
4750  Avisen 
6. årgang nr. 73 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 26.-27. oktober 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Kvinde - kend din bil! 
Hvilken kvinde kender det ikke:  
Bilen er flad på det ene hjul eller der er 
sprunget en pære.  
Og manden tager ikke telefonen eller 
har ikke tid. Nu er gode dyr rådne. 
Det er slut nu! Anders Jacobsen fra 
Amb i Lundby giver nu kvinder mulig-

hed for at de kan lære deres bil at ken-
de. Han åbner værkstedet for 5-6 kvin-
der pr. aften, med deres egen bil, og her 
kan de lære at skifte hjul eller skifte 
pære, finde ud af, hvordan værktøjet 
virker, eller hvor det er! 
Kvinde - kend din bil!              Side 10 

Om tørvetrillere og 
andet godtfolk 
Onsdag den 4. november kl. 
15.00 kan du høre et spændende 
foredrag om tørvegravning i vo-
res lokale moser. Det foregår i 
Køng Forsamlingshus og fore-
dragsholderen er Jan Svendsen, 
der har skrevet en bog om emnet. 
                               Læs side 16 

Om Lundby får fibernet eller ej i denne 
omgang er ved at udvikle sig til en næ-
sten uudholdelig gyser. Ved redaktio-
nens slutning havde 110 meldt sig til 
fibernet, og der mangler altså kun 22 i 

at vi når det magiske mål på 30 pro-
cent, som svarer til 132 af stationsby-
ens 440 husstande. 
SEAS-NVE tager fortsat mod tilmel-
dinger i denne uge!     Læs side 2 og 3 

Beboere skal selv 
betale gadelamper 
Hvis beboerne på private fælles-
veje fortsat vil have gadebelys-
ning efter at SEAS-NVE har 
jordlagt elkablerne, må de selv 
betale.                         Læs side 4 

Sværvægtere til 
valgdyst i Syv Sogne 
Det bliver politiske sværvægtere 
som Birthe Helth, A, Bent Mai-
gaard, V, Erling B. Nielsen, SF 
og Michael Larsen, B, der kom-
mer til valgmøde i Syv Sogne 
tirsdag kl. 19 i Lundby.     Side 7 

Ny kørelærer i Bårse 
                                  Læs side 7 

Beldringe - Bårse - Hammer - Køng - Lundby - Svinø - GYSER! 
Lundby tæt 
på fibernet 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Vi mangler kun 22! 
V i er så tæt på 

målet! 418 hus-
stande havde ved redakti-
onens slutning  meldt sig 
til fibernet i Lundby. Vi 
mangler blot 22, før vi 
har nået de magiske 440 
husstande, som er 30 pct. 
af husstandene i Lundby 
Stationsby.  
Fristen for tilmelding var 
23. oktober, men SEAS 
modtager også i denne 
uge tilmeldinger, da man 
altid giver en ekstra frist 
af hensyn til evt. forsin-
kelser i postgangen. 
Hvis du også synes, det er 
vigtigt, at Lundby bliver 
fibernetby, så er det altså 
NU, du skal ringe 7029 
2444 og melde din hus-
stand til fibernet. 
På informationsmødet 
den 19. oktober i Lundby 
var der borgere, som var 
mildest talt vrede over, at 
de ikke kunne melde sig 
til fibernet, fordi de bor 
lige uden for bygrænsen. 
Det siger noget om, at de 
der har sat sig ind i tinge-
ne ved, hvor vigtigt det er 
at få fibernet.  
Du er altså heldig, hvis du 
bor inden for bygrænsen i 

Lundby Stationsby! Du 
har muligheden for at 
melde dit hus til fibernet. 
Brug den! 
Hvorfor er det svært at 
forklare vigtigheden af 
fibernet? 
Fordi det måske umiddel-
bart er svært at forstå, 
hvor stor betydning, det 
kan have, at man får en 
boks og en ledning med 
stor datakraft tilsluttet sit 
hus. Det bliver ikke væ-
sentligt billigere end i 
dag. De mange mulighe-
der, der er i fibernettet, 
kan de færreste udnytte 
fra dag ét. 
Fibernettet er en fremtids-
løsning, som hurtigt vil 
vise sig at være til fordel 
for dem, der får det.  
Virksomheder, som har 
brug for stor datakraft, vil 
vide, hvor de kan få de 
forbindelser. Normalt er 
de i de store byer, men i 
landområder, som har 
fibernet, får man de sam-
me muligheder og kan 
tilbyde sine ansatte hurti-
ge kommunikationsmidler 
og de glæder, der er ved 
at bo på landet.  
Nye borgere vil alt andet 
lige i højere og højere 

grad vælge de steder at 
bosætte sig, hvor de får 
de nye teknologiske mu-
ligheder, som er fremti-
dens. 

D erfor kan det i 
løbet af ganske 

få år få ganske stor betyd-
ning, at vi i vores område 
får fibernet. For den en-
kelte kan det betyde sti-
gende huspriser og lettere 
adgang til at sælge, hvis 
det er dét, man vil. 
Hvis vi får fibernet i 
Lundby, står vi stærkt 
rustet til fremtiden. 
Borgerforeningen Lundby 
vil gøre en ekstra indsats 
for at de sidste 22 med og 
vil derefter undersøge 
mulighederne for at få de 
bedst tænkelige aftaler 
med indholdsleverandø-
rer. 
Jeg vil appellere til tviv-
lerne om at ofre de 2655 
kroner, som fibernettet 
koster. Til de, der tænker: 
jeg kan jo altid slutte mig 
til, når de andre har skaf-
fet fibernettet til byen:  
Vi får måske slet ikke 
fibernettet, hvis ikke også 
du melder dig til!  
Ring 7029 2444. 
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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 

Lundby er tæt på målet 
Det er ved at udvikle sig til 
en gyser af rang, om det 
lykkes Lundby at få fibernet 
til byen i denne omgang. 
Ved redaktionens slutning 
tirsdag den 20. oktober kl. 
8.30 morgen, havde 110 - 
svarende til 25 pct. af de 
440 husstande, som kan få 
fibernet i Lundby Stations-
by, meldt sig til. De magi-
ske 30 pct. er 132. Vi mang-
ler altså kun 22 husstande, 
før vi er sikret fibernet. 
Vi er altså så tæt på målet, 
som vi næsten kan være. 
Fristen udløb i fredags, men 
Hanne Skaaning fra SEAS-
NVE siger til 4750Avisen, 
at tilmeldinger, der kommer 
ind her i ugens løb, vil blive 
talt med. 
- Vi tager altid hensyn til de 
tilmeldinger, der kan være 
undervejs i postvæsenet, 
siger Hanne Skaaning 
SEAS-NVE. 
Så i realiteten kan du altså i 
denne uge nå at melde din 
husstand til fibernet ved at 
ringe 7029 2444 og dermed 
være med til at sikre, at 
Lundby bliver fibernetby. 
Ønsker du ikke at benytte 
fibernettet umiddelbart, kan 
du for en engangsudgift på 
2655,- kr. fremtidssikre dit 
hus med den nyeste tekno-
logi. I så fald afmelder du 
dit abonnement en måned 

før de seks måneders bin-
dingsperiode udløber, og 
herefter kan du eller en evt. 
ny ejer af dit hus, melde sig 
til, når det passer jer, for 
kun 285,- kroner.  
Følg fibernetgyseren på  
www.syvsogne.dk. 

