årlige generalforsam-
ling barsler bestyrelsen i 
sognearkivet med en plan 

for den kommende 
”Arkivernes Dag”, som i år 
falder d. 14. november kl. 
10-13. Her vil man priorite-
re landsbyen Klarskov og 
divertere de besøgende med 
billeder, tekst og fortælling 
om sognets forhenværende 
stationsby. Mere herom i 
kommende nummer af 
4750Avisen.  

Sværdborg Sognearkiv holder generalforsamling 
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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. 
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Lundby 

  

Købmanden i Lundby 
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 12. ok-
tober 2009 til man-
dag den 26. oktober 
2009 eller så længe 
lager haves.  
Der tages forbehold 
for udsolgte varer og 
trykfejl. 

Bestil og betal kun 2 dage før afhentning 

20. 500 g kalkunschnitzel 
21. 300 g wienerschnitzel 
22. 300 g wienergullasch 
23. 600 g hakket oksekød 8 % 
24. 600 g hakket skinkekød 8% 
25. 500 g svineentrecote 
26. 400 g gullasch 
27. 400 g bankekød 
28. 3 stk. minut-/pebersteaks 
29. ca. 1 kg bayonneskinke 
30. 400 g stroganoff 
31. 3 stk. kalkuntournedos 
32. 600 g hakket kalkun 
33. 600 g forloren mørbrad 
34. 600 g sigøjnersteak 
35. 1 stk. kylling (1000 g) frost 
36. 800 g bacon 
37. 800 g spareribs 
38. 800 g kogeflæsk 

 1. 800 g hakket oksekød 
 2. 700 g hakket flæskekød 
 3. 800 g hakket kalv/flæsk 
 4. 1 kg medister 
 5. 1,8 kg stegeben 
 6. 600 g stegeflæsk 
 7. 600 g ribbensteg 
 8. 600 g flæsk i skiver 
 9. 500 g nakkekoteletter 
10. 800 g hj.lavede pølser 
11. 500 g svinekoteletter 
12. 400 g skinkeschnitzel 
13. 500 g skinketern 
14. 400 g skinkestrimler 
15. ca. 400 g skinkemignon 
16. 600 g kalkuntern 
17. ca. 500 g kalkunbryst 
18 500 g kalkunstrimler 
19 6 stk. kalkun gordon bleu 

39. 1,2 kg. ribben 
40. 600 g præriebøf 
41. 600 g krydret nakkekoteletter 
42. 1,5 kg kyllingelår 
43. 300 g engelsk bøf (2 stk.) 
44. ca. 800 g rullesteg 
45. ca. 800 g oksegrydesteg 
46. 4 store krydderbøffer 8 % 
47. 300 g bacon tournedos 

Vi gentager  

succes’en! 


