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4750  Avisen 
6. årgang nr. 74 

Avisen til alle i  

 9.-10. november 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Fremtidsavisen om 
Lundby i år 2020 
Efter borgermødet i Lundby i 
september lovede arkitektfirmaet 
SLA, at de ville udforme de man-
ge ideer til udvikling af Lundby 
som kulturarvsby til et særnum-
mer af 4750Avisen, udgivet i år 
2020. Avisen finder du på  
                                   side 11-18 

Bedre bus- 
betjening 
i Syv Sogne 
Busbetjeningen i Syv Sogne skal 
forbedres. På valgmødet i Lund-
by den 27. oktober lovede politi-
kerne i paneldebatten, at de vil 
være med til at løse problemet 
med manglende busbetjening af 
Lundby Station og i øvrigt være 

modtagelige for nye ideer til 
busbetjening af området. De to 
lokalråd i Syv Sogne planlægger 
nu et fælles borgermøde, hvor 
borgerne kan bidrage med gode 
ideer.             
                               Læs side 21 

Lundby indviede  
to humørbænke 
Bente Christiansen indviede den 
ene af de to bænke.   Læs s. 25 

Lundby et mulehår 
fra at få fibernet 
Lundby er nu så tæt på at få fi-
bernet, at det skal gå meget galt, 
hvis det ikke lykkes. Ved redakti-
onens slutning var 28 pct. af hus-
standene i hus. Og de, der havde 
tilmeldt sig i forrige uge, var end-
nu ikke optalte.  Læs mere side 6 Rollespil 

er bare 
vildt! 
Rollespil Svend Gøn-
ge er blevet en mega-
succes. Under Peter 
Aagaards ledelse har 
rollespillet i Lundby 
udviklet sig til et 
tilløbsstykke, hvor 
børn og unge fra hele 
Sydsjælland strøm-
mer til.        Side 23 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Stem lokalt! 
V ed kommuneval-

get den 17. no-
vember er det vigtigt, at 
der også fremover er lo-
kale kandidater i kommu-
nalbestyrelsen i Vording-
borg Kommune! 
Ser vi på vores Syv Sog-
ne-område, er der i dag 
tre repræsentanter fra 
området, nemlig Yvette 
Espersen fra Dansk Fol-
keparti, Ivan Tolborg, 
Venstre og Steen Vinding 
Poulsen fra SF 
(genopstiller ikke). De tre 
er fra hhv. Køng, Bårse 
og Klarskov. 
Efter valget skulle vi ger-
ne have et par flere med! 
Ikke fordi vi ikke har et 
godt samarbejde med de 
øvrige, det har vi! Men 
lokalområdet kunne godt 
være endnu bedre repræ-
senteret end vi er nu. 
Så når du stemmer, så 
overvej, om du ikke skul-
le stemme på en af kandi-
daterne fra vores område. 
På liste A finder vi Arne 
Pedersen, Sværdborg 
Sogn, og Ebbe Hansen, 
Svinø Sogn.  
På liste O er udover Yvet-
te Espersen også Eivind 

Jæger fra Sallerup.  
På Venstres liste finder vi 
Ivan Tolborg fra Bårse, 
og endelig Karl Kristian-
sen fra Over Vindinge på 
liste Ø, Enhedslisten. 
Der er altså for mange 
mulighed for at sætte sit 
kryds ved en lokal kandi-
dat. 
Vi forventer ikke, at du 
svigter dit parti for at 
stemme lokalt, men hvis 
der er en lokal kandidat 
på din favoritliste, så kun-
ne du overveje at stemme 
lokalt. 
Da de fleste partier har 
sideordnet opstilling, er 
det vælgernes personlige 
stemmer, der afgør, hvem 
der bliver valgt, ikke de-
res placering på listen! 
 

N u kunne man jo 
være af den op-

fattelse, at kommunalbe-
styrelsesmedlemmer ikke 
bør være sognerådspoliti-
kere, der kun varetager 
deres lokalområdes egne 
sager.  
De skal varetage hele 
kommunens interesser. 

D eri kan vi nok 
ikke blive ueni-

ge, men som så meget 
anden teori, holder den 
ikke helt, når den stilles 
over for praktisk virkelig-
hed i hverdagen.  
Lokalområder kan have 
fordel af at have kandida-
ter i kommunalbestyrel-
sen, alene af den grund, at 
de kender forholdene i 
lokalområderne og kan 
fremføre lokalområdets 
synspunkter bedre end 
ikke lokale kandidater. 
Man skal dog ikke som 
lokalområde regne med, 
at et par personer alene 
kan varetage områdets 
interesser. 
Hvis vi får flere kandida-
ter valgt ind i kommunal-
bestyrelsen, skal vi heller 
ikke stille urimelige krav 
til dem om kun at mele 
Syv Sogne-områdets ka-
ge. Det har vi absolut 
heller ikke gjort i de sene-
ste fire år.  
Gør de det, går det dem 
nok som manden, der 
tissede i bukserne for at 
holde varmen. 
Så får de næppe megen 
indflydelse i kommunen! 
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Stem personligt  
på nr. 16 på liste 
A. 
Skorstensfejer  
Arne Pedersen 
Neble,  
4750 Lundby 

På hat med     Arne 

Det er vigtigt, at  
Syv Sogne-
området 
igen får en social-
demokratisk  
repræsentant  
i kommunal-
bestyrelsen  
i Vordingborg  
Kommune 

Anbefaler: 
Eva Jørgensen, 
Køng,  
4750 Lundby 
tidl. medlem af 
kommunal-
bestyrelsen 
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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 
gøre brug 
af din 
stemme til 
kommu-
nalvalget 
den 17. 
novem-
ber! God 
valgdag! 