Træningstider indendørsfodbold  2009-10 
Til Årgang Trænere 
16.00 Drenge 99 Jesper Larsen 
17.00 Gymnastik  

18.00 Drenge/piger 00 - 03 
Henrik Abildgaard /  
Jacob Vissing 

18.50 Drenge 97 - 98 Rene Wayert 
19.40 Drenge 95 - 96 Anders Jacobsen 
20.30 Drenge 91-94 Jeppe Jensen 
22.30    Dame / Herre Senior  
Til Årgang Trænere 
9.00 Snaphanerne årg. 75-80 Michael  
10.00 Piger årg. 97-98-99 Brian Pedersen 
11.00 Piger årg. 92-93-94 Mikael B Nielsen og Rene 
12.00 Pigerårg. 95-96 Jack Jacobsen 
13.00 Drenge årg. 92 Jesper Kloster 

De sidste tvivlere mødte op 
til det andet fibernetmøde i 
Medborgerhuset Lundby 
mandag den 19. oktober. 
SEAS-NVE gav de sidste 
informationer inden beslut-
ningen blev truffet. 
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SEAS-NVE er i gang med 
at lægge alle deres luftled-
ninger ned i jorden. Det er 
en proces, som har været i 
gang nu i nogle år og vil 
tage et til halvandet år end-
nu. 
Det har medført, at de veje, 
hvor vejbelysningen er 
monteret på SEAS-NVE’s 
master, skal ejerne af vejene 
beslutte, om de vil genetab-
lere belysningen eller ej, da 
masterne er SEAS-NVE’s 
ejendom og bliver fjernet. 
Når SEAS-NVE lægger 
deres luftledninger i jorden, 
fjerner de samtidig deres 
master. Dette medfører, at 
alle lamper, som er monte-
ret på masterne forsvinder. 
Dette er uanset om det er en 
offentlig vej eller en privat 
fællesvej. 
På de private fællesveje, 
hvor der er stålrørsmaster 
uden luftledninger, vil be-
boerne kunne overtage ma-
sterne, hvis de ønsker at 
forsætte med selv at drive 
anlægget. 
På de private fællesveje er 
det kommunen, som er vej-
myndighed og skal dermed 
også varsko ejerne af vejen 
om, at deres vejbelysning, 
forsvinder når masterne 
fjernes. 

Grundejerne skal af kom-
munen som vejmyndighed 
modtage et brev om, at de 
nu skal tage stilling til om 
de vil bekoste et nyt vejbe-
lysningsanlæg. I brevet får 
de også oplyst, at de kan 
kontakte enten en el-
installatør, SEAS-NVE eller 
Vordingborg forsyning for 
at få oplyst, hvilke mulighe-
der de har, hvis de ønsker at 
etablere vejbelysning. 

- Et fornuftigt varsel om, at 
deres vejbelysning forsvin-
der vil være tre måneder, 
for så kan beboerne på ve-
jen nå at tage en beslutning 
om, hvorvidt de vil genetab-
lere belysningen og dermed 
få deres nye ledning med 
ned i den grav/rende, som 
skal graves til elforsyningen 
af husene, hedder det i en 
indstilling fra forvaltningen 
til teknisk udvalg i Vording-

borg Kommune. 
Vej- og trafiksekretariatet 
har i nogle tilfælde ikke fået 
informeret beboerne i god 
tid før gravearbejdet med 
elforsyningen blev foretaget 
eller færdiggjort. I disse 
tilfælde bliver der en mer-
udgift (ekstraudgift) til at 
grave en ny rende, hvis be-
boerne beslutter sig for at 
genetablere deres vejbelys-
ning. 
Hvis de beboere, som øn-
sker at etablere vejbelysning 
og som ikke har fået et var-
sel på tre måneder skal lige-
stilles med øvrige private 
fællesveje, vil Vej- og tra-
fiksekretariatet gå ind og 
udføre gravearbejdet til 
ledningen. 
Vej- og trafiksekretariatet 
vurderer, at udgiften max. 
vil løbe op i 100.000,00 kr. 
På den baggrund har teknik-
udvalget besluttet, at de 
beboere, som ikke har fået 
er varsel på mindst tre må-
neder får udført deres gra-
vearbejde til ledningen af 
Vej- og trafiksekretariatet. 
Udvalget besluttede også, 
beboerne skal henvende sig 
til Vej- og trafiksekretariatet 
indenfor tre måneder, hvis 
de ønsker at får udført gra-
vearbejdet til vejbelysning. 

 

Foreningen Lundby Sognearkiv 
afholder ordinær 

Generalforsamling 
tirsdag den 10. november kl. 19.30  

på Svend Gønge-skolen 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen viser vi en serie gam-
le og nye billeder af udvalgte huse fra Lundby. 

På bestyrelsens vegne 
Karen Johansson, formand 

Beboere på private fællesveje 
skal selv betale ny gadebelysning 

 

”Veje og vildveje til Jerusalem  
– en vandrerhistorie” 

Onsdag den 4. november kl. 19,30  
i Køng Præstegårds konfirmandstue 
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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. 
Dirigent: Klaus Larsen  

 

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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Hvem vil med til jule-
marked i Lohmen? 

Tørvene triller 

Onsdag den 4. november kl. 15.00 
i Køng Forsamlingshus,  

Øberggårds Allé 2, 4750 Lundby 
Jan Svendsen fortæller om sin bog "Tørvene triller".  

Alle er velkomne! 
 

Arrangører: 
Lundby Sognearkiv 

Sværdborg Sognearkiv 
Køng Sognearkiv 

Køng-Lundby Pensionistklub 

Kunne du tænke dig at 
komme med til det traditi-
onsrige julemarked i Lund-
bys tyske venskabsby Loh-
men i Mecklenburg-
Vorpommern. 
Det finder sted fredag-
lørdag den 27.-28. novem-
ber, og med mindre der 
melder sig rigtigt mange, 
arrangerer vi kørsel i pri-
vatbiler. 
Vi regner med at køre fra 
Lundby fredag morgen - så 
vi kan komme med færgen 
fra Gedser kl. 11. Vi vil så 
ankomme til Lohmen midt 
på eftermiddagen, hvor vi 
indkvarterer os på Hotel 

Mecklenburg i Lohmen. 
Om aftenen deltager vi i 
den såkaldte ”Schwedische 
Abend”, middag og fest 
med borgerne fra Lohmen 
og gæster fra Lohmens 
venskabsbyer. 
Lørdag er der så julemar-
ked i præstegårdsladen i 
Lohmen. 
Det er muligt at tage jule-
markedsting med, da vi er 
blevet tilbudt stande på 
markedet. 
Hjemtur lørdag eftermid-
dag ved 17.30-tiden, vi 
tager færgen kl. 19. Og så 
er vi hjemme igen omkring 
kl. 22. 

