
4750  Avisen 
6. årgang nr. 75 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 23.-24. november 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Så er det afgjort! Lundby får fibernet! 
30,7 pct. af husstandene har meldt sig 
til fibernet, og det har fået SEAS-
NVE’s ledelse til at beslutte, at der skal 

etableres fibernet i Lundby i begyndel-
sen af 2010. Nærmere information om 
forløbet kommer direkte ud til alle hus-
stande i Lundby.      Læs mere side 17  

Beldringe - Bårse - Hammer - Køng - Lundby - Svinø - Sværdborg - Udby 

Fibernet 
til Lundby 

Køng-Svinø  
Kirkeblad   

4 sider  
i midten 

Vildmarksjæger 
fra Kostræde 
Thomas Lindy Nissen fra 
Kostræde driver vildmarksjagt 
over hele verden. Nu har han 
sammen med sin bror udgivet en 
bog om emnet og holder i øvrigt 
foredrag om samme. Læs side 23 

Længere  
åbent 
på Lundby 
Bibliotek 
Alt tyder nu på, at det lykkes at 
få en kraftig udvidelse af åb-
ningstiden på Lundby Bibliotek 
ved hjælp af selvbetjening. 
Fødevareministeriet og EU har 
netop bevilget 198.000 kroner til 
projekt ”Døgnåbent Bibliotek”, 

og det betyder, at der kun mang-
ler den kommunale medfinansie-
ring, før projektet kan gå i gang. 
Åbningstiden bliver fra tidlig 
morgen til sen aften for registre-
rede brugere. 
                                Læs side 3 

Svend Gønge-skolen 
inviterer til teater 
om Gøngehøvdingen 
Torsdag den 26. november opfø-
rer elever på Svend Gønge-
skolen et nyt teaterstykke om 
Gøngehøvdingen. Hele ugen har 
stået i Svend Gønges tegn på 
Svend Gønge-skolen.  
                         Læs mere side 7 

Det bliver spændende at se, om 
Svend Gønge-skolen også har 
Kulsoen med i deres stykke. Her 
er hun i skikkelse af Birgit Ras-
mussen på Gøngemarked 2009. 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Godt samarbejde 
S amarbejde er godt! 

Det fører for det 
meste til resultater, i hvert 
fald hvis der er et ærligt 
ønske om at nå resultater. 
Et rigtigt godt eksempel 
er det samarbejde, der er 
etableret mellem Vor-
dingborg Kommune og 
dets biblioteksvæsen og 
Borgerforeningen Lundby 
om at udvikle Lundby 
Bibliotek, så det bliver i 
stand til at overleve.  
Da overbibliotekar Mi-
chael Gottfredsen i foråret 
henvendte sig til Borger-
foreningen Lundby og 
bad om et møde, var vi 
noget beklemte, for vi 
troede, at nu var det slut 
med Lundby Bibliotek. 
Det var ikke beskeden. 
Tværtimod inviterede 
Michael Gottfredsen til et 
samarbejde om at få ud-
viklet Lundby Bibliotek. 
Hans idé var, at vi skulle 
forsøge at lave et  biblio-
tek, som fik meget bedre 
åbningstider, men var 
selvbetjent i den ekstra 
tid, det holder åbent. Som 
et forsøg, der skal vise, 
om det kunne være frem-
tiden for andre biblioteker 

i Vordingborg Kommune. 
Det betyder, at Lundby 
Bibliotek principielt kan 
holde åbent alle dage fra 
tidlig morgen til sen aften 
for registrerede lånere, 
som så udstyres med en 
”nøgle”, så de selv kan 
låse sig ind. 
 

D et kræver dog 
også, at der 

indføres et nyt låne-
udstyr, selvbetjente scan-
nere og video-
overvågning, så der ikke 
sker misbrug. Dertil skal 
alle bøgerne ”chippes”, så 
scanneren kan kende 
dem. 
Det koster penge, mange 
penge.  
Men dem har vi også 
skaffet.  
Michael Gottfredsen har 
fået en pose fra Biblio-
teksstyrelsen, og for nylig 
har LAG’en i Vording-
borg Kommune og EU 
sagt ja til en anden pose 
penge, som gør det muligt 
at komme i gang med 
forsøget. Formelt mangler 
endnu en pose, nemlig 
medfinansiering fra Vor-
dingborg Kommune.  

Men mon ikke kommu-
nen er med på den, når 
man får så meget for pen-
gene. 
 

D a vi havde mø-
det med Micha-

el Gottfredsen, spurgte 
han samtidigt, om Bor-
gerforeningen Lundby var 
interesseret i at bidrage 
med andre idéer til aktivi-
teter på biblioteket. 
Der sker allerede meget i 
den gamle administrati-
onsbygning på Lundby 
Hovedgave 100. 
Udover bibliotek er der  
sognearkiv, arkiv for Syd-
sjællands Landbrugsskole 
og legestue og –have for 
dagplejerne i Lundby. 
Men vi sagde straks, at  
aktive borgere i Lundby 
godt kunne tænke sig at 
lave en kulturcafé. Drevet 
på frivillig arbejdskraft. 
Noget der vil passe fint til 
de øvrige formål, som 
findes i huset.  Om det alt 
sammen lykkes, ved vi 
endnu ikke. Men det er 
endnu en god historie om, 
hvad samarbejde mellem 
kommune og lokalsam-
fund kan føre til! 
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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 

 

Meget bedre service på 
vej til Lundby Biblio-
tek. 
  
Borgerforeningen Lundby 
har netop fået brev fra Fø-
devareministeriet og EU om 
at der er bevilget 198.000 
kr. til at gøre biblioteket i 
Lundby til et selvbetjent 
bibliotek. 
Det er planen, at biblioteket 

skal udstyres med en ad-
gangskontrol, som gør det 
muligt for registrerede låne-
re at komme ind på bibliote-
ket fra tidlig morgen til sen 
aften. Brugerne kan herefter 
bruge biblioteket på tider, 
der passer dem bedst. Det 
kræver dog, at alle materia-
ler forsynes med RFID-
chips, så brugerne selv kan 
låne, aflevere og afhente 

reserverede materialer. 
Det nuværende biblioteks-
tilbud opfylder slet ikke 
borgernes ønske om en tids-
svarende service. Udlånet er 
faldet med 35 procent og 
besøgstallet med 42 procent 
over de sidste to år, så det er 
nødvendigt at vende udvik-
lingen. 
Den lokale aktionsgruppe 
LAG-Vordingborg har da 

også indstillet, at projektet 
blev støttet for at skabe at-
traktive levevilkår i landdi-
strikterne. 
Peter Sten fra Borgerfore-
ningen og Michael Gott-
fredsen fra Vordingborg 
Bibliotekerne afventer nu 
behandling af projektet i 
Kultur- og Fritidsudvalget, 
som skal tage stilling til en 
kommunal medfinansiering. 