 

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 

Whistklub godt fra start 
Whistklubben er kommet 
godt fra start! Vi er 15, der 
spiller hver tirsdag fra kl. 
13,30 til 16,30 i Majas 
festlokaler på Lundby Ho-
vedgade, men vi kan godt 
være flere! Også gerne 
nogle, der ikke kan spille, 
men godt vil lære det. De 
kan blive ”føl” altså lære 
det, ved selv at side med 

kortene på hånden, mens 
en anden hjælper med at 
spille dem. 
Man har også snakket om,  
at man kan mødes med 
andre kortklubber en gang 
imellem, for på denne må-
de at spille med så mange 
som muligt. 
 Skulle der være nogen der 
gerne vil være med, kan de 

bare komme om tirsdagen 
eller ringe til Jens Larsen 
som så vil fortælle lidt om 
det at spille kort. 
Telefonnummeret er 5576 
9461 
  

Hilsen Jens Larsen 
Tlf. 2330 9461 

Arne Pedersen kender til livet på toppen. 
Når han fejer skorstene har han overblik-
ket. Stem på nr. 16 på liste A den 17. nov. 
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Perfekt felt- 
rejse-rense-
sæt 
BoreSnake er udstyret 
med integreret mes-
singbørste og en tyk 
ende, der renser på et 
areal der er 160 gange 
større end en normal 
rensepatch. 
Man lader simpelthen 
messingvægten glide 
ned gennem løbet, 
hvorefter man trækker 
“snaken” igennem. 
Som regel er én gang 
nok. 
Fås til alle kalibre af 
rifler og haglgeværer. 
Ideel til jagtrejse. 
Kan håndvaskes. 
Normalpris: 285,- kr. 
Din pris: 199,- kr. 

Eley Bismuth VIP 28 
gr. kal. 12. Udgangs-
hastighed 420 m/s 
Efter mere end to års 
studier, blandingsfor-
søg og afprøvninger, 
kan Eley nu præsente-
re den helt nye og 
gennemtestede haglty-
pe: Evo III. En ugiftig 
legering med en stor 
gennemtrængningsev-
ne og en vægtfylde 

meget tæt på bly. Haglene er med til at give en høj ud-
gangshastighed (over 400m/s), og de fragmenterer meget 
sjældent. En ny patron som har fået utrolig flotte anmel-
delser på alle punkter i de engelske jagtblade som bl.a skri-
ver at den på flere punkter overgår de bedste blypatroner.  
Prisen er pr. æske med 25 stk. 

Tilbud pr. patron 8,99 kr. 
Gyttorp Klassisk jagtpatron fra svenske Gyttorp en 
god 32 gr. all-round patron. Udgangshastighed 410 m/s. Pri-
sen er pr. æske med 25 stk. Tilbudspris 49,00 kr. pr. æske 

Deerhunter Gamestalker 
Jakke & Buks  
m/Deer-Tex® i Mosgrøn Et let og fleksibelt Jagtsæt, 
som er perfekt til f.eks. pürch- og drivjagt. 
Jakke og Buks er fremstillet i et blødt og strækbart ma-
teriale, som gør det yderst komfortabelt med mange 
gode detaljer.  
Jakke og Buks er åndbar samt vind- og vandtæt. 
Størrelse: S-3XL 

Normal sætpris  kr. 2148,00 

Kanon tilbudspris 999,- kr. 

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

www.thegunroom.dk 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
 

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 allersidste 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 

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 

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

Lundby er tæt på fibernet 
Meget tyder på, at Lundby t 
bliver fibernetby. Ved re-
daktionens slutning mandag 
morgen den 2. november, 
havde 28 procent af hus-
standene i Lundby Stations-
by tilmeldt sig fibernettet. 
SEAS-NVE har krævet, at 
mindst 30 procent tilmelder 
sig, for at man vil etablere 
fibernet i byen. 

Men ugen før var der kursus 
blandt de medarbejdere, der 
registrerer tilmeldingerne, 
så det er meget sandsynligt, 
at Lundby i læsende stund 
har passeret de 30 procent. 
Men vi sælger ikke bjørnen, 
før den er skudt, så du må 
vente til næste nummer af 
4750Avisen, før du med 
sikkerhed kan få den glæde-

lige nyhed, at fibernettet 
bliver etableret. Du kan 
også løbende følge udvik-
lingen på vores internetpor-
tal www.syvsogne.dk. 
Når eller hvis det tilstræk-
kelige antal tilmeldinger er 
kommet i hus, gælder det 
om at alle, der har tilmeldt 
sig, også skriver under, når 
de får de officielle kontrak-

ter fra SEAS-NVE.  
Når/hvis kontrakten kom-
mer, så skriv den straks 
under og send den retur. 
- Det er rart, at så mange 
har fulgt opfordringen, så vi  
kan markedsføre Lundby 
som byen, der også er på 
forkant med ny teknologi, 
siger Peter S. Hansen, for-
mand for BF Lundby. 

www.syvsogne.dk 

Postruter omlægges 
Så er der igen sket omlægning af post-
ruterne. Bor du i Beldringe, Bårse, 
Hammer, Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg eller Udby sogne, og får 
du ikke længere 4750Avisen med po-
sten, så kan du hente et eksemplar hos 
de lokale handlende. Eller ring/sms til 
6130 1004, så ser vi, hvad vi kan gøre. 
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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 
Så er sneen faldet i Lundby Kiosken. 