Har du lyst til at få en op-
levelse ud over det sæd-
vanlige og møde vores 
tyske venner i festligt lag, 
så ring til Peter Sten på tlf. 
6130 1004 eller send en 
mail til sten@post7.tele.dk. 
Turen er primært for dem, 
der vil deltage aktivt i jule-
markedet med salg af ting 
og sager. 
Du skal vide, at det kan 
være en kold fornøjelse på 
den årstid at stå en hel dag 
i en bod i den stort set uop-
varmede præstegårdslade, 
så man skal tage godt 
varmt tøj med, ud over 
festtøjet til lørdag aften! 

Lørdag den 14. november i 
Sværdborg kl. 11–14. 
Sværdborg Sognearkiv holder 
”åbent hus” i anledning af den 
årlige promotion-dag. Med 
vores tema har vi valgt at 
fokusere på sognets eneste 
forhenværende stationsby,  
Klarskov, der med sine godt 
et hundrede husstande samti-
dig udgør Sværdborg sogns 
hoved-enklave.  
”Vi skal forsøge at give et 
billede af Klarskov, som den 
driftige og især handelsaktive 
by, den var i sine tidlige årtier 
- altså i tiden fra 40’erne og 
frem til midten af 80’erne, 
hvor den generelle afmatning 
af landdistrikterne for alvor 
slukkede og lukkede for byli-
vet i Klarskov” - fortæller 
Morten Frandsen, formand for 
Sværdborg Sognearkiv. 
Lørdag den 14. november kl. 
11-14 kan man altså se og 
høre mere om Klarskov: By-
en, der rummer gadenavne 
som Klarskovvej, Dalkærvej, 
Håndværkerstræde, Skoma-
gervænget m.flere.  
Arrangementet foregår i sog-
nearkivet, der endnu har til 
huse i graverboligen på adres-
sen Hasbjergvej 90, 4750 
Lundby – i landsbyen Sværd-
borg. Siden 1995 har man haft 
til huse i gode lokaler, som 
Sværdborg menighedsråd har 
stillet til rådighed mod en 
årlig kalke-tjeneste på udlæn-
gen. Ejendommen er nu sat til 
salg, så det mindre lokalarkiv 
kan dermed påregne at skulle 
holde flyttedag i nærmeste 
fremtid. I skrivende stund 
arbejdes der på at finde nyt 
logi. Skulle nogen være inte-
resseret i at høre mere om 
arkivarbejdet i Sværdborg, 
kan Morten Frandsen kontak-
tes på tlf. 5538 2606. Eller 
læg vejen forbi på Arkivernes 
Dag – vi gir en kop kaffe.  
Med venlig hilsen fra besty-
relsen i Sværdborg Sognear-
kiv: Morten, Bente, Marianne, 
John og Karsten. 

Arkivernes dag 
om Klarskov 

Er der nogen der savner 
denne hankat? 
Den render rundt i Lund-
bytorp. Henvendelse på 
tlf. 2076 2408. 
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Ny køreskole i Bårse 
Så har Syv Sogne fået 
endnu en kørelærer. Jens 
Højbjerg Jakobsen har 
etableret sig med base på 
Præstegårdsvej 8 i Bårse. 
 
Jens Højbjerg Jakobsen har 
i mange år siddet bag rattet 
af op til 25 meter lange sto-
re lastvogne på de europæi-
ske veje, både som selv-
stændig og chauffør. 
Og det er nu en stor fornø-
jelse for ham at sidde i pas-
sagersædet og have "privat-
chauffør" som ny kørelærer 
i Bårse. 

Det er absolut en stor glæde 
at uddanne nye trafikanter, 
således at vi forhåbentlig 
oplever trafikken som mere 
sikker med godt uddannede 
nye trafikanter. 
Jens har efterhånden fået 
mange tilkendegivelser om, 
at de elever som han har 
haft med at gøre, oplever 
ham som en engageret og 
god lærer, som virkelig øn-
sker det bedste for og af 
eleverne. Undervisningen 
kræver en del af eleven, 
disciplin og engagement, 
lyst og den nødvendige tid. 

- Du har samtidig mulighed 
for tage dit nye kørekort i en 
Kia Carens. 
Kørerlærer Jens Højbjerg 
Jakobsen byder dig velkom-
men i hans nye køreskole i 
Bårse. Og skulle du have 
problemer med selv at kom-
me til Bårse vil der blive 
mulighed for at blive afhen-
tet til dine teoritimer mod et 
mindre beløb. 
Er din nysgerrighed vakt er 
du velkommen til at ringe 
på telefon: 2484 4158 eller 
klikke ind på 
www.koereskolen-baarse.dk 

Jens Højbjerg Jakobsens Kia Carens er den af de første køreskolebiler i Danmark med 
de nye EU-nummerplader. (Foto: www.jytte.dk). 

Toppolitikere 
til valgmøde 
i Syv Sogne 
Flere politiske partier har 
valgt at sende deres spids-
kandidater til valgmødet i 
Syv Sogne tirsdag den 27. 
oktober kl. 19. 
Således sender SF vice-
borgmester Erling B. Niel-
sen og de radikale formand 
for Børn-, Unge– og Fami-
lieudvalget Mikael Larsen. 
- Det glæder os, at politike-
ren, der sidder for borden-
den af udvalget, der be-
handler skolernes fremtid, 
kommer til mødet, siger 
formand for det ene af de to 
lokalråd i Syv Sogne, som 
arrangerer mødet, Peter 
Sten Hansen. 
- Vi har lagt op til, at frem-
tiden for vores skoler bliver 
et hovedemne på valgmø-
det. 
Vordingborg Kommune vil 
i den kommende valgperio-
de vil indføre en ny skole-
struktur, og da er det vigtigt 
for os at høre, hvordan 
fremtiden tegner sig for 
vores to kommunale folke-
skoler, Svend Gønge-
skolen i Lundby og Bårse 
Skole, siger han. 
De to lokalråd har i øvrigt 
prioriteret to yderligere 
emner, nemlig busbetjening 
i myldretiden af Lundby 
Station samt udsigterne til 
at få etableret cykelstier fra 
Køng via Lundby og Bårse 
til Præstø. 
Endelig er mulighederne 
for at ældre kan blive i de-
res lokalområde, når de får 
brug for ældrevenlige boli-
ger et hovedemne på dags-
ordenen. Dertil er der en 
joker-runde, hvor det bliver 
skæbnen, der afgør, hvilke 
af borgernes spørgsmål, der 
kommer til debat. 
Ved mødets begyndelse 
afholdes prøvevalg, og det 
gentages umiddelbart efter 
mødet. Mødet holdes i 
Medborgerhuset Lundby. 