Lundby Bibliotek bliver moderniseret 

Lysfest i Lundby  
den 17. december 
Den traditionsrige lysfest i 
Lundby afholdes i år tors-
dag den 17. december fra 
kl. ca. 16.00 til lysene er 
brændt ud. 
I år sponseres de 300 leven-
de lys af Vordingborg 
Bank, og Borgerforeningen 
Lundby sørger for, at de 
opsættes, tændes og fjernes 
igen.  
Lysene opsættes omkring 

Trekanten i centrum, ved 
Nordea, Farmor, Vording-
borg Bank og Lundby Bib-
liotek. 
Alle handlende inviteres til 
at holde længe åbent og 
med diverse initiativer være 
med til at gøre denne årlige 
begivenhed så stemnings-
fuld som de tidligere år. 
Vi be’r bare om godt vejr 
den eftermiddag og aften! 
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Privat børnepasning  
hos Henriette i Lundby 

Få plads til dit barn i Gyngehesten,  
undgå gæstepleje og spar penge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyngehesten er selvfølgelig godkendt, røgfri, 
hører under den kommunale tilskudsordning 

samt kommunalt tilsyn. 
Ring til Henriette på 2554 9721 og hør mere.  

www.gyngehesten1.dk     

Blomsterværkstedet  

Solsikken 
holder  

Julestue  

i alle weekender i  
november og december fra kl. 10-14 
(I øvrigt åbent onsdag-fredag 10-17) 
Kom forbi og bliv inspireret af alle de kreative 
adventskranse samt dekorationer.  Stort ud-
valg af årstidens blomster samt brugskunst. 

Lisbeth Skov, Næstvedvej 400,  
4750 Lundby - tlf. 2061 6719  

Søndag den 29. november tændes 
juletræet foran Køng Museum.  
Fra kl. 15 står nissepigerne klar i 
folkestuen med saft til børnene og 
glögg til de voksne samt æbleskiver 
til alle.  
Når mørket sænker sig, vil sognets 
præst, Mette Magnusson, tænde 
juletræet, og så skal der synges jule-
sange og danses om træet. Bagefter 
er der stadig glögg og saft at varme 
sig på. 
 
Kom og vær med til at julehygge og 
bringe juleglæde til Køng. Tag alle 
børnene med, og husk også din nabo 
og din gamle mor!  
 

Med ønsket om en god jul  
og på gensyn 

Køng Borgerforening 

Køng Borgerforening inviterer til jule-
hygge og juletræ på Køng Museum 

Julestemningen breder sig, når træet tændes i skumringen.  
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Julemarked på Skovhøj 
Salg af juletræer, også fæld selv, gran, pyntegrønt, dekorationspynt, 

 adventskranse, juledekorationer, puder til kirkegården, 
julepynt, nisser, gavebånd, lyskæder mm. 

Hver weekend gratis gløgg til de voksne  
og gratis popcorn til børnene 

Åbent hverdage 14-16, weekend 10-16 

Skovhøj  
www.skovhoj.com 

Præstø Landevej 77, Fårup, 4700 Næstved. Tlf. 2076 8765 
Sådan finder du os: Fra Næstved mod Præstø, 500 meter efter Blangslev på venstre hånd 
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Alt til julehyggen 

Over 700 effekter. 
Huse, træer, figurer, skøjtebaner, nisser, rensdyr, lyskæder 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMIGOS, Sallerup Gade 23, 4750 Lundby 
Lør-søndag 10-17 eller efter aftale. Tlf. 5538 1828 

Lundby Kiosken 
ønsker alle i Syv Sogne  

en dejlig julemåned.  
Vi har som altid kolde drikke og frisk brød.  

Filmudlejning og slik. Mælk og pålæg. 
Samt det, du lige står og mangler 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

Ny ambassadør  
for Gøngehøvdingen 
Peter Henrik Tesdorpf, 
godsejer til Gjorslev Slot på 
Stevns, har sagt ja til at 
blive ambassadør for For-
eningen Svend Gønge. 
Foreningens mange ambas-
sadører anbefaler med deres 
navn foreningens virke. 
Ud over de fem borgmestre 
i de fem sydsjællandske 
kommuner Køge, Stevns, 
Faxe, Næstved og Vording-
borg er blandt andre følgen-
de ambassadører for For-
eningen Svend Gønge: 
Godsejer Bernt Johan Col-
let, Lundbygård, 
Godsejer Peter Zobel, Bæk-
keskov Gods, 
Godsejer Gerner Wolff-

Sneedorff, Engelholm og  
Godsejer Peter Oxholm 
Tillisch, Rosenfeldt og 
Øbjerggaard. 
Ønsker man at støtte For-
eningen Svend Gønge kan 
man tegne sig som medlem. 
Det er gratis at være med-
lem.  
Man bliver medlem ved at 
sende en mail til kasserer 
Eva Jørgensen 
evaknud@privat.dk med 
oplysning om navn, adres-
se, tlf. nr.  
Foreningen tæller nu om-
kring 150 medlemmer. 
Som medlem får man gratis 
tilsendt foreningens elektro-
niske nyhedsbrev pr. mail. 

Forberedelserne til årets 
julefest er i fuld gang. I 
ridehallen træner børn og 
voksne flittigt, og glæder 
sig til at vise dette års jule-
show. Julens komme fejres 
som vanligt med Luciaop-
tog gennem byen med start 
fra Byparken og derefter 
venter en julepyntet ridehal 
på Pilegaarden. Der skal 
leges og danses om juletræ-
et, og vi er sikre på, at Jule-
manden dukker op igen i år. 
Kiosken er åben og sælger 
jule-godt til ganen. 
Det hele kan opleves søn-
dag d. 13. december fra 
kl. 16.00. 
På hjemmesiden 
www.pilegaardens-

ridehal.dk kan du følge med 
i forberedelserne fra først i 
december. 
Der er gratis godteposer til 
alle børn – så meld til in-
den 8. december, så vi kan 
have poserne parat. 
Der kan tilmeldes på mail: 
pilegaarden@os.dk eller på 
telefon: 2029 6160 
Arrangører er som alle an-
dre år Grumløse Landsby-
laug, Udby Sogns Borger-
forening og Pilegaardens 
Venner. 
Tag naboen og familien 
med og kom og få et par 
hyggelige timer midt i jule-
ræset... 
Alle er hjertelig velkomne – 
også ”udensogns folk”. 

Så er julen på vej 
til Grumløse 
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Til teater/drama tirsdag 
eftermiddag klokken 13.00  
mødes hele teaterholdet på 
skolen. 
Vi har fået uddelt roller og 
har fået besked på at skulle 
øve på dem mindst to timer 
om dagen! 
Ej, vi er begyndt at øve for 
os selv derhjemme, 
F. eks. om aftenen, der er jo 
meget der skal huskes! Vi 
har også været nede på sce-
nen for at rydde op. Der var 
meget rodet!! 
Vi er begyndt at male bag-

grunde og finde kulisser.  
Vi ser nogle gange filmen 
”Gøngehøvdingen” for at 
finde ud af, hvad man havde 
på af tøj dengang.  
Så alle er nu godt i gang 
med at finde eller sy deres 
tøj.  
Vi håber virkelig at se man-
ge både børn og voksne til 
vores forestilling, på Svend 
Gønge-skolen i uge 48! Da 
det bliver MEGA fedt! 
 

Emma & Josefine 7.b      
 

Svend Gønge-skolen 
opfører Gøngehøvdingen 
Elever på Svend Gønge-
skolen i Lundby er i denne 
uge travlt optaget med at 
forberede opførelsen af et 
nyt skuespil om Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen. 
Stykket opføres torsdag 
aften kl. 17.30 og 19.00, og 
alle er velkomne på skolen.  
- Vi har valgt at tage glæ-
derne på forskud og vil væ-
re sikre på at have indfly-
delse på, hvordan Svend 
Gønges 400 års fødselsdag 
fejres. 
På skolen har et valgfags-
hold, bestående af elever fra 
hele afd. 2, arbejdet med at 
skabe et skuespil, lave mu-
sikken, planlægge kulisser-
ne og øve sig på sangene; 
alt dette bliver en del af 
tværs-ugen, idet det bliver 
muligt for forældre og andre 
interesserede at se skuespil-
let torsdag aften, siger sko-
leleder Helle Justesen. 