6 stk sneøl 55.95 & 10 stk sneøl 84.95 
Vi har selvfølgelig også skrabejule kalenderen sammen 

med alle de andre spil fra Danske spil. 
Vi arbejder på at snart kunne tilbyde et bredere udvalg 

indenfor convenience.  
Åben til 21 alle dage, med alt det du lige mangler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundby Kiosken  

Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 
Tlf: 5576 6191 

www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

Besøg os på Køng Kirkevej 
19 lørdag den 14. november 
kl. 10–13. 
Til Arkivernes Dag 2009 
har Køng Sognearkiv sat 
fokus på gårdene i Køng 
Sogn. Blandt de mange går-
de i Køng Sogn har vi ud-
valgt ti, hvis historie vi for-
tæller.  
Vi har været på jagt i vores 
billedarkiv og fundet spæn-
dende gamle billeder, og vi 
har selv været ude med ka-
meraet og fotograferet nuti-
den. Vi har været nede i 
historiebøgerne for at finde 
oplysninger om gårdenes 
historie, og vi har snakket 
med folk med viden om 
gårdenes historie.  
Vi fortæller også, hvordan 
det var at være feriebarn på 
en gård i gamle dage, og 
hvordan gårdene nu om 

dage fortæller om sig selv, 
bl.a. ved at holde ”Åbent 
landbrug”. 
Det er der kommet en ud-
stilling i tekst og billeder ud 
af, som vi håber mange vil 
komme og se. 
Gårdenes historier er lange 
og brogede. De fortæller 

også Danmarkshistorie om 
udskiftning, fæstegårde og 
slægtsgårde, for ikke at 
snakke om brande og 
tvangsauktioner!  
Gårdenes historie er en van-
skelig historie at fortælle, 
fordi vi ikke umiddelbart 
kan følge deres historie gen-

nem flere hundrede år. Så 
der er huller i vores fortæl-
linger. Vi håber derfor, at I 
vil være med til at udfylde 
hullerne i historierne, når I 
kommer og ser udstillingen 
den 14. november. 

På gensyn 
Køng Sognearkiv 

Køng Sognearkiv fortæller gårdenes historie 

Staldlænge på Avnøgården en dag i oktober 2009 
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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 

DEBAT  
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby. 
Injurierende indlæg opta-
ges ikke! Alene indsende-
ren har ansvar for de 
holdninger, der udtryk-
kes. Ikke redaktionen. 

Traditionelt skydes der på 
formanden. 
Jeg synes ikke, vi skal 
glemme, at det er et udvalg, 
der beslutter.  
Det er så formanden, der 
efter bedste evne forklarer. 
Socialudvalget i Vording-
borg Kommune består af: 
 
Ib Johansen,(formand),(A), 
Henrik Rosenvinge 
(N.formand) (A),  
Poul A. Larsen, (A),  
Elly Nielsen,(V),  
Kim Petersen,(V)  
Michael Larsen,(B),  
Yvette Espersen,(0). 
 
Ansvarsområdet er: 
Voksne/ældre borgere med 
behov for hjælp, omsorg og 
aktiviteter 
Handicappede borgere 

(Ledsageordninger og Hjæl-
pemidler) 
Socialpsykiatri, herunder 
psykiatrisk skadestue 
Økonomiske ydelser som 
boligsikring, boligydelse, 
sociale pensioner, lån til 
ejendomsskatter og førtids-
pension 
Støtte til frivilligt socialt 
arbejde – f.eks. §18 midler 
Pleje og omsorg for ældre 
Beskyttet beskæftigelse 
Botilbud som Bo- og net-
værker, Bo- og naboskaber 
samt Ældre- og Plejecentre 
Visitation 
Demensforanstaltninger 
Aktivitetshuse (Såvel A-
huse som ældrecentre) 
Produktion og levering af 
serviceydelser som mad og 
vask mv. 
Den Sociale Virksomhed 

Institutioner, som kommu-
nalbestyrelsen har indgået 
overenskomst med for at 
opfylde kommunens for-
pligtelser og 
Samarbejde med private og 
selvejende institutioner in-
den for udvalgets område 
Dette kun for at gøre op-
mærksom på, at der er andre 
syndere i udvalget. 
Et flertal bestemmer, hver 
gang der træffes en beslut-
ning til gavn eller skade for 
borgerne, nemlig os. 
Ældrerådet skal høres. 
Der har været mange svigt i 
den forgangne periode. 
Det er det samlede udvalg 
vi skal gøre ansvarlige på 
valgdagen. 

Jørgen Nymark 
Carl Plougsvej 7,  

4760 Vordingborg 

Hele socialudvalget har  
ansvar for nedskæringerne 

Vidste du, at du kan abon-
nere på 4750Avisen? Hvis 
du bor udenfor 4750Avi-
sens udgivelsesområde, kan 
du tegne et abonnement på 
avisen. Det koster i 2010 
250 kroner. For den pris får 
du avisen hver 14. dag, 
bortset fra sommerpausen i 
juli. Ring 6130 1004 eller 
skriv: 4750@lundbyweb.dk 
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Stilleandagter i Køng Kirke 
Stilleandagter.  
Hvad er så det? 
Vi ved det jo alle. Stilhed er 
godt imod stress. Stilhed 
styrker. 
Når stress er ved at tage 
overhånd, skyldes det ’low 
battery’ på sjælen. 
Altså må det moderne ef-
fektive menneske købe en 
CD med meditation, og så 
prøve at presse 10 minutter 
ind i ny og næ. Og det skal 
man ikke kimse ad. Det er 
en gavnlig genopladning, 
men det rummer kun én 
dimension, nemlig afspæn-
dingen, og den går ikke så 
dybt, og holder ikke så læn-
ge. 
Men der er to til. En stille-
andagt i kirken er tredimen-
sional. 
Rummets dimension. For 
det første er her jo mere 
stille, end i personalerum-
met på arbejdet, eller i spi-
sestuen derhjemme. For det 
andet har kirkerummet dan-
net rammen om generatio-
nerne før os, der kom for at 
læsse af, gøre rent og læsse 