Med den hensigt at tilbage-
lægge 6000 km. fra Køben-
havn til Jerusalem til fods 
begav en 33-årig fyr sig af 
sted på eventyr en forårsdag 
i 2005. 
Vandrestøvlerne klemte, og 
rygsækken tyngede, men 
smilet var alligevel bredt 
som landevejen ved udsig-
ten til at træde ud af daglig-

dagen og ind i pilgrimme-
nes gamle tradition. 
Hvad i Himlens navn får 
dog et menneske til at spad-
sere til Jerusalem? 
Og det gennem landskaber, 
der gemmer på skorpioner 
og kobraer og gennem 
fremmede storbyers vild-
nis? 
Henrik Ryan fortæller om 

en rejse i fryd og frygt, om 
lykke, længsler og lærke-
sang, templets vogter, tørre 
tæsk og tricks til angsthånd-
tering.  Det gør han onsdag 
den 4. november 2009 kl. 
19,30 i Køng Præstegårds 
konfirmandstue. Foredra-
get hedder  Veje og vildveje 
til Jerusalem – en vandrer-
historie” 

Veje og vildveje til Jerusalem 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 74: 9.-10.  november 

Deadline: mandag den 2. nov. kl. 10 
Nr. 75: 23.-24. november 

Deadline: 16. 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. 

Hvem har boet i mit hus? 
Det vil enhver tilflytter ger-
ne vide, og tirsdag den 10. 
november kan du komme 
op på Svend Gønge-skolen 
og se en masse gamle fotos 
fra Lundby med mennesker 
foran husene. Sognearkivet 
viser billeder af husene, 
som de så ud dengang, og 
samtidigt, hvordan de ser ud 
i dag. Altså et gammelt og 
et nyt billede af samme hus. 

Hvem var det, der engang 
sad eller stod foran huset, 
og hvornår blev det fotogra-
feret.  

Arrangementet finder sted i 
forbindelse med sognearki-
vets generalforsamling 10. 
november kl. 19.30 på 

Svend Gønge-skolen.  
Alle er velkomne!  
Medlemmer gratis. Ikke-
medlemmer 25,- kroner. 

Se, hvem  
der boede  
i dit hus 
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Jesper Ravnsbjerg 
Hansen er blevet 
valgt som ny for-
mand for Bårse 
Grundejer– og Bor-
gerforening. Han 
afløser Martin Ol-
sen, som har været 
formand i halvandet 
års tid. 
 
4750Avisen har bedt 
den nye formand om 
at præsentere sig selv: 
- Jeg er 40 år, gift 
med Bitten og har to 
døtre. Emma på 7 år 
og Nanna på 6 år, der 
begge går i Bårse 
skole. Bitten arbejder 
i Næstved, og jeg selv 
arbejder for SEAS-
NVE i Haslev. 
Vi er tilflyttere fra 
Haslev, og har boet i 
Bårse siden 2002. 
Jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen ved sidste 
generalforsamling, 
hvor jeg påtog mig 
jobbet som kasserer. 
Hvilket jeg fortsætter 
med indtil næste ge-
neralforsamling. 
Bestyrelsen enedes, 
ved årets begyndelse 
om, at der er flere 
indsatsområder der 
skal arbejdes med. 
Generelt skal vi som 
forening bidrage til, at 
Bårse er og bliver 
attraktiv for borgere  
samt tilflyttere.  
At vi kan vedblive, at 
tilbyde de faciliteter, 
der gør byen attraktiv. 
Herunder skole, fri-
tidsaktiviteter, ind-
købsmuligheder og 
infrastruktur. Meget 
af dette er langsigtede 
mål, som vi forhå-
bentligt for mulighed 
for at arbejde videre 
med i årene der kom-

mer. Det meste af 
bestyrelsen er nye i 
bestyrelsessammen-
hæng, og vi har brugt 
den forgangne tid i år 
til at finde os selv, og 
få lavet nogle quick 
wins. Bl.a. arbejdes 
der på en velkomst-
folder til alle tilflytte-

re, samt et årligt ar-
rangement for alle 
nye borgere, hvor 
Grundejer- og Borger-
foreningen samt andre 
foreninger kan præ-
senterer sig. Vi arbej-
der også på, at videre-
udvikle hjemmesiden 
www.baarselandsby. 

dk, og generelt anven-
de nogle af de moder-
ne medier som f.eks. 
Facebook mere. 

Ny formand i Bårse 

Bårse Grundejer– 
og Borgerforenings 
nye formand Jesper 
Ravnsbjerg Hansen. 
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Hvilken kvinde kender det 
ikke: Bilen er flad på det 
ene hjul eller der er sprun-
get en pære.  
Manden tager ikke telefo-
nen eller har ikke tid. 
Hvad gør man så? 
Det dilemma er slut nu! 
Anders Jacobsen, Amb i 
Lundby, giver nu kvinderne 
i Syv Sogne mulighed for at 
lære at ”lave” sin egen bil, 
når der er noget i vejen. 

Anders afholder et antal 
aftener ”Biler for kvinder”.  
Han åbner værkstedet for 
fem-seks kvinder pr. aften. 
De kommer med deres egen 
bil og lærer at skifte hjul 
eller pære, finde ud af hvor 
værktøjet er, eller hvordan 
det virker,  
- De lærer kort og godt at 
kende deres bil, siger An-
ders Jacobsen. 
Anders fra Amb har allere-

de fået 12–13 forhåndstil-
meldinger til kurserne. 
Er du kvinden, som godt 
kunne tænke dig at lære din 

bil lidt nærmere at kende, 
kan du kontakte Anders på 
info@bygbil.dk eller telefon 
4090 4050 for tilmelding. 

Biler for piger 

I weekenden den 18. og 19. 
september havde vi fornø-
jelsen at være med 19 dejli-
ge gymnastikglade børn i 
vores skånske venskabsby 
Lönsboda, hvis Idrætsfor-
ening fejrede 90 års jubilæ-
um. Og så havde Spring-
team fået æren af at lave 
opvisning i Lönsboda.  
Turen startede ved hallen i 
Lundby hvor alt og alle, 
med lidt besvær blev læsset 
ind i bussen. Fire timers 
kørsel ventede forude, men 
de blev taget med højt hu-
mør.  
Tiden fløj af sted med høj 
musik, slikspisning, masser 
af hygge og sommerfugle i 
maven.  
Vi fik en kongelig modta-
gelse ved Ungdomsskolen 
som skulle danne rammen 
om opholdet natten over. 
Der blev disket op med læk-
ker pizza og sodavand, men 
gymnasterne havde dårlig 
tid til at nyde maden. De var 
mere interesserede i alle de 
fede aktiviteter, de havde 
mulighed for i huset.  
Der var nemlig både bord-
tennis, airhockey, poolbord 
og sing star, som fik huset 
til at rocke af Abbas rytmer.  
De stakkels voksne blev 
vækket alt for tideligt af 19 
morgenfriske børn, som 
synes airhockey og pool-

bord var mere spændende 
end skønhedssøvn og sove-
poser. 
Spændingen steg voldsomt, 
da bussen kørte os til Löns-
boda fodboldstadion hvor 
opvisningen skulle foregå.  
Vejrguderne var med os, så 
ventetiden gik med boldspil, 
hoppeborge og eller bare at 
tumle rundt og nyde fælles-
skabet i den bagende sol.  
Opvisningen gik forrygende 
og publikum klappede be-
gejstret. Børnene var meget 
tilfredse med deres indsats 
og fik meget ros for den 
også.  