I ugens løb vil eleverne 
arbejde i værksteder, under 
lignende forhold – næsten – 
som på Svend Gønges tid, 
og her fremstille en række 
produkter. Værkstederne vil 
arbejde også torsdag aften. 
Af værksteder kan nævnes 
pottemager, kok, kunstma-
ler, bager, smykkefremstil-
ling, tryk & dans & musik-
historie, skomager, udemad 
& rollespil, Den sorte Sko-
le, hekse & spådomme, ti-
dens legetøj og skrivestue. 
Også gamle idrætslege og 
spil genskabes. 
Marianne Madsen, Torben 
Møller og Flemming Skotte, 
lærerplanlægningsgruppen, 
glæder sig til forløbet og 
selvfølgelig torsdag aften 
hvor de håber rigtig mange 
tilskuere dukker op.  
Stykket opføres to gange 
torsdag den 26. november. 
Kl. 17.40 og kl. 19.00. 

- Og når der er undervisning 
og mødepligt om aftenen, 
kompenserer skolen dagen 
efter ved at lave fredagen til 
en undervisningsfri dag, 
siger Helle Justesen, som 
præcis kl. 17.30 byder vel-
kommen på Skoletorvet,  og 
umiddelbart herefter bedes 

det fremmødte publikum 
indtage deres pladser i Tea-
tersalen, den gamle gymna-
stiksal, der rummer 200 
siddepladser.  
Der forventes 3-400 tilskue-
re, fordelt på de to forestil-
linger, så lad bilen stå hjem-
me, om muligt! 

Eleverne håber på 
mange tilskuere til 
Gøngehøvdingen 

Lundby varmer op til Gøngehøvdingen Svend Poulsens 
400 års fødselsdag til næste år. Ikke kun på gøngemarke-
derne som her, men også på Svend Gønge-skolen. 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 76: 7.-8.  december 

Deadline: mandag den 30. nov. kl. 10 
Nr. 77: 21.-22. december 

Deadline: 14.  december kl. 10 
Bemærk! Vi udkommer i år  
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? 
Det koster 250,- kr. pr. år. 
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. 

I december holder Grundt-
vigs Mindestuer åbent lørda-
ge og søndage fra 13–15.30. 
Mindestuerne vil være pyn-
tet op til jul, som de måske 
var det på Grundtvigs tid og 
som vi mindes om DR’s 
julekalender i år. 
N.F.S. Grundtvig er født i 
Udby præstegård den 8. 
september 1783. Hans far 
var præst i Udby. 
Han var den yngste i famili-
en, der bestod af far, mor, 
tre brødre og en søster. 
Mindestuerne er indrettet i 
fire rum i en længe i præste-
gården. De fire rum har for-
skellige temaer om Grundt-
vig. I introduktionsrummet, 

får man en gennemgang af 
Grundtvigs liv og værker. I 
det store udstillingsrum er 
hans tilknytning til Sydsjæl-
land beskrevet via fotos og 
plancher, her finder man 
også Grundtvigs bibel, som 
han fik af Constance Leth 
fra Egeløkke. I det lille rum 
er vist en fotoudstilling af 
hans tre koner, børn og svi-
gerbørn, og i det sidste rum 
fortælles om hans værker, 
og flere af hans møbler fra 
Store Tuborg er udstillet. 

Adresse:  
Pasmergårdsvej  

Udby 
4750 Lundby 

Jul i Grundtvigs Mindestuer 
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Stationen indvies 
den 15. december 
Allerede tirsdag den 
15. december indvies 
den moderniserede 
Lundby Station med 
pomp og pragt af Ba-
neDanmark og DSB. 
Vordingborg Kommu-
ne og Borgerforenin-
gen Lundby er også 
med i festlighederne, 
som indledes kl. 16 og 

slutter kl. 18. 
BaneDanmark og DSB 
sætter telt op og serve-
rer glögg og æbleski-
ver, saftevand og små-
kager, og jernbaneor-
kesteret underholder. 
Mere om festligheder-
ne i næste nummer af 
4750Avisen. 
Alle er velkomne! 

Lundby Station den  14. november 

Lundby  
Efterskole 
inviterer  
til musical 
Borgerne i Syv Sogne og 
omegn inviteres til musical 
på Lundby Efterskole igen i 
år.  
27.-28. og 29. november 
viser de 100 elever på sko-
len, hvad de kan, når de 
opfører ”Thorkilds Mare-
ridt”. 
Som sædvanlig har de kun 
haft omkring en uge til at 
øve sig, men alligevel plejer 
det at være en musical af 
høj kvalitet, de kan præsen-
tere for offentligheden. 
Der foregår mange mærke-
lige og sjove ting på, og 
omkring, en skole. Især 
hvis en af lærerne har en 
tvedelt personlighed, og et 
fanatisk syn på den verden 
der omgiver os. 
Inspireret af ”Therkild i 
knibe”, har vi skrevet en 
sjov musical om det at være 
ung og usikker og alligevel 
at gøre noget ved verdens 
mærkelige tilskikkelser. 
Historien er krydret med 
god musik, flotte danse-
numre og en sprudlende 
stemning. 
Billetter kan købes hos de 
lokale handlende. 
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Festsange & taler skrives 
Personlige sange og taler  
til fx konfirmation skrives 

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

I Dyrlev Lydstudie  
kræser Henrik for lyden 
I Dyrlev bliver der kræset 
om lyd. Henrik Wester-
gaard har gennem 17 år 
arbejdet med lyd på flere 
forskellige radioer i lokal-
området. 
Nu bliver der kræset om 
lyden hjemmefra, for Hen-
rik har hevet mikrofonstik-
ket ud af radioen for at star-
tet sit eget studie. 
- Her har jeg mulighed for 
at skabe den lyd jeg gerne 

vil have, siger Henrik. 
Fra det lille hjemmestudie 
hjælper Henrik flere for-
skellige radioer med deres 
reklamer. Han hjælper også 
virksomheder med deres 
markedsføring i radio og tv. 
- Jeg elsker lyd, for der er 
man nød til selv at skabe 
billederne. Det er derfor mit 
motto er: ”Kan du se, hvad 
jeg siger?” siger Henrik 
Westergaard. 
Selv om arbejdsdagen nu er 
længere, har det faktisk 
giver mere tid til familien.  

- De fleste dage er jeg 
hjemme, når børnene kom-
mer fra skole, og det havde 
jeg ikke muligheden for før. 
Selv om det mange dage 
bliver til lange arbejdsdage 
er det, det hele værd, siger 
Henrik Westergaard. 
Med Dyrlev lydstudie ko-
ster det ikke en formue at 
markedsføre sin virksom-
hed. Radioreklamer er billi-
gere end du tror, siger Hen-
rik Westergaard. 

SVINØ 
Nordmannsgran  

juletræer 
Pyntegrønt 

www.tiljul.dk  
Også i år sælger vi Nordmannsgran-juletræer  
fra Kalbjerggård Plantage, som ligger på Svinø i smuk 
natur med udsigt over Dybsø og Avnø Fjorde. 
Gratis netning af juletræet. 
Gratis gløgg og saftevand i den hyggelige ”julestue”.  
Kørselsvejledning: Midt i Svinø by - mod stranden ad Dybsøvejen. 
Adresse: Belselundvej 2. Tlf.557 65516              www.tiljul.dk 
Åbningstider: Lørdage/søndage  kl. 10-15 fra  28.11.-20.12.  