på. Henholdsvis synder, 
nåde og tro. Og for langt de 
fleste af os er det her i kir-
kerummet, vi starter og slut-
ter vores jordeliv. Men rum-
met danner også rammen 
om store oplevelser i vores 
liv. I glæde som i sorg. At 
blive mindet om alt dette, 
giver ro i sindet. 
Troens dimension. En avis-
undersøgelse fortalte forle-
den, at 60% af danskerne 
beder en bøn mindst en 
gang om ugen. Men det er 
noget, de fleste holder 
strengt hemmeligt. Og hver-
dagen under os ikke tid til at 
tænke den slags tanker. Stil-
heden rummer koblinger til 
de ting, man ikke tænker så 
tit på. Men som er der. Dybt 
i mange af os.. 
Måske får man endda lyst til 
af og til at ’slå et slag’ om-
kring kirken en ganske al-
mindelig søndag.. 
Hvem ved? 
 
Se annoncen andetsteds i 
bladet. 

eb 
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TØMMERGAARDEN GRUMLØSE 

Alt tømrer-, snedker-, murer–  
og entreprenørarbejde udføres 

Tømrermester 
Tonny Slot Pedersen 

e-mail: tp@tommergaarden.dk 
Spangsvej 79 - 4750 Lundby 

5598-1165 
Værksted 

4089-1397 
Bil tlf. 

Salg af døre og vinduer af KPK 

Udlejning af minigraver, bobcat  
og lift 18 meter 

Speciale:  
Værkstedsarbejde, alt udføres efter mål 

Nu syer de  
gøngedragter  
om onsdagen 
Damerne syer allerede på 
livet løs for at der skal være 
så mange udklædte som 
muligt på næste års Gønge-
marked i Lundby. Det afvik-
les lørdag-søndag den 19.-
20. juni! 
Hidtil har der været to sy-
dage om ugen, nemlig fre-
dag formiddag og torsdag 
aften.  
Men nu meddeler ”tråd-
holder” Ingegerd Riis, at 
sydamerne har flyttet sy-dag 
til onsdag kl. 10.00 i Med-

borgerhuset Lundby. 
Alle, der har lyst til at give 
en hånd med, er mere end 
velkomne hver onsdag. 
Ingegerd Riis melder i øv-
rigt, at det går forrygende 
med at få syet dragter. Da-
merne er i gang med store 
kreationer til Frederik den 3, 
hans dronning, borgmester 
Nansen, Frøken Parsberg og 
Kørbitz. Og så skal der selv-
følgelig også være dragter til 
en hel masse almindelige 
borger, bønder og gønger! 

Betal for et år ad gangen 
4750Avisens økonomi er 
nu så stabil, at vi fra nytår 
vil tilbyde vores annoncører 
at betale deres annoncer for 
tre måneder, seks måneder 
eller et helt år ad gangen.  
Det er temmelig arbejds-
krævende, både for annon-
cørerne og avisens admini-
stration at skulle opkræve 

penge hver 14. dag. Derfor 
tilbuddet om at betale sine 
annoncer for længere perio-
der.  
Har du lyst til at benytte dig 
af denne ordning, så ring til 
4750Avisens bogholder på 
tlf. 5576 6001eller send en 
e-mail til 
4750@lundbyweb.dk. 
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Bedre busser i Syv Sogne 
Alt tyder på, at der efter 
valget er stort flertal i kom-
munalbestyrelsen for at for-
bedre busdriften i Syv Sog-
ne. Ikke alene vil politikerne 
arbejde for, at Lundby Stati-
on bliver betjent med busser 
i myldretiden, man vil også 
være lydhør for forslag fra 
borgerne om et alternativ til 
de telebusser, som nu kører 
tomme rundt, fordi de færre-
ste har brug for busbetjening 
i dagtimerne. 
Det fremgik af vælgermødet 
i Lundby den 27. oktober. 
Mødet var arrangeret af de 
to lokalråd i Syv Sogne og 
samtlige partier, der stiller 
op til kommunalvalget var 
repræsenteret på mødet. 

Birthe Helth spurgte, om 
lokalrådene var klar til at 
tage ansvaret, hvis de blev 
bedt om forslag til ændrin-
ger på busruterne. 
Det fik hun et bekræftende 
svar på. 
Dermed er der lagt op til 
borgermøde i de to lokalråd, 
hvor der skal indhentes for-
slag til en bedre busbetje-
ning. 
Når det gælder cykelstier 
var der mange positive reak-
tioner fra politikerne. Her 
bliver det et debatpunkt, om 
man skal begynde med cy-
kelstier i den ene side af 
vejen eller i begge. 

Ingen skoler nedlægges  
i Syv Sogne 
Der bliver næppe nedlagt 
skoler i Syv Sogne i den 
kommende valgperiode. Det 
står klart efter vælgermødet 
i Syv Sogne den 27. okto-
ber.  
Birthe Helth, Socialdemo-
kraterne, sagde, at hendes 
parti går ind for at bevare 
små skoler til de små elever, 
og dermed er Bårse Skole 
sikret støtte. Bent Maigaard, 

Venstre, sagde: 
- Der er ingen risiko for, at 
Svend Gønge-skolen ned-
lægges i vor tid. Derimod 
kan det blive et spørgsmål, 
om Bårse Skole, men jeg 
synes, det vil være synd, for 
det er en spændende skole, 
sagde Bent Maigaard. 
Eivind Jæger, Dansk Folke-
parti, sagde, at stort ikke 
nødvendigvis er godt. 