Efter opvisningen overvæ-
rede vi indvielsen af et flot 
monument, skænket af 
kommunen. 
Efter et hurtigt bad gik turen 
hjemad mod Danmark igen. 
På vejen kørte vi et smut 
forbi områdets stolthed, 
Lönboda’s store stedbrud, 
Svarta Bergen. Her udvin-
des der sort granit og områ-
det var en labyrint af veje 
og stier. Et utroligt flot om-
råde og helt sikkert et besøg 
værd.  
Nu skulle man så tro, at 
gymnasterne var trætte efter 
en lang dag med mange 

aktive timer i solen og en 
masse indtryk, men nej. 
Hjemturen gik for fuld mu-
sik med et enkelt stop, hvor 
de sidste svenske penge 
skulle bruges. Øjnene blev 
store da der pludselig rulle-
de 2 sportsvogne ind på 
tanken, en rød Farrari og en 
gul Corvette, så der kom 
gang i mobilkameraerne og 
hjemturen var reddet.  
Alt i alt en supergod tur for 
både børn og voksne, med 
masser af sjov og spas. No-
get vi håber kunne blive en 
tilbagevendende begiven-
hed.  
Vi som instruktør vil gerne 
takke I.S.G. foreningen for 
at få muligheden for at 
komme afsted, foreningen i 
Lönsboda for at invitere os 
derop, Peter Sten for kon-
takt, formidling og godt 
selvskab på turen, de aktive 
forældre, som ofrede en 
weekend på at tage med os, 
og de flittige forældre som 
bagte kage og pølsehorn til 
turen,  
Husk at den nye sæson lige 
er gået igang så alle børn 
mellem 10-17 kan stadig nå 
at komme med torsdag mel-
lem 19-21 i Svend Gønge 
Hallen.  

Merle & Louise 
Læs mere om turen på 

www.syvsogne.dk  

En dejlig gymnastik-weekend i Lönsboda 

Det var flot, da Idrætsforeningen Svend Gønges Spring-
team med Dannebrog gik ind på banen i Lönsboda. 
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Salon Krøltoppen 
Jeg fejrer 30 år i Lundby 

Permanent før: 735,- NU: 535,- kr. 
Farvning alt incl. før: 550,-  NU: 400,- kr. 

MATRIX-hårserie i shampoo 
Conditioner: pr. stk.: 140,- kr. 

Køb to og betal 100 kr. pr. stk. SPAR 80 kr.! 
ID-forhandler af hårvoks 

 

SALON 
KRØLTOPPEN 
v/Else Christensen 
Tlf. 5576 7002 

Lundby Hovedgade 93, st. 
Åbent: 9.30-17.00 

tirsdag-torsdag og fredag 
lørdag: 9-12 

Lukket mandag & onsdag 

Farvel til naboer og venner 
En af de største revolutio-
ner, der har fundet sted i 
Danmark, skete i slutningen 
af 1700-tallet. Da blev i 
tusindvis af gårde flyttet ud 
fra landsbyerne og ud på 
landet.  
Udflytningen har betydet en  
gigantisk omvæltning i det 
liv, som gårdens beboere 
levede. De havde været vant 
til landsbyfællesskabet, 
hvor de var sammen om alt. 
Ved udflytningen blev de 
flyttet langt ud på landet og 

der var ingen naboer at ar-
bejde sammen med og føre 
et socialt liv med. På arki-

vernes dag, lørdag den 14. 
november kl. 10-13 fortæl-
ler Lundby Sognearkiv om 

udflytningen i Lundby. Det 
foregår i arkivet, Lundby 
Hovedgade 100.  

Vandreturene fortsætter 
skiftevis lørdag og søndag: 
Lørdag den 31. oktober 
14.30: Start: Ugledige – P-
pladsen ved grusgraven 
Søndag den 8. november  

9.30: - start Petersværft 
Lørdag den 14. november 
14.30: - Start Lundby Kirke 
Søndag den 22. november 
9.30: - Start Oringe på bak-
ken 

Lørdag den 28. november 
14.30: - Start for enden af 
Skaverupvej ved sommer-
husområde 
Søndag den 6. december  
- Julemærkemarsch - start 

Køng Museum 
 
JULEFERIE 
 
2010: start lørdag den 9. 
januar. 

Vandreturene i november skifter mellem lørdag og søndag 

Konakkegården, som indtil år 2000 lå nede bag landbrugsskolen, nu Lundby Efterskole, 
var en af de gårde, der blev flyttet ud fra Gammel Lundby i slutningen af 1700tallet. 
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Information fra Sværdborg og Lundby Kirker 

Hvordan kommer du i kirke? 
 

 
Er det sådan :                    eller…. 

 
 

Vi har i et stykke i menighedsrådet tid sat fo-
kus på hvordan vi kommer til vores kirker. 
Vi har haft spurgt til vores arrangementer om 
der er behov for kirkebilen. 
Det er ikke lige nemt for alle at komme til vo-
res kirker. I budgettet for menighedsrådet er 
der afsat et beløb til kirkebil. Det er derfor mu-
ligt for alle at ringe efter kirkebil til gudstjene-
ste eller arrangementer i vores kirker. 
Har du behov for kirkebilen kan du kontakte 
Sognepræst Lillian Saaek tlf. 55 76 71 40. 

Julebanko 1. december 
Som støtter julehjælpen 

 
Vi afholder bankospil i Rytter-
skolen med fine gevinster. 
Overskuddet af bankospillet går 
til julemad og juleslik til trængte 
familier i Lundby og Sværdborg 
sogne. 
Har du lyst til at bidrage med gevinster kan du 
kontakte sognepræsten 
 
Ønsker du at søge julehjælp kan du ligeledes 
kontakte sognepræsten 
 
Sognepræst Lillian Saaek Tlf.: 55 76 71 40 
                
      Vi ses d. 1. december kl. 19 i Rytterskolen 

Acrobat Document

29. oktober kl. 17 i  
SVÆRDBORG KIRKE  

 
Stefan Mørk og Lonnie Kjer kommer til Sværdborg Kirke  til Spil Dansk dagen. Stefan og Lonnie 
er aktuelle med deres nye CD, som udkommer i november. Mellem solisterne vil der være fælles 
sange og salmer. 
Alle sangene vi skal høre og synge er  på Spil Dansk dagen  skrevet af danskere. 
Det vil være en blanding af nye og gamle sange vi skal høre og synge som f.eks. : Nu falmer sko-
ven trindt om land og Kender du det. 
Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer. 

Stefan Mørk Christensen og Lonnie Kjer 

Mindegudstjeneste 
 
Vi vil ved gudstjenesten min-
des dem vi har mistet og tænde 
lys. Vi finder fred og ro i orde-
ne og musikken. 
 