Kræmmerhallerne i Lov 
Svinget 1, Lov 
4700 Næstved 

Telefon: 5829 0111 
Fax :      5829 0122 

Nåede du det ikke sidst? 
Vi præsenterer igen: 

LEIF KERSTEIN   

i Kræmmerhallerne i Lov 
Open stage koncert  
med Leif Kerstein 

Søndag den 6. dec. kl. 13 
Arrangementet er gratis 
Kræmmerhallerne i Lov 

Svinget 1, Lov, 4700 Næstved 
”Det gamle Lov Møbler” 

Åbent hver weekend 10-17 
Info: 5829 0111 

Mange troede 
det var virkelighed 
4750Avisen har fået mange 
henvendelser fra folk, der 
ville have adressen på den 
nye rideskole i Lundby og 
høre, om man kunne få en 
rundvisning på Solenergi-
centeret i Lundby. Man 
havde ikke lige lagt mærke 
til, at det var fremtidsavisen 
år 2020, som fortalte om de 
visioner, borgerne har for 
Lundbys udvikling. Nu er 
det bare om at klø på, så de 
bliver til virkelighed! 



4750Avisen, nr. 75, 23.-24. november 2009 

 

11 



4750Avisen, nr. 75, 23.-24. november 2009 

 

12 



4750Avisen, nr. 75, 23.-24. november 2009 

 

13 



4750Avisen, nr. 75, 23.-24. november 2009 

 

14 



4750Avisen, nr. 75, 23.-24. november 2009 

 

15 

Den nye Lundbyvise  
 
Melodi: Hvem sidder der 
bag skærmen 
 
På Sydsjælland er Lundby 
et sted, hvor der er rart 
For her er alle glade 
Det er da soleklart! 
Den har en hovedgade 
Dog sidegader fler’ 
Butikker med facade 
Det er da her, det sker! 
 
Vi har en landsbystemning 
Et liv i fred og ro. 
Her ses så flotte huse 
Det rette sted at bo. 
Tilmed en gammel bydel 
Er lige ved og nær 
Med sine gamle gårde 
Småhuse, gadekær. 
 
Man rejser ud i verden 
Med tog og bus og bil. 
Har med sig gemt i posen 
Det kæmpestore smil. 
Nu prøves skal med hånden 
At stå hinanden bi 
Vi mødes skal på gaden 
Ved skole, vej og sti. 
 
Men når man er tilbage 
Er Lundby bare bedst. 
Man hygger sig på bænken 
I syd og øst og vest. 
Der er så rart herhjemme 
Bag havelågens port, 
At være Lundby-borger 
Er meget, meget stort. 
 
Med venlig hilsen 
Mogens Rasmussen 
august og oktober 2009 

Til festen ved Gøngemar-
ked 2009 havde Mogens 
Rasmussen, Hammer, for-
fattet en ny Lundby-vise. I 
mellemtiden har han gået 
og tænkt på, at den trængte 
til et ekstra vers. Og det har 
han nu forfattet, så du her-
under kan se den komplette 
nye Lundby-vise. For snart 
mange år siden lavede 
Johnnie Christensen Lund-
bysangen med egen melodi.  

Ny Lundbyvise  
med ekstra vers 

Jeg hedder Henriette Borg-
holt, er 38 år. Jeg bor i et 
dejligt hus centralt i Lund-
by med min mand Martin 
og vores 2 drenge, Casper 
på 15 år og Mikkel på 11 
år. Jeg har arbejdet som 
kommunal dagplejer i nogle 
år, før jeg tog springet og 
startede Gyngehesten den 2. 
november.  
Gyngehesten er et alternativ 
til den kommunale dagple-
je, men uden gæstepleje. 

Det er en stor fordel, at der 
ikke kommer gæstebørn. 
For det første minimeres 
smitte-risikoen, idet der 
ikke kommer nye bakterier 
til hele tiden. For det andet 
er der meget bedre tid til 
det enkelte barn, og det 
giver en roligere hverdag. 
Gyngehesten hører under 
tilskudsordningen gennem 
Vordingborg kommune, 
ligesom der også føres til-
syn med pasningsordningen 

gennem kommunen. 
Hvis jeg skulle gå hen og 
blive syg, er det min mand 
Martin, som er vikar. Det 
vil sige, at børnene bliver 
afleveret i deres vante om-
givelser. Samtidig kender 
Martin børnene, og de er 
glade og trygge ved ham.  
Hvis I har brug får en plads 
eller har spørgsmål så ring 
til Henriette på 2554 9721 
og hør mere. 

Henriette åbner privat 
dagpleje i Lundby 

Lundby Efterskoles Musical 
Thorkilds Mareridt 

Fredag d. 27.-11. Kl. 19-21  
Lørdag og søndag d. 28. og 29.-11 kl. 14-16 

i hallen v/Lundby Efterskole 
Der foregår mange mærkelige og sjove ting på, og omkring, en skole. Især hvis en af 
lærerne har en tvedelt personlighed, og et fanatisk syn på den verden der omgiver os. 

Inspireret af ”Therkild i knibe”, har vi skrevet en (syntes vi selv) sjov musical om det at 
være ung og usikker, og alligevel at gøre noget ved verdens mærkelige tilskikkelser. 
Historien er krydret med god musik, flotte dansenumre og en sprudlende stemning. 
Billetter á 50,- (inkl. kaffe og kage i pausen) kan købes hos: 

MERKO i Lundby, Lundby Kiosken, 
SPAR i Køng, SPAR i Sallerup 
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Information fra Sværdborg og Lundby Kirker 

Søg Julehjælp 
 

hvis du har svært ved at få det  
hele til at hænge sammen.  

Ring til præsten 
 

5576 7140 eller mail: lsaa@km.dk 

Gevinsterne er sponseret fra lokale erhvervsdrivende i Lundby og omegn. 
Overskuddet går til julekurve til familier, der har det svært. 

 
Har du lyst til at støtte med gevinst(er) er du velkommen til at kon-
takte: sognepræst Lillian Saaek tlf.: 55 76 71 40 eller mail: LSAA@KM.DK.  

Damekoret og Horbelev koret synger til vores Julekoncert d.3. 
december i Sværdborg kirke, under ledelse af Sonja Mahler 
og organist Dorte Jensen. 
Vi skal lytte til korene og selv synge med. 
Efterfølgende vil der være sangcafe i præstegårdssalen, hvor 
vi vil synge mere og nyde en kop kaffe. 

Bankospil i Rytterskolen v. Lundby Kirke 
Tirsdag d. 1.12 kl. 19  

alle er velkomne  

   Kirkebilen kører 
 

 Har du behov for transport til 
gudstjeneste eller arrangement i 
kirkerne kan du kontakte  
sognepræst Lillian Saaek  
             tlf. :  55 76 71 40   

Julekoncert i Sværdborg Kirke d. 3. december kl. 19 

                     Horbelev koret  

De ni læsninger og dejlig orgel mu-
sik - 20. december kl. 10.30 
I Lundby Kirke 
Nyd en helt anderledes gudstjeneste, hvor det er 
Lægfolket selv der læser op. Vi har fundet nogle på 
forhånd, der har lyst til at læse de ni læsninger der 
fortæller hvordan lyset kom til verden. 