Ældreboliger i Bårse? 
Et af debatemnerne på 
vælgermødet i Lundby var 
ældreboliger i lokalområ-
det. Politikerne mente, at 
det var en forudsætning, at 
ældreboliger bygges i til-
knytning til plejecentre, og 
da der så fra salen blev 
foreslået, at man etablere-
de Syv Sognes ældreboli-

ger i Bårse, i nærheden af 
plejecenteret Aggerhus, 
røg et par af politikerne op 
i stolene og klappede i 
hænderne.  
Det var en spændende tan-
ke, blev der sagt. 
Her er igen et emne, lokal-
rådene kan arbejde videre 
med! 

Prøveafstemning flyttede få stemmer 
Før debatten: A: 22 pct., B: 
0 pct., C: 9 pct., F: 20 pct., 
O: 12 pct., V: 25 pct. og Ø: 
6 pct.  
Blanke/ugyldige: 6 pct.  

Efter debatten: A: 20 pct., 
B: 0 pct., C: 6 pct., F: 30 
pct., O: 10 pct., V: 29 pct. 
og Ø: 3 pct. Blanke/
ugyldige: 3 pct. 

A, B og C på vælger-
mødet i Lundby den 27. 
oktober. Fra venstre 
Birthe Helth, Socialde-
mokraterne, Michael 
Larsen, de Radikale og 
Thomas Christfort, Det 
konservative Folkepar-
ti. (Foto: Bodil Morten-
sen). 
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Er du ny borger 
i et af syv sogne? 
Her er kontaktpersoner til din 
borger– eller beboerforening i 
netop dit sogn. Du er velkom-
men til at ringe eller maile: 
Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 
Bårse: 
Bårse Grundejer– og  
Borgerforening 
Jesper Ravnsbjerg Hansen 
Markildegårdsvej 4 
4750 Lundby 
jesper_ravnsbjerg_hansen 
@mail.dk  
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  

www.syvsogne.dk 

Julemarked ved Beldringe 
21. november er der julemar-
ked på den gamle hjemme-
værnsgård ved Beldringe gods. 
I år er det Hans, der bager æb-
leskiverne, Hilda bager hol-
landske vafler; der vil være 
småkager fra Bårse og øl og 
honning fra Møn. 
Vi glæder os rigtig meget til at 
se en masse gæster som så bl.a. 

vil kunne møde ovennævnte 
samt Hedi med juledekoratio-
nerne, Ulla med teposekortene, 
nissedamerne, pilepigerne, 
pottemageren og flere andre. 
Beldringe ligger  på Hastrup-
vej 1, sydvest for Præstø, se 
efter skiltene. 
Julemarkedet har åbent fra 
klokken 10 til kl. 16. 

Vellykket fødselsdagsfest i Kræmmerhallerne 
Weekenden den 17.-18. 
oktober bød kræmmerhal-
lerne i Lov indenfor til fød-
selsdagsweekend med man-
ge spændende ting på plaka-
ten. 
Mange, ja endda rigtigt 
mange, fandt vejen forbi 
kræmmerhallerne denne 
weekend. Det var så slemt, 
at der på et tidspunkt måtte 
dirigeres parkeringsanvis-
ning til de mange biler, som 
kom på kort tid. 
Vi havde Ib Ibbermanns 
trylleshow flere gange på 
scenen i weekenden, fortæl-
ler indehaveren René de la 
Cruz, og dette show var 
noget der tog kegler hos de 
mindste. Ikke mindst da 
Ibbermann kravlede ind i en 
kæmpeballon og brugte 
denne til sin optræden. 
Sound of Shadows under-
holdt lørdag aften i det store 
nye festlokale som kræm-

merhallerne byder på, og de 
underholdt med god nostal-
gisk musik, gode gamle 
Shadowsnumre og de ca. 80 
personer som havde købe 
billet til denne aften, blev 
bespist med buffet fra Lyset 
Dinér. 
- Vi har lavet et godt vinter-
program for kræmmerhal-
lerne, oplyser René de la 
Cruz, og der vil være en 
masse forskelligt at komme 
til Lov for at opleve, lige fra 
Leif Kerstein, julemanden, 

Luciaoptog den 13. decem-
ber og Ib Ibbermanns forry-
gende juleshow. Så det er 
bare at holde øje med 
4750Avisen, hvor vi løben-
de annoncerer vores pro-
gram. 
Årets Kræmmer i Lov blev 
Jytte fra ”De lystige Kræm-
mere”, som også tæller 
Johnny. Låsby-Jytte, som 
hun også kaldes, er altid 
frisk på en god handel i de-
res 1100 kvm. med møbler, 
brugskunst og dyreartikler. 

Gøngehøvdingen kan du 
købe i Lundby Kiosken 
Gøngehøvdingen kan fortsat 
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 købe i 