D. 1. november kl. 10.30 i 
     Lundby Kirke 

Musik andagt med musik café 
   
  Vores organist står for musik cafeen 
  denne gang. Dorte vælger selv hvilke 
  sange, vi skel nyde og synge sammen. 
  Vi starter i kirken med en andagt og går 
  derefter over i Præstegårdssalen. 
   Alle er velkomne 
  D. 5. november kl. 19 i  
                                    Sværdborg Kirke 
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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. 

Lækker lejlighed i Lönsboda 
Kunne du tænke dig en læk-
ker tre-værelsers lejlighed 
med altan, to badeværelser 
og to køkkener i Lönsboda, 
så har vi her et godt tilbud 
til dig. 
Midt i Lundbys venskabsby 
på Väster Gränsgatan ligger 
et område med boligblokke, 
og en af dem indeholder en 
andelslejlighed, ejet af dan-
skere.  
Disse danskere er nu inte-
resseret i at sælge lejlighe-
den. Det er oprindeligt to 
lejligheder, en et-værelsers 
og en to-værelsers. De er nu 
slået sammen til en stor 
lækker og lys lejlighed.  
Pris er 299.000 danske kro-
ner og huslejen ligger på ca. 

2200,- kr. om måneden plus 
el, ca. 100 kr. om måneden. 
Lejligheden, som ligger på 
1. sal, har egen altan og 
fremstår som nyrenoveret 
og moderne, blandt andet 
med et nyt spisekøkken med 
alle de faciliteter, der hører 
med til et moderne køkken. 
Har du ikke lige 299.000 til 
en lejlighed i Lönsboda og 
måske heller ikke 2300 om 
måneden, kunne du måske 
være interesseret i at købe 
lejligheden sammen med 
andre, og så lave et 
”andelsprojekt” omkring 
lejligheden. 
F.eks. kunne 10 familier 
købe den, deles om udgif-
terne og bruge den i fælles-

skab. 
Er du interesseret i dette 
eller andet, så kontakt Peter 

Sten Hansen på tlf. 6130 
1004 eller pr. mail: pe-
ter@lundbyweb.dk. 

Der er et stort lækkert spisekøkken i lejligheden. 

Lejligheden ligger i denne boligblok på Väster Gränsga-
tan i Lönsboda i Skåne. Det er lejligheden på 1. sal. 

Lejligheden er overalt smagfuldt og moderne indrettet. 
Her et kig ind på sofahjørnet i stuen. 

Boligkarréerne, som lejligheden er en del af, 
ligger i et skønt parklignende område centralt 
i Lönsboda. 



4750Avisen, nr. 73, 26.-27. oktober 2009 

 

14 

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*) 
 
Tirsdag den 3. november: 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
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 Gaarden 
Hammer: 10.30  
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Søndag den 15. november 
(23. sønd. efter Trinitatis) 
Beldringe: 16.00 Gospelkon-
cert med Gentofte Gospel 
Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 Helle Poulsen  
Køng: 9.00 Sussie Nielsen  
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 15.00 Rytmisk guds-
tjeneste med Gospel for Him-
lens Skyld 
Vester Egesborg: Ingen*) 

 Gudstjenester i oktober 

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 

 

*) Grundet restaurering er Vester Egesborg Kirke lukket  
til 27.-11. 

Jernbrudepar 
i Hammer Torup 
Lilly og Einer Rasmussen, 
"Bymosegaard" i Hammer 
Torup fejrede torsdag den 
15. oktober 70 års bryllups-
dag, altså jernbryllup. 
Lilly er 92 og Einer er 99 

år, og de klarer fortsat sig 
selv. Jernbrudeparret har 
seks børnebørn, otte olde-
børn og en ny er på vej. 
Stort til lykke fra 4750Avi-
sen. 

Jernbrudeparret. (Foto: Jan Jensen, Sjællandske) 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Når vinteren rinder 
i grøft og i grav 

Så er det på høje tid at få gjort bilen 
klar til vinterens strabadser. Slud og 

sne og  regn og salt! 
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. 

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 7.30 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 
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Tørvegravningens historie i 
Danmark er på plakaten, når 
forfatter Jan Svendsen kom-
mer til Lundby-Køng ons-
dag den 4. november kl. 
15.00. Arrangementet afhol-
des af Lundby Sognearkiv, 
Sværdborg Sognearkiv, 
Køng Sognearkiv og Køng-
Lundby Pensionistklub i 
Køng Forsamlingshus på 
Øbjerggårds Allé 2 i Køng. 
Bogen ”Tørvene triller” er 
helt frisk fra trykken, og 
forfatteren har placeret et af 
sine foredrag i Køng som 
led i den omfattende præ-
sentation, der omfatter syv 
pressemøder og 25 foredrag 
rundt i landet. Forfatteren 
havde stor succes med ”Det 
brune guld” om brunkuls-
gravningens historie, der er 
solgt i ikke færre end 5.500 
eksemplarer. Før ”Tørvene 
triller” havde Danmarkspre-
miere mandag 12. oktober 
havde den solgt i 820 ek-
semplarer! 
- Køng Mose blev ved ud-
skiftningen op til 1800 delt i 
mange parceller, og alle 

uden mosepart kunne købe 
tørveskær. Levering til af-
tægtsfolk skete efter nøje 
nedskrevne regler, oplyser 
Jan Svendsen. 
Under de to verdenskrige 
drev for eksempel tørvegas 
Lundby Elværk. I 1932 op-
stod et pumpelag ved Køge 
Mose, hvorefter det var 
næsten umuligt at producere 
æltetørv, så i stedet opstod 
briketfabrikker i blandt an-
det Lundby. I dag kan ingen 
se et af Sjællands største 
moseområder, hvor Køng, 
Lundby og Sværdborg Mo-
ser strakte sig fra Kastelev i 
syd til Ring syv kilometer i 
nord og med en største 
bredde på godt to kilometer 
ved Øagerbækken mellem 
Sværdborg og Lundby. 
- Min bog og mit foredrag 
går ud på at placere den 
lokale tørvehistorie fra mo-
serne omkring Køng i den 
nationale sammenhæng i 
den store historie om tørve-
gravningen i Danmark, for-
klarer han. 
Gennem tusinde år har de 

danske moser sydet af my-
stik, mennesker og maski-
ner. Hundredtusindvis af 
arbejdsivrige mænd, kvin-
der og børn sled i mosen 
med at grave milliarder af 
tørv. I dag opfatter vi varme 
og lys som noget naturligt, 
men en gang betød det en 
daglig kamp, hvor fattige 
bønder og daglejere hentede 
råstoffer i mosen eller på 
heden. Arbejdet sikrede 
livsnødvendigt brændsel - 
og indkomst. 
I 1940'erne bød dagliglivet i 
tørvemosen på slid og 
smadder, kultur og KFUM, 
politi og fester, børnehave 
og skole, mens firmaer og 
landsbyer blomstrede.  
Mange danskere husker 
stadig det barske liv i mo-
sen, tørveos og løbesod fra 
besættelsen, da tørv medvir-

kede til den danske overle-
velsespolitik. 
Du kender mystikken fra 
mosekonens bryg, som nu 
skjuler tørvetrillerens trivi-
elle liv, men foredraget og 
bogen, ”Tørvene triller”, 
fortæller den fantastiske 
fortælling. 
Stort set alle danske sogne 
gemmer på hundredvis af 
tørvemoser, hvoraf Jan 
Svendsen har valgt nogle 
ud, så de repræsenterer tør-
vegravning i bred forstand. 
Foredraget omtaler generelt 
samtlige tørvemoser i lan-
det, da beretninger om ar-
bejdsliv, lønninger, folkeliv 
og lignende byder på fælles 
træk fra sogn til sogn. 
Fokus i foredraget, som er 
bygget op over fotos, står 
lysende klart: Menneskers 
relationer til tørv. 