                   

31/12 Nytårs eftermiddag  
I Sværdborg kirke kl. 15.00 ønsker vi hinan-
den godt nytår. 
 
1/1 Nytårs dag 
I Lundby kirke kl. 10.30 ønsker vi hinanden godt nytår. 

Kom den dag der passer dig bedst 

Ældre eftermiddag 
 

Torsdag d. 10.december kl. 15-16.30 i  præstegårdssalen, 
Hasbjergvej 101, 4750 Lundby. Vi synger julesalmer og 
hygger. Vi håber mange i de to sogne vil afse et par timer. 
Børn er også meget velkomne, vi sørger for, at der er no-
get de kan lege med, mens de voksne snakker. 
Kirkebil: ring til Marianne Kristiansen 
55 38 2006 / 29 85 09 44. 
Vel mødt - Sværdborg og Lundby menighedsråd 
I januar vil mødet foregå i Rytterskolen i Lundby. 

    Børnekoret  
                          synger til  
                         Højmessen   
 

I Sværdborg Kirke kl. 10.30   
d. 29.11, det er 1. søndag i advent. 
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Fibernettet kommer til Lundby 
Takket være stor til-
slutning blandt byens 
indbyggere kan SEAS-
NVE nu etablere fiber-
net i Lundby. 
 
Product Manager for SEAS-
NVE Fibernet Lars Pinholt 
ønsker Lundby til lykke:  
”Vi er stolte af, at Lundby 
nu bliver den næste af regi-
onens byer, som vi planter 
på det digitale landkort. Når 
det kommer til tv og inter-
net, har et stort og fornuftigt 
udbud altid været forbeholdt 
indbyggerne i landets helt 
store byer. Men nu kobler vi 
Lundby til landets hurtigste 
bredbånd og så står byen 

lige pludselig allerforrest i 
køen til de nye muligheder 
og tilbud.”    
Fibernet er superhurtigt 
bredbånd, som giver de 
gammeldags kobberkabler 
baghjul. Det betyder bl.a. 
Danmarks hurtigste inter-
netforbindelser og ubegræn-
sede muligheder for tv i det 
nye knivskarpe HD-format. 
Den måske største fordel er, 
at det giver den enkelte hus-
stand størst mulige valgfri-
hed til at sammensætte 
abonnementer på tv, inter-
net og telefoni nøjagtig efter 
budget, behov og ønsker.   
Processen med at sikre til-
slutning fra minimum 30 
pct. af husstandene i Lund-

by, som gør etableringen af 
Fibernettet økonomisk for-
svarlig, er bl.a. blevet gen-
nemført af ildsjæle fra den 
lokale borgerforening:  
”Det var vigtigt for os i 
Borgerforeningen Lundby 
at sikre, at fibernettet kom 
til Lundby. Vi ville ikke 
risikere, at fremskridtet gik 
uden om vores by. Derfor 
meldte vi os aktivt ind i 
kampen for at få fibernettet 
til Lundby” forklarer Peter 
Sten Hansen, formand for 
Borgerforeningen Lundby. 
SEAS-NVE har besluttet at 
forlænge kampagnetilbud-
det på tilmelding til fiber-
nettet. Så har du ikke allere-
de fået tilmeldt dig til fiber-

nettet, kan du stadig nå det 
og blive tilsluttet for kr. 
1,995,- Du sparer kr. 1.000,-
Dette tilbud gælder for alle 
husstande, som i forberedel-
sesfasen har fået etableret et 
tomt fiberrør på grunden.   
Lars Pinholt oplyser at selve 
etableringen af Fibernettet i 
Lundby forventes påbe-
gyndt i begyndelsen af 
2010, dog med forbehold 
for vejrmæssige forhindrin-
ger. Umiddelbart herefter 
vil de tilmeldte borgere bli-
ve tilsluttet. Du kan læse 
mere om Fibernettet på 
www.seas-nve.dk. 
I alt 30,7 pct. har indtil nu 
tilmeldt sig fibernettet i 
Lundby. 
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Onsdag den 25. november 
Bårse: 17.00 Familieguds-
tjeneste med spisning 
 
Torsdag den 26. november 
Beldringe: 19.00 Advents-
gudstjeneste med saxofon-
solist Per Egholm 
 
Søndag den 29. november 
(1. søndag i advent) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: 19.00 Familieguds-
tjeneste 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+ og 
julemiddag i præstegården 
 
 

Søndag den 6. december 
(2. søndag i advent) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: 10.30 
Køng: 15.30 
Lundby: 9.00 ABT 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 9.00 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Torsdag den 10. december 
Køng: 10.00 Børnegudstje-
neste med dukketeater 
Sværdborg: 16.30 Eftermid-
dagsandagt med julesalmer 
 
Søndag den 13. december 
(3. søndag i advent) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: 9.00 Helle Poulsen 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 10.30 Da stjer-
nen tændtes 

Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 20. december 
(4. søndag i advent) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: 10.30 De ni læs-
ninger og våbenhuskaffe 
Svinø:  
Sværdborg: Ingen 
Udby: 9.00 TOM 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Torsdag den 24. december 
(Juleaften) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: 15.30 
Køng: 16.00 
Lundby: 14.30 
Svinø: 14.00 
Sværdborg: 16.00 
Udby: 16.00 
Vester Egesborg: 14.00 
 

Fredag den 25. december 
(Juledag) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø:  
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Lørdag den 26. december 
(2. Juledag) 
Beldringe:  
Bårse:  
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
 
 

 Gudstjenester i november og december 

Vi glæder os til at tage 
i mod vores gæster i 
vores nyindrettede jule-
stue. 
Tag familien med til jule-
stue på Skovhøj. Besøg 
vores nye butik som vi har 
indrettet i en af gårdens 
længer. Det har givet os 
mulighed for at udvide vo-
res sortiment med en masser 
af forskellige nisser og jule-
pynt til juletræet. Vi har alt 
til juletræet: Glaskugler, 
flag, stjerne kastere, glim-
mer julestjernen, juletræsfo-
den, lys, lysholdere, glas 
engle og meget mere, samt 
nogle spændende delikates-
ser til både børn og voksne, 
der vil selvfølgelig være 
masser af lækre smagsprø-
ver. 
I julestuen sælger vi også 
juledekorationer samt tilbe-
hør til juledekorationer, så 
du selv kan lave dine egne 

dekorationer. Derudover har 
vi også puder til kirkegår-
den. Juletræer i potte samt 
flere forskellige slags pynte-
grønt.  
I Nisseskoven kan du besø-
ge nissehulen, hvor der hver 
dag bliver serveret risen-

grød til skovens små nisser. 
Derudover er rig mulighed 
for at gå en tur i Nissesko-
ven, hvor man selv tager 
saven under armen og fæl-
der sit juletræ.  
I Nisseskoven har vi jule-
træer i alle størrelser fra 50 

cm. til 8 meters højde. I 
weekenderne vil der være 
lavet fakler i skoven. Der-
udover har vi også et stort 
udvalg af fældede juletræer, 
hvis du ikke er til sav og 
gummistøvler! 
Du kan også besøge vores 
”julehus”, med udstilling af 
mekaniske nisser. 
Hver weekend i november 
og december, kl. 10-16, er 
der julemarked på Skovhøj. 
I weekenderne i december 
måned serverer vi gratis 
gløgg til de voksne samt 
lune popcorn til børnene. 
I julestuen kan du købe so-
davand, varm kakao, kaffe 
og lune æbleskiver. 
 