Lundby Kiosken, 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. 
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Der var lagt op til en rolle-
spilshistorie med Halloween 
som tema, da Rollespil 
Svend Gønge arrangerede 
rollespilsweekend i Svend 
Gøngelunden 31. oktober-1. 
november. 
Det var med udgangspunkt i 
de gamle keltere, som fejre-
de og takkede for høsten 
ved at ofre mad til guderne. 
Maden blev ofret på et bål, 
som også var med til at hol-
de onde ånder på afstand. 
Ifølge folketroen var hekse 
og genfærd ude på denne 
aften, så det var altså vigtigt 
at kunne skræmme de uhyg-
gelige bort. 
I rollespillet måtte alle racer 
og væsener sande, at disse 
Halloween-ånder virkelig 
kunne gøre livet surt med 
deres magi og deres udøde-
lighed. 
Kun den lokale landsbytos-
se kunne tyde skriften på 
den hellige sten, der fortalte 
hemmeligheden om ofrin-
gen af åndernes symboler, 
som kunne få dem til at 
forsvinde.  
Ud over hekse, trolde, gen-

færd og mange andre uhyg-
gelige skikkelser hærgede 
en stor ”MONSTER-ORK” 
som RSG havde lånt af den 
kendte rollespilsudstyrs 
producent, Skian Mhor fra 
Skotland, som i disse dage 
besøger rollespils-
forretningen Ragnerok i 
Køge.  Aftalen er kommet i 
stand gennem RSG´s ven-
skabsklub Klub-Ragnerok, 
som også deltog i Hallo-
ween-rollespillet med ca. 30 
rollespillere. 
Det er nu fem måneder si-
den, Rollespil Svend Gønge 
startede sin rollespilskam-
pagne og rollespil-work-
shops.  
Foreningen tæller allerede 
over 100 medlemmer og 
vokser stadig uge for uge, 
ikke mindst på grund af den 
store opbakning fra frivilli-
ge hjælpere og forældre. 
En gang om måneden val-
farter børn og unge, foræl-
dre og hjælpere til Gønge-
lunden for at spille rollespil.  
De kommer ikke bare fra 
Lundby og omegn men også 
fra Vordingborg, Næstved, 

Præstø, Faxe, Haslev, Ring-
sted og endda endnu væk.  
Tre torsdage om måneden 
holder RSG workshop i 
Medborgerhuset Lundby. 
Her kan rollespillere frem-
stille udstyr og våben, spille 
forskellige bord-rollespil, få 
tips og tricks, en rask rolle-
spilskamp, eller måske bare 
hygge sig med en god even-
tyrfilm. Interessen for work-
shoppen bliver også større. 
Fra start var et lokale stillet 
til rådighed, men i dag bru-
ger vi hele medborgerhuset, 
ja selv kælderen, hvor vi har 
lager til en del af vores ma-
terialer og udstyr. 
Rollespil er sjovt, når man 
er mange. Derfor glæder vi 
os over at vi hurtigt er vok-
set og håber på stadig at 
kunne tiltrække flere, fra 
lokalområdet, men også 
rollespillere længere herfra, 
som nu har set, at RSG fra 
Lundby er en aktiv forening 
med energi fra hjælpere og 
forældre, faciliteter, udstyr 
og ikke mindst et alle tiders 
rollespilsområde, som gør at 
Rollespil Svend Gønge har 

noget at byde på. 
Skulle du have lyst til at 
høre mere om Rollespil 
Svend Gønge kan du kon-
takte Peter Aagaard på tlf. : 
2080 8463 -  mail:  
peter@rsg-rollespil  eller se 
mere på www.rsg-
rollespil.dk 
Vi ses på slagmarken 

  
              RSG-Rollespil 

Svend Gønge 
Peter Aagaard 

Halloween rollespil i Lundby 
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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 

UU-hyggeligt! 

Søndag aften den 31. oktober. Det 
er bælgmørkt uden for. Det ringer 

på døren. 
Vi lukker op og uden for står en 

flok udklædte, maskerede og me-
get glade børn, som synger og 

beder om en skilling. 
Det er allehelgensaften - eller 

halloween - som nogle nu kalder 
det efter amerikansk forbillede. 

Traditionen med at klæde sig ud 
og samle ind ved dørene kender vi 
i Danmark fra fastelavn, men nu 
er det også ved at vinde indpas til 

allehelgen. 
Uanset hvad man kan mene om 
dette, så har det været en positiv 

oplevelse at få besøg af de mange 
glade børn. 

De ville i øvrigt ikke have penge. 
Hellere slik! Og det fik de så! 
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Arne Pedersen fra Syv Sogne er vant til at 
kravle op ad stigen. Stem på nr. 16 på liste A 
til kommunevalget og sørg for, at Arne kom-
mer helt op og med i kommunalbestyrelsen!  
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Arnestedet 
Bryggervangen 5 
4760 Vordingborg  

Tlf. 5534 2101 
Skorstensfejer Arne Pedersen 
www. arnestedet-vordingborg.dk 

Åbningstider: man-tor  13-17 
                         fredag:   13-19 
                         lørdag:     9-12 

Mon nogen har bemærket, 
at vi har fået asfalteret for-
tovet på Sværdborgvej mel-
lem Anne Mariesvej og 
Nansensvej i Lundby - efter 
30 års venten? 
Dengang blev det oplyst, at 
fortovet først kunne asfal-
tes, når Nansensvej var 
færdigudbygget. Dette er så 
sket for nogle år siden, 
uden at vi så noget til asfalt 
på fortovet. 
Boelsvej blev etableret og 
bebygget, der blev anlagt 
asfalteret fortov fra Nan-
sensvej til Boelsvej osv., så 
det var jo fint. 
Seas-NVE gravede rør ned 
til fibernet og fortovet på 
Sværdborgvej mellem Ane 
Mariesvej og Nansensvej 
var at gå på som en pløje-
mark efterfølgende. 
En venlig henvendelse til 
teknik- og miljøudvalgsfor-
mand Søren Nybo gav san-
delig resultat. 
Og så var der endda plads 
til et: Tak for henvendelsen, 
fra teknikforvaltningen.  
Det er bare lykken at have 
et fint fortov at gå på - en 
daglig nydelse. 
  

En beboer på Nansensvej 

En daglig  
nydelse! 