Tørvene 
triller  
i Køng 

Skal vi have julemarked i Lundby i år? 
Er der nogen, der har lyst til 
at arrangere julemarked i 
Lundby i år? 
Det spørger Margit Ander-
sen, Lundby, som i mange 
år har været med til at ar-
rangere julemarked. 

- Nu vil jeg gerne stoppe, 
men jeg har navne, adresser 
og telefonnumre på alle, der 
har været med, og giver 
gerne en hånd med ved op-
stilling og andet, siger Mar-
git Andersen. 

Kunne du tænke dig at være 
med til at arrangere jule-
marked i Lundby, så kon-
takt Margit Andersen  på 
tlf. 5576 7236 eller e-mail: 
pavalu@mail.dk  
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Ma 26 4750Avisen kommer 
Ti 27 4750Avisen kommer 
17.00: Spil-dansk-dag i Sværd-
borg Kirke 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
19.00: De to lokalråd i Syv 
Sogne holder valgmøde i Med-
borgerhuset Lundby 
On 28 
To 29 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
17.00: Spil-dansk-dag i Sværd-
borg Kirke 
Fr 30 
Lø 31 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
14.30: Motion: Start: Ugledige 
– P-pladsen ved grusgraven 
10-12: Soroptimisterne har 
børnedag i Hollænderhaven, 
Fuglebakken 3, Vordingborg. 
November: 
Sø 1  
Ma 2 Kl. 10: Deadline for 
4750Avisen 
18.00: Beboersuppe og debat 
om anvendelse af projektpenge 
i Sværdborg Sogns Forsam-
lingshus, Tinghøjvej 8, Over 
Vindinge. 
Ti 3 
On 4 15.00 Tørvene triller, 
foredrag i Køng Forsamlings-
hus af forfatteren Jan Svendsen 
om tørvegravning i Køng og 
Lundby moser. Arr.: Sognear-
kiverne i Lundby, Sværdborg 
og Køng samt Køng-Lundby 
Pensionistklub. 
19.30: Foredraget Veje og 
Vildveje til Jerusalem i Køng 
Præstegårds konfirmandstue, 
Præstegården i Køng. 
To 5 13.30-16.30: Torsdags-
komsammen i graverboligen 
ved Beldringe Kirke. Borger-
foreningen. 
19.00: Foredrag om volds-
ramte kvinder v/ Dorit Ot-
zen  fra Reden i København 
i Samlingshuset i Bårse. 
Arr.: Bårse Husholdnings-
forening. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Fr 6 
Lø 7 9-11.30: Køng Husflids-
skole, børnehold 
Sø 8  9.30: Motion. Start Pe-
tersværft 
Ma 9 4750Avisen kommer 

19.00: Banko i Bårse 
Ti 10 4750Avisen kommer 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
19.30: Generalforsamling i 
Lundby Sognearkiv. På Svend 
Gønge-skolen. Efter general-
forsamlingen vises gamle fotos 
af huse fra Lundby med men-
nesker foran. 
On 11 
To 12 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
Fr 13 
Lø 14 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
10-13: Arkivernes dag 
Lundby Sognearkiv beskriver 
de udflyttede gårde. Hvem var 
de gårdfolk, der efter udskift-
ningen forlod trygheden i kir-
kelandsbyen. Gamle kort, bille-
der og slægtstavler udstilles. 
11-14: Sværdborg Sognearkiv 
sætter fokus på Klarskovs hi-
storie. I graverboligen, Has-
bjergvej 90, 4750 Lundby. 
14.30: Motion: Start: Lundby 
Kirke 
Sø 15 
Ma 16 
Ti 17 Kommunevalg 
Hele dagen: Indsamling til 
fordel for SOS-Børnebyerne. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 18 19.00: Syv Sogne 
Samarbejdet mødes i Beldringe 
Tilmeldingfrist til julemar-
kedstur i Lübeck. 
To 19 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby 
Fr 20 
Lø 21 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 22 9.30: Motion: Start 
Oringe på bakken 
Ma 23 
Ti 24 
Fr 27 Tur til julemarked i 
Lohmen. Ring eller sms til 
6130 1004 
Lø 28 Tur til julemarked i 
Lohmen. Ring eller sms til 
6130 1004 
14.30: Motion: Start for enden 
af Skaverupvej ved sommer-
husområde 
Sø 29 

Det sker i oktober 

I Sværdborg Kirke holder 
vi igen i år spil-dansk-dag 
den 29. oktober 2009. Og i 
år får vi besøg af en nyt 
ungt talent Stefan Mørk 
Christensen der har kompo-
neret musik i mange år og 
spillet både i England og 
herhjemme. Han har slået 
sig sammen med Lonnie 
Kjer og er pladeaktuel. 
Teksterne og musikken er 
skrevet af Stefan selv, og 
det er ham, der spiller gui-
tar til. Han har udgivet sin 
lyrik og sange i bogen 
"Sleepless Roads". Så for 
dem, der lægger vejen forbi 

Sværdborg kirke på spil– 
dansk-dagen venter der 
dem en smagsprøve på en 
intens musikoplevelse, som 
giver en associationer til 
Leonard Cohens lyrik og 
Kieslowskis blik for den 
gode historie. Men Spil-
Dansk-dagen byder også på 
fællessange, salmer og kon-
firmanderne, der synger Søs 
Fengers udgave af "Inderst 
Inde". 
Vel mødt i Sværdborg Kir-
ke torsdag den 29. oktober 
kl. 17. 
Arrangementet er gratis og 
alle er velkomne! 