Skovhøj 
V/Jesper Andreassen  

Præstø Landevej 77 
Fårup 

4700 Næstved 
www.skovhoj.com 

Julestue og nisseskov med hygge og julestemning 

På Skovhøj tager hele familien imod dig. Henriette, 
Marc, Jesper, Mia, Michelle og Mikkel. 
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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 

Gråt i gråt! 
Vådt i vådt! 

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 

 

Ældresagens efterårsfest i 
Vordingborg teater blev en 
stor succes med teatermenu, 
festlig sang og musik. Et 
medlevende og aktivt publi-
kum  deltog i de populære 
sange Lise-Lotte Nielsen, 
Tove Hyldgaard og Tonny 
Landy havde fundet frem til 
lejligheden.   
Ikke mindst den eventyrligt 
dygtige Carol Conrad gav 
prøver på sit talent ved 
flyglet, som hun bearbejde-
de med elegance. 
Simon Rosenbaum trodsede 
sit fødselsår og bandt et 

festligt bånd mellem num-
rene på en scene, dekoreret 
med blomster fra Anna 
Hansen på Næstvedvej.   
En del af de ældresagsmed-
lemmer, der har stillet sig 
til rådighed for valg til det 
nye ældreråd, fik lejlighed 
til at præsentere sig og af-
slutningen blev, kendeteg-
nende for stemningen, delt 
mellem sang og en dans. 

 
Med venlig hilsen 

Jørgen Nymark 
Carl Plougsvej 7 

4760 Vordingborg  

Succesfyldt teateraften 
i Vordingborg 

Svend Gønge-skolens 
økonomi er stram 
Ved at læse Skole-Nyt fra 
Svend Gønge-skolen kan 
man få mange nyttige ting 
at vide. F.eks. har en elev 
i seneste nummer inter-
viewet skoleleder Helle 
Justesen om Svend Gøn-
ge-skolens økonomi. Vi 
har sakset følgende: 
 
Helle: - Vi har ikke kunnet 
købe noget før til jul, for 
kommunen har ikke sådan et 
stort overskud, som de håbe-
de. Man vil gerne købe nye 
ure her på skolen. Vi kunne 
også bruge penge på rengø-
ring. Vi har lige købt papir-
servietter og sæbe til klas-
serne. Man vil gerne have 
vand i håndarbejde. Men vi 
fandt ud af, at rørene til van-
det var blevet skåret over, så 
at få vand ville koste 30.000 
kr.. Her på skolen har vi et 

underskud et underskud 
700.000 kr.! Hvert år laver 
mig og skolens regnskabs-
dame, en plan over året. Vi 
får 25 mio. om året af kom-
munen. 17 mio. går til lærer-
løn. Og så har vi 7 tilbage. 
De skal bruges til vedlige-
holdelse, nye ting, udflugter 
og foredrag osv. Om ca. 2-3 
år forventer vi næsten ingen 
underskud. Hvis ikke vi kan 
betale det, kunne jeg bliver 
fyret. Georg er også nødt til 
at spare på strøm, vand og 
mange andre ting. Printer-
rummet skal laves, fordi det 
er nødvendigt. Vi skal holde 
skolen i gang på den gode 
måde og så spare. Det vi 
bruger flest penge på er løn. 
Vi er 72 ansatte i alt. De to 
nye medhjælpere inde på 
biblioteket er sendt fra kom-
munen. De er her, fordi de 
mangler arbejde. 
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DEBAT DEBAT DEBAT  
Send dit debatindlæg til 4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. Injuri-
erende indlæg optages ikke! 

En tirsdag formiddag i ok-
tober ringede det på min 
dør. Det var Ingegerd (Riis) 
og Margit (Andersen). De 
var ude at lufte hund, og da 
de passerede mit hus, kig-
get de ned i det store hul, 
der er gravet i min forhave, 
ud til fortovet. På bunden lå 
et ret lille pindsvin rullet 
helt sammen. Naboen hav-
de arbejdere på sin adresse, 
så én af dem lagde sig ned 
og fik hævet dyret op. Da 
det lille pindsvin var helt 
urørlig, blev jeg i tvivl om 
det kunne klare strabadser-
ne. Gad vide hvor mange 
dage og nætter det havde 
ligget i hullet?  
Jeg ringede til Susanne 
Christensen, der via Dyre-
nes Beskyttelse, har en 
Vildtplejestation i Mern, og 
hun ville komme senere og 
hente den. I den mellemlig-
gende tid blev dyret lagt på 
nogle ruskindsluffer og sat i 
underdelen til en katte-
transportkasse, i badeværel-
set, hvor der er gulvvarme.  
Susanne fra Vildtplejestati-
onen meldte tilbage, at det 
lille pindsvin ikke havde 
klaret den og var død ved 
ankomsten til Mern. Hun 
mente dog ikke, at det 
skyldtes faldet, snarere at 
det havde været sygt og at 
det i øvrigt vejede for lidt 
til at ville kunne klare en 
vinter. En meget trist nyhed 
for os, men så. 
Fredag morgen i samme 
uge havde en lille dreng set, 

at endnu et pindsvin var 
faldet i udgravningen. Det 
var et fuldvoksent eksem-
plar. Drengen havde tilkaldt 
nogle af arbejderne på 
Lundby Station (tak til fir-
maet PH, som der stod på 
kassevognen), og de fik 
dyret op og stillet den fra 
sig på fortovet.  
Da min nabo Vibeke 
(Lorentzen) og jeg så at den 
var totalt sølet ind i sjask 
våd jord hele vejen rundt 
på piggene - tog vi den ind 
og fik skyllet piggene så 
meget som muligt under 
lunkent vand. Jeg har læst, 
at pindsvin kan ikke fordra-
ge at få vand på sig, men 
den strakte alligevel trynet 
frem hver gang den blev 
vendt fra side til side, så vi 
kunne checke om mudderet 
nu var nogenlunde væk! Så 
blev den sat på det opvar-
mede gulv med 2 frotté-
håndklæder, en meget lille 
portion kattekugler og lidt 
vand. Dagen efter var den i 
en rigtig fin form og blev 
sat ud i baghaven ind under 
nogle visne planter. 
Vildtplejestationen fortalte, 
at pindsvinene ikke er gået i 
dvale endnu, hvilket overra-
skede mig. Men må-
ske skyldes det de meget 
omtalte klimaforandringer? 
September/oktober har ikke 
været specielt kolde i år...så 
måske? 

Venlig hilsen  
Aase Harrekilde-Petersen, 

4750 Lundby 

Huller i haven er  
farlige for pindsvin 

Jeg ved godt at det ikke er 
programmet "forsvundne 
danskere" jeg skriver til, 
men tilbage i 70´erne og 
80´erne skrev jeg med en 
pige fra Hammer og hende 
har jeg søgt at finde, men 
det er desværre endnu ikke 
lykkedes for mig. 
Så nu prøver jeg ad denne 
vej og håber at I måske kan 
hjælpe mig - eller give mig 
en adresse/e-mail på én der 
kan. 
Pigens data er/var: 
Lise Lotte Nielsen 
Lundbyvej 6,  
Hammer 
4700 Næstved 

Hun var født d. 09.02.1966. 
Jeg mindes, at hun havde en 
lillesøster der hed Dorte og 
måske en der hed Inge Ma-
rie (er dog ikke sikker på 
dette). 
 