Lundby har endelig fået 
sine humørbænke. De blev 
indviet søndag den 25. ok-
tober af formanden for Tek-
nikudvalget Søren Nybo og 
Bente Christiansen, en af 
Lundbys aktive borgere. 
Bente klippede den første 
snor, og i sin tale takkede 
hun kommunen for godt 
samarbejde, selv om der er 
gået fire år fra den første 
henvendelse til kommunen. 
Borgerforeningen Lundby 
fik fremstillet humørbænke-
ne hos Tømmergaarden i 
Grumløse, og kommunen 
satte dem op og udgifterne 
blev delt mellem Kommu-
nen og Borgerforeningen. 

Bente sluttede af med at 
udtrykke håb om, at alle vil 
være med til at passe på 
bænkene. 
Søren Nybo klippede det 
røde bånd over på den næ-
ste bænk. I sin tale takkede 
Søren Nybo Borgerforenin-
gen Lundby for at have 
inviteret ham til denne ind-
vielse. Søren Nybo filosofe-
rede over, hvorfor bænkene 
på Møns kaldes Tænkebæn-
ke og i Lundby Humørbæn-
ke.  
Søren Nybo ville gerne på-
tage sig ansvaret for, at ef-
ter bænkene stod færdige 
tog det et år at få sat dem 
op. For at anskueliggøre 

hvad tid er og med relation 
til Lundbys krigshelt Svend 
Gønge og svenskerkrigene, 
hvor danskerne mistede 
mange skibe. Der blev der-
for udstedt en forordning 
fra Krigsministeriet, herun-
der til Petersgård i Vording-
borg Rytterdistrikt, at der 
skulle plantes såkaldte flå-
de-ege. I 1960´erne kunne 
godsejer Peter Iuel så med-
dele Forsvarsministeriet, at 
nu var flåde-egene klar. 
Desværre består flåden nu 
udelukkende af jernskibe. 
Indvielsen af Humørbænke-
ne blev behørigt fejret med 
champagne og sodavand. 

Steen Nielsen 

Så fik Lundby endelig  
sine to humørbænke 

Søren Nybo klipper snoren på Sværdborgvej og Bente Christiansen på Sv. Poulsens Vej. 
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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 

Har du endnu ikke 
skiftet til vinterdæk? 

Vi er langt inde i november.  
Du gælder din og din families 

sikkerhed! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice 

Ma 9 4750Avisen kommer 
19.00: Banko i Bårse 
Ti 10 4750Avisen kommer 
13.30-16.30: Whist i Majas 
Festlokaler i Gl. Lundby 
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 10.00: Dragtsyning i 
Medborgerhuset Lundby 
To 12 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
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, bil-
leder og slægtstavler udstilles. 
11-14: Sværdborg Sognearkiv 
sætter fokus på Klarskovs 
historie. I graverboligen, Has-
bjergvej 90, 4750 Lundby. 
10-13: Køng Sognearkiv, 
Køng Kirkevej 19. Udstilling 

om gårdene i Køng Sogn. 
14.30: Motion: Start: Lundby 
Kirke 
Ti 17 Kommunevalg 
Hele dagen: Indsamling til 
fordel for SOS-Børnebyerne. 
13.30-16.30: Whist i Majas 
Festlokaler i Gl. Lundby 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 18 10.00: Dragtsyning i 
Medborgerhuset Lundby 
19.00: Syv Sogne Samarbejdet 
mødes i Beldringe 
To 19 13.30-16.30: Tors-
dagskomsammen i graverboli-
gen ved Beldringe Kirke. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby 
Lø 21 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
10-16: Julemarked i Beldringe 
Sø 22 9.30: Motion: Start 
Oringe på bakken 
Ma 23 4750Avisen kommer 
Ti 24 4750Avisen kommer 
13.30-16.30: Whist i Majas 
Festlokaler i Gl. Lundby. 

Det sker november: 

 

Onsdag den 21. oktober 
blev startskuddet til det før-
ste valg til Vordingborg 
Kommunes Integrationsråd 
affyret. 
Der mødte ca. 50 op til mø-
det og 13 har allerede meldt 
sig som kandidater. 
De fremmødte repræsente-
rede både unge og ældre, 
begge køn og med mange 
forskellige fødelande. 
For valgudvalget var det 
meget positivt, at der mødte 
så mange nye ansigter op. 
Det var kendetegnende for 
mødet, at deltagerne er be-
vidst om de problemer, der 
er og kan opstå, men at der 
var en meget positiv stem-
ning omkring løsningsmo-
deller. 
Når vi i overskriften skriver, 

at vi føler os privilegerede, 
så er det fordi vi igennem 
arbejdet i Integrationsrådet 
får lejlighed til at træffe så 
mange pragtfulde nye med-
borgere, med store kvalite-
ter – både faglige og men-
neskelige – de er, og bliver, 
en stor gevinst for det dan-
ske samfund og ikke mindst 
for Vordingborg Kommune. 
 

Bent Maigaard                                                                 
Kommunalbestyrelses-

medlem (V)                                  
Jægervænget 1                                                                 

4760 Vordingborg 
og                                                           

Mette Høgh Christiansen 
Kommunalbestyrelses-

medlem (A) 
Æblevænget 7 

4760 Vordingborg 

Vi føler os privilegerede! 
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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*) 
 

Søndag den 22. november 
(sidste søndag i kirkeåret) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 15.00 Kirkekaffe   
Køng: 10.30   
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 ABT 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Onsdag den 25. november 
Bårse: 17.00 Familiegudstj. 
 