Spil-dansk-dag  
i Sværdborg Kirke 

Bårse Husholdningsfor-
ening afholder foredrag om 
voldsramte kvinder torsdag 
den 5. november kl. 19.00 i 
Bårse Samlingshus. Dorit 
Otzen fra Reden i Køben-
havn kommer og fortæller 
om voldsramte og uden-
landske kvinder så mød op 
til en tankevækkende aften. 
Alle er velkomne! Entrè 
med kaffe/te og kage 75 kr. 
for medlemmer. 100 kr. for 
ikke-medlemmer.  
Tilmelding senest den 2. 
november på tlf. 5596 
5351, Annelise Olsen, 5598 

0146, Annelise Jensen.    
Kom i julestemming i Lü-
beck. Torsdag den 3. de-
cember kl. 8.00 kører vi fra 
Bårse Samlingshus ned til 
det hyggelige julepyntede 
Lübeck. Turen koster 495 
kr. for bus, færge og fro-
kost. Tilmelding senest den 
18. november på tlf. 5596 
5351, Annelise Olsen, 5598 
0146, Annelise Jensen. Alle 
er velkomne!  
Med venlig hilsen  
og på gensyn! 

Bestyrelsen Bårse  
Husholdningsforening 

Kom og  hør om 
voldsramte kvinder  
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DEBAT  
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby. 
Injurierende indlæg opta-
ges ikke! 

Det er ikke kun politiker-
ne, der gør sig klar til 
kommunalvalget 17. no-
vember. SOS-
Børnebyerne i Vording-
borg samler ind på valg-
stederne og efterlyser 
indsamlere  
 
”Det behøver ikke at tage 
mere end et par timer, men 
til gengæld er man med til 
at gøre en kæmpeforskel for 
forældreløse børn,” forkla-
rer Pia Ejlersen, der er for-
mand for SOS-
Børnebyernes lokalgruppe 

for Sydsjælland og Møn. 
Indsamlingen løber af stab-
len over det meste af landet 
og kommer til at foregå på 
selve valgstederne, så man 
slipper endda som indsam-
ler for at skulle gå rundt og 
stemme dørklokker.  
Lokalgruppen i Vording-
borg har allerede her en lille 
måned inden valget flere 
indsamlere klar, men efter-
lyser altså endnu flere. For 
alle kræfter tæller, når man 
samler ind til forældreløse 
og udsatte børn, forklarer 
Pia Ejlersen, der også opfor-
drer til at man får venner, 

naboer og kolleger til at 
melde sig som indsamlere. 
”Regnestykket er jo enkelt. 
Jo flere vi er, jo flere valg-
steder kan vi dække og jo 
flere penge kan vi samle 
ind, og det kommer børnene 
til gode – dem som det hele 
handler om,” siger  forman-
den, der håber, at der er 
mange sydsjællændere, der 
er villige til at give en hånd 
den 17. november. 
 
Noget for dig? 
Du kan allerede nu kontakte 
SOS-Børnebyerne i Vor-
dingborg tlf. 2030 5903, 

hvis du vil hjælpe som ind-
samler.  
SOS-Børnebyerne arbejder 
for, at forældreløse børn får 
en familie, et hjem og en 
tryg barndom i mere end 
2000 projekter på verdens-
plan – heraf snart 500 
egentlige børnebyer.  
Indsamlingen den 17. no-
vember går særskilt til hjæl-
pearbejdet i Peru. 
 
Læs mere om SOS-
Børnebyernes hjælpearbejde 
og valgindsamling på 
www.sos-borneby.dk.  

Hjælp os på valgdagen 

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

Mørkekammer-
udstyr 
Durst M 370 Color 
forstørrelsesapparat 
med meget ekstra 
udstyr, næsten kom-
plet mørkekammerud-
styr sælges til små 
penge. 
Henning:  
tlf. 2026 3282 eller 
elsmark 
@vip.cybercity.dk 

Til salg 
Santana-guitar med 
kuffert 1800 kr.  
Digitalt klaver EP-7 
(Roland) 4.500 kr. 
Flaskegasvarmeovn 
300 kr. 
Ca. 70 gevindsnit-
tappe og skærebakker 
250 kr. 
Knud Dahlerup, Klar-
skov 
Tlf. 5532 9717 

Vordingborg Soroptimist-
klub inviterer dig til at del-
tage i et spændende arran-
gement i Hollænderhaven, 
Fuglebakken 3 i Vording-
borg 
 
Lørdag, den 31. oktober 
2009 om formiddagen fra 
kl. 10-12 eller eftermiddag 
fra kl. 13-15. 
Går du i 0-3 klasse i Vor-
dingborg kommune, så har 

du mulighed for at knytte 
flotte armbånd eller nøgle-
ringe med perler, høre even-
tyrfortælling, være med til 
musik og sang, lave et flot 
maleri eller bygge din helt 
egen fuglekasse. Trænger 
du til en pause kan du besø-
ge caféen, hvor du kan kø-
be, saft, kage, te eller kaffe. 
Her kan din mor, far eller 
bedsteforældre også hygge 
sig, mens du suser rundt på 

værkstederne. For du skal 
nemlig have en voksen med. 
Vær også med til at lave det 
store maleri, som vi vil 
bortauktionere til højestby-
dende ved et senere arran-
gement. 
Det er gratis for voksne, 
men koster 75 kr. pr. barn. 
Det er med materialer i 
værkstederne. Overskuddet 
fra dagen går ubeskåret til 
Røde Kors´ferieprojekt for 

børn- og unge i lokalområ-
det. 
 
Tilmelding foregår efter 
først til mølle princippet til 
Hanne Chrillesen på tele-
fon: 55 37 14 05 i uge 43. 
Vi har 75 formiddagsplad-
ser og 75 eftermiddagsplad-
ser. 
 

Soroptimisterne,  
Vordingborg 

Hjælp os med at hjælpe andre 

Tak for en god 
tur til Lohmen 
Som udensogns 
deltager på 
Tysklandsturen til 
Lohmen den 2.-4. 
oktober - men dog 
gønge-entusiast - 
vil jeg hermed 
takke for et belæ-
rende, meget inte-
ressant ophold 
med møder, kon-
ferencer på tysk-
engelsk om samar-
bejde, både inden-

sogns og med den 
tyske venskabsby 
Lohmen. 
Vi fik set hele 
omegnen og havde 
det festligt sam-
men med tyskerne 
samt indbyrdes. 
Alt sammen godt 
tilrettelagt på et 
fint hotel. 
Venligste hilsener 

Mogens ”Ras”  
fra Hammer 

Er der noget, du undrer dig 
over, noget du har på hjerte, 
noget du gerne vil meddele 
andre, så send et indlæg til 
Debat i 4750Avisen. 
Du kan sende dit indlæg til 
4750@lundbyweb.dk. Re-
daktionen forbeholder sig 
ret til at forkorte indlæg. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 26. oktober 2009 til mandag den 9. november 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Cocio Cacao  
3 flasker                     25,00 
  
Lambi toilet/køkkenruller  
pr. pakke     
                                    14,95 
  
Flydende Becel           12,50 
 
Bio Tex                       19,95 

10 L hvid maling        389,00  
(normalpris:  545,00) 
  
Flensted  
kartoffelprodukter   
750 g.                          10,00 
  
10 L pottemuld              9,90 
 
4 kg.  tøsalt                    9,90 

 

INTET SIGNAL 

Kommer du til at kede dig 1. 
november, så kig ind i Merko. 
Vi har flere underholdende tilbud! 