Jeg håber I kan hjælpe mig 
lidt videre i min søgen. 
Det kunne være rigtig sjovt 
at høre hvor Lise Lotte er i 
dag. 

 
 

Venlig hilsen 
Dorthe Nielsen Krogsgaard 

Søndervig Landevej 9, 
Holmsland 

6950 Ringkøbing 

Hvem kender Lise Lotte 
Nielsen fra Hammer? 

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. Du kan også sms’e din annonce til 
Fællesmarkedet til 6130 1004. 

Sælges Tysk tyroler-Dirndl,  
Kjoler, 4 stk. str. 48  
300,- kr. stk. 
Kuk-kuk-ur fra Schwartz-
wald 100,- kr. 
Dalkærvej 16, Klarskov. 
Tlf. 5538 2497. 
 
Julegaveide - mand se her! 
Superbløde sorte skindbuk-
ser str. 38 sælges for 500 kr. 
(kun brugt én gang) 
Sort skindnederdel str. 40 - 
aldrig brugt 300 kr. 
Kontakt: 6082 9780 
 
Barnevogn sælges: 
Emmaljunga Big Star 
Supreme. Liggemål 97, sort 
udenpå, indeni er den hvid 
med "tændstikmænd". 

Den har Thermobase bun-
den med fantastisk isoleren-
de egenskaber med mulig-
hed for at regulere ventilati-
onen i vognen. Overdelen er 
nem at tage af ved hjælp at 
EasyFix overdelslås.  
Brugt til et barn i 2 ½år. 
Der medfølger lift.  
Tilkøbt tyk allergi madras 
fra BabySam, regnslag, 
fluenet og pusletaske 
Pris : 1800,- 
Tlf: 2228 8758  
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Arnestedet 
Bryggervangen 5 
4760 Vordingborg 

Tlf. 5534 2101 
www. arnestedet-
vordingborg.dk 

Åbningstider:  
 
 

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

Nu 100 elever på Lundby Efterskole 
- I 2009 har vi valgt at få 
samlet op på alle løse ender. 
Der har været brug for at 
gennemgå værelserne og få 
vagtværelse med badevæ-
relse i bedre stand. Det 
gamle vagtværelse er taget 
med ind som elevværelse, 
således at det var muligt at 
tilbyde 100 elever plads fra 
skolestart mod 95 sidste år. 
Det lykkes år efter år at 
rokere rundt og skaffe plads 
til flere og flere. 
Det sagde bestyrelsesfor-
mand Bjarne Rasmussen 
blandt andet, da han aflagde 
beretning for skolekredsen 
bag Lundby Efterskole, og 
han fortsatte. 
 
Parcour-bane 
- Omkring undervisningen 
er skolen nu ejer af to dra-
gebåde til brug for frilufts-
linjen. Det er ligeledes be-
sluttet at nedrive en gammel 
bygning og på den frigivne 
plads at få etableret en par-
kour-bane, hvilket vil give 

flere udfoldelsesmuligheder 
– især måske for drengene. 
Også i år har vi bestilt en 
række vinduer, så 1. sal i 
hovedbygningen bliver fær-
dig og de dårligste vinduer i 
stueetagen udskiftes også. 
Det kan mærkes på varme-
regningen, og jo flere penge 
vi sparer dér, jo flere vindu-
er kan vi udskifte. 

Som nævnt ved tidligere 
lejligheder, så har vi en stor 
bygningsmasse at vedlige-
holde, men det er også rart, 
når vi kan anvende bygnin-
gerne til elevaktiviteter, og 
det ser ud til, at det er ved at 
lykkes. Nu er der kun én 
bygning tilbage, og den har 
vi også en plan for, sagde 
bestyrelsesformand Bjarne 

Rasmussen til skolekredsen. 
Han opfordrede i øvrigt alle 
til at besøge skolen, når 
eleverne opfører deres mu-
sical den 27., 28. og 29. 
november i hallen på Efter-
skolen. Billetter à 50 kr. stk. 
kan købes i Merko i Lund-
by, i Lundby Kiosken og i 
Spar i Sallerup og i Spar i 
Køng. Alle er velkomne. 

Tirsdag den 27. oktober 
havde Svend Gønge-skolen 
besøg af komponist Jakob 
Høgsbro. 
På forhånd havde vi skrevet 
en tekst, som han i fælles-
skab med eleverne lavede 
melodi til. Der blev sat 
trommer, guitar, xylofoner, 
keyboard, fløjter, violin mm 
til sangen, og det endte med 
at hele musiklokalet svinge-
de.  
Melodien skal vi bruge som 
start og slut melodi til skue-
spillet Gøngehøvdingen 
torsdag den 26. november, 
når vi holder åbent på sko-
len for alle forældre og inte-
resserede kl. 17.30 og 19. 

 
Lærer Marianne Madsen 

Elever øvede  
musik til  
Gøngehøvdingen  
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Ma 23 4750Avisen omdeles 
Ti 24 4750Avisen omdeles 
13.30-16.30: Whist i Majas 
Festlokaler i Gl. Lundby. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 25 10.00: Dragtsyning i 
Medborgerhuset Lundby 
19.00: BF Lundby bestyrelses-
møde i Medborgerhuset. 
To 26 17.30 og 19.00: Elever 
opfører Gøngehøvdingen på 
Svend Gønge-skolen. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Fr 27 19.00: Musical på 
Lundby Efterskole 
Lø 28 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
14.00: Musical på Lundby 
Efterskole 
14.30: Motion: Start for enden 
af Skaverupvej ved sommer-
husområde 
Sø 29 14.00: Musical på 
Lundby Efterskole 
15.00: Juletræet tændes ved 
museet i Køng. 

Ti 1 13.30-16.30: Whist i 
Majas Festlokaler i Gl. Lundby. 
19.00 Bankospil i Rytterskolen 
ved Lundby Kirke. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 2 10.00: Dragtsyning i 
Medborgerhuset Lundby 
To 3 13.30-16.30: Torsdags-
komsammen i graverboligen 
ved Beldringe Kirke 
18.00: Bestyrelsesmøde i Lo-
kalrådet i Medborgerhuset 
Lundby 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Lø 5 9-11.30: Køng Husflids-
skole, børnehold 
13-15.30: Jul i Grundtvigs 
Mindestuer i Udby 
Sø 6 13-15.30: Jul i Grundt-
vigs Mindestuer i Udby 
13.00: Leif Kerstein underhol-
der i Kræmmerhallerne i Lov 
Ma 7 4750Avisen omdeles 
Ti 8 4750Avisen omdeles 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1. 

Det sker i nov.-dec.  