Torsdag den 26. november 
Beldringe: 19.00 Advents-
gudstjeneste med saxofonso-
list Per Egholm. 
Køng: 17.00: Stilleandagt 
 
Søndag den 29. november 
(1. søndag i advent) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: Ingen  
Køng: 10.30  
Lundby: Ingen 
Svinø: 19.00 Familiegudstje-
neste med Lucia-optog 

Sværdborg: 10.30 Børnekor 
Udby: 10.30  
Vester Egesborg: 16.00 Vi 
synger julen ind 
 
Tirsdag den 1. december: 
Bårse: 11.00 Jul for 60+. 
Julemiddag i præstegården. 
 
 
 
 
*) 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@ lundby-
web.dk eller send/aflevér den til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby.  

Tag hele familien med til 
julehyggemarked! Sådan 
lyder opfordringen fra Gal-
leri Østervang i Nr. Smid-
strup ved Tappernøje. Og 
man må sige, at de har no-
get at byde på: 
Julenisser (flere nye model-
ler), forklæder, grydelap-
per, dækservietter, varme 
hjemmestrikkede sokker 
mm. Håndmalede juleklok-
ker og adventsstager, strik, 
garn, marmelade, huer, 
hatte, sjaler, julekort og 
dertil mange forskellige 
pynteting og gaver. 
Vi har varm kaffe på kan-
den og kage og saftevand til 
børnene. 

Det hele foregår lørdag den 
14. og søndag den 15. no-
vember kl. 10-17 på 
Smidstrupvej 66, 4733 Tap-
pernøje. På gensyn, siger 
”det kreative julemarked”. 

Julemarked for hele  
familien i Tappernøje 

Se her! 
Lp’er, 80’ermusik: ELO, 
Depeche Mode, Dire Straits, 
Thin Lizzy m.fl. Ca. 140 
stk. pr. stk. 10,- kr. 
Pladespiller Lenco m. usb-
stik 150,- kr.  
Lille akvarium m. alt tilbe-
hør 200,- kr. 
Frituregryde ny 100,- kr. 
Løvsamler el 100,- kr.  
Høj babystol hvid metal m. 
bamsehynde 75,- kr. 
Mountainbikecykel Kilde-
moes 26 tommer god stand 
600,- kr.  
DVD-film nye stk. 15,- kr. 
TV-hylde sortmetallic til 
væg  60,- kr.  
12 kasser loppeting samlet  
200,- kr. 

M. Jensen, Bårse 
2086 5472 

 
Sælges: Sydtysk (tyrolsk) 
katolsk julekrybbe, beståen-
de af stald og figurer af Ma-
ria, Josef, Jesusbarnet, de 

tre hellige konger og en 
hyrde. 
Figurerne er 12 cm. høje. 
Nypris: i alt 1565,- kr. Min 
pris: 700,- kr.  

 
Med venlig hilsen 

Knud Dahlerup 
Klarskovvej 49 
Tlf. 5532 9717. 

 
Sælges: Flot stueur set i Mit 
kæreste Eje på TVØst fra 
Sværdborg. Sælges billigt.  
Købes: Brugbar skrivema-
skine købes billigt. 
 

Ole Kristiansen, 
Lundby 

tlf. 5576 7771 
 

Sælges: Jeg har et Hjørne-
skrivebord til salg  h.160 b 
130 i lys bøg til 500,- kr. 
Tlf. 5576 7589. 

Mianne Mellergaard,  
Lundby 

mianne@mellergaard.net 

Stem på Arne  
Pedersen, din lokale 
A-kandidat.  
Nr. 16 hos Social-
demokraterne 

Stilleandagter i Køng Kirke: 
Hvis du trænger til en pause fra hverdagens stress og jag, så kom og vær med til en stille-andagt, 
der varer ca. 30 min.  Der spilles afslappende, meditativ musik fra cd. En enkelt læsning fra Bibe-
len, og afslutning med Fadervor og velsignelse. Kirken vil kun være delvist oplyst, og deltagerne 
opfordres til tavshed. Læs omtalen andetsteds i dette blad.  

Torsdag den 26. november 2009  kl. 17 
Torsdag den 28. januar 2010  kl. 17 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 9. november 2009 til mandag den 23. november 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Rødkål i spand 900g         12,95 
  
Rødvin  
Cotes du Rhône 3              34,95 
  
Fastino Rivero                   59,95 
  
Rødkålshoved                     5,00 
  
Ler 2 kg                               3,90 
  
1/2 l piskefløde                10,95 

Rynkeby gløgg 2 liter         34,95 
 
Prisfald: 
  
Prisfald på æg  15 stk.       19,90 
  
Prisfald på toast brød           4,95 
  
Mie islagkage 1,2 liter        19,95 
  
Til ”den søde tand”  
Haribo maxi poser 1/2 pris  9,90  

Hvorfor andesteg  
Mortensaften?
Martinslegenden handler om, 
hvordan Martin (Morten) fik 
sit embede som biskop.  
Den meget hellige og ydmy-
ge Sankt Martin var ikke 
interesseret i forfremmelse, 
og da man kom for at over-
drage ham bispeværdighe-
den, skjulte han sig i en gå-
sesti. Da gæssene begyndte 
at gække og larme, blev han 
opdaget, hevet frem og tvun-
get til at blive biskop. Han 
benyttede sin nye værdighed 
til at udstede en straf over de 
irriterende gæs, nemlig at 
man hvert år den 11. novem-
ber skulle dræbe og spise 
dem. Da en gås er et både 
stort og dyrt måltid, er den 
efterhånden blevet erstattet 
af den mindre og billigere 
and. Og spises aftenen før 
Mortens dag, Mortens aften 
den 10. november. 

Tirsdag aften er det Mortens-  
aften. Vi har alt, hvad der hører til 
denne familiebegivenhed! 