 

 
 

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 

Her er dine repræsentanter i Syv Sogne Samarbejdet 

7Sogne 
Syv Sogne Samarbejdet er et 
samarbejde mellem Beldrin-
ge, Bårse, Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Udby 
Sogne.  
Hvert sogn vælger to repræ-
sentanter til Syv Sogne Sam-
arbejdet.  
Samarbejdet består for tiden 
af følgende repræsentanter: 

Søren Vissing 
Nielsen, 
Hastrupvej 14, 
4720 Præstø 
5598 0018/2468 
8774 svngisha-
le@sol.dk 

Finn Olsen, 
Hastrupvej 34, 
Hastrup 
5598 1257 
ulla-
olsen@mail.dk 

Sværdborg Sogn: 

Annelise  
Jensen 
Parkvej 35 
Baarse 
4720 Præstø 
tlf. 5598 0146 
alj@dlgnet.dk  

Bårse Sogn: 

Lundby Sogn: Svinø Sogn: 

Peter Sten 
Hansen, Møl-
lergaarden 3, 
Lundby, 5576 
6001 sten@ 
post7.tele.dk 

Steen K. Nielsen,  
Ibsvej 43,  
4750 Lundby,  
5576 7217  
ibsvej43@ 
nielsen.mail.dk 

Peter  
Christensen,  
Kornhøjvej 2, 
Svinø  
5576 9192 
pc-svinoe@ 
pc.dk 

Steen Casper-
sen, Dalkærvej 
47, Klarskov, 
4879 3410 
steenogkirsten 
@tdcadsl.dk 

Beldringe Sogn: 

Udby Sogn: 

Jørgen E.  
Petersen 
Grumløsevej 115, 
Grumløse, 4750 
Lundby, 5598 
2430. mejsehu-
set@hotmail.com 

Klaus Larsen, 
Koholtevej 58, 
4760 Vording-
borg. 2083 6796 
larsen@ 
mato-hunger.dk 

Poul A. Larsen, 
Præstegårdsvej 
14, Bårse,  
4720 Præstø 
tlf. 5599 0040 
scandevo 
@dlgmail.dk 

Køng Sogn: 

Orla Andersen, 
Dybsøvejen 61, 
Svinø,  
4750 Lundby,   
5576 9755   
kirsten.orla@ 
andersen.mail.dk 

Poul Erik Rønje 
Køng Kirkevej 
4, Køng,  
4750 Lundby 
tlf. 5576 9462 
poul.erik.roenje
@gmail.com  

Bjarne Kristian-
sen, Bygaden 37, 
Køng,  
4750 Lundby 
tlf. 5576 9371 
klitgaard@chri-
stiansen.mail.dk 
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I efteråret 2007 udgav Tho-
mas Lindy Nissen, Lave-
marksgaard i Kostræde, sin 
debutbog: Jagtfugle på ver-
denstræk. Denne er nu ble-
vet fulgt op af endnu en 
udgivelse: Vildmarksfeber. 
Alene titlen giver læseren et 
hint om, hvor handlingen 
foregår – langt fra alfarvej. 
Vildmarksfeber er forfattet 
af Thomas Lindy Nissen og 
Sebastian Nissen. De to 
vildmarksjægere er brødre, 
og har de har igennem man-
ge år fulgt hinanden på et 
utal af jagt-, oplevelses- og 
eventyrrejser rundt om i 
verden. 
Brødrene har i Vildmarksfe-
ber overladt en stor del af 
fortællingen til de mange 
stemningsfulde og action-
prægede fotos. 
Sejlende, kørende, ridende, 
klatrende og gående – brød-
rene tager beskueren med 
på jagt i Canada, Kirgisi-
stan, Norge og Grønland. 
Udover dette har de også 
inviteret den berejste jagt-
skribent Dan Poulsen til at 
skrive et kapitel i bogen. 
Dan gengiver levende hans 
oplevelser i de ufremkom-
melige Tadsjikiske Pamir 
bjerge. 
I Canada gælder det om at 
holde fast! Vejret driller, og 
alt maskineri må af huse for 
i sidste ende at sikre brødre-
ne muligheden for at jage 
sortbjørn fra hesteryg. 
I et andet kapitel må læse-
ren kridte de mentale van-
drestøvler for at følge efter-
stræbelsen af grønlandske 
renbukke og klippefaste 
moskusokser. 
I Kirgisistan gælder det 
livsfarlig jagt i 4000 meters 
højde efter adrætte stenbuk-
ke, mens den norske jagt på 
bæver og elg beskrives i 
levende fotostorys. 
I et af kapitlerne stiftes der 
bekendtskab med de lokale 
skikke. Ingredienserne til 

den beretning er gæret urin, 
rå lever og antilopetestikler 
– velbekomme! Hvor der er 
en vilje, er der en vej. 
I et andet kapitel besøges en 
urban vildmark, nemlig den 
kirgisiske hovedstad, Bish-
kek. Brødrene inviteres på 
tre dages unikke oplevelser 
i en helt anderledes kultur. 
De guides af den unge tolk, 
Jyldyzbek. Dette eventyr 
gengældtes i oktober 2009 
med en modinvitation, hvor 
Jyldyzbek besøgte brødre-
nes slægtsgård. Jyldyzbek 
havde en fantastisk tur. Her 
i Danmark var han, præcis 
som brødrene var det i Bish-
kek, havnet i det ukendte og 
særdeles fremmedartede - 
på det helt rigtige måde vel 
og mærke. 
Da Jyldyzbek rejste hjem 
efter en måneds oplevelser, 
medbragte han bl.a. et ek-
semplar af Vildmarksfeber. 
Dette eksemplar er i dag 
udstillet på University of 
Bishkek, og kapitlet, som 
fortæller om Jyldyzbek og 
Bishkek, er oversat til en-

gelsk, russisk og kirgisisk. 
Det er universitetsrektorens 
overbevisning, at Jyldyz-
beks medvirken i en vestlig 
bog og hans rejse til et land, 
hvis eksistens ikke er kendt 
af ret mange kirgisere, vil 
stå som et godt eksempel 
for de øvrige studerende. Et 
eksempel som viser at alt er 
muligt, hvis man flittigt 
følger sine studier. 
På vildmarksturene har 
brødrene fulgte hinanden 
med kamera, zoomlinser, 
video og pen, og det er gen-
nemgående i bogen, at der 
er lagt stor vægt på fotos af 
høj kvalitet. Ud over brød-
renes egne fotos prydes 
bogen blandt andet også 
med superprofessionelle 
fotos fra NaturGrafik.dk 
Vildmarksfeber kan købes i 
de fleste boghandler og 
jagtforretninger. Den er på 
256 sider og med over 250 
fotos. Omslaget er hardco-
ver med tryk og bogen ko-
ster kr. 250,- 
Den er udgivet på Thomas’s 
eget forlag, Lavemarks-

gaard Freelance. 
Ud over at skrive bøger, 
skriver brødrene også artik-
ler til danske og udenland-
ske jagtmagasiner. 
Thomas arbejder sideløben-
de med skriverierne som 
freelance jagtguide i Grøn-
land for firmaet Greenland 
Nature Service, der drives 
af hans ven Bjarke 
Tinghuus. 
Disse eventyr giver løbende 
afkast i form af videofilm 
og fotos, som så senere im-
plementeres i Thomas’s 
foredrag: Jagtrejsefeber – 
Med verden som jagtrevir. 
I foredraget fortæller Tho-
mas om bøffeljagt i Zambia, 
brunstjagt i Sibirien, bjerg-
jagt i Kirgisistan og Bjørne-
jagt i British Columbia. 
Grønland, Norge og Ungarn 
er også en del af repertoiret, 
og oven i det hele krydres 
rejseberetningerne med fi-
nurlige fraklip og korte, 
humoristiske fortællinger. 
Se mere om brødrenes initi-
ativer på 
www.jagtrejsefeber.dk 

Vildmarksjæger fra Kostræde 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 23. november 2009 til mandag den 7. december 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

10 Hof/Tuborg, 33 cl +pant         39,90  
  
Frem sodavand 1,1/5 l 3 stk        20,00  
+ pant   
 
Sluk efter!  
Fast discountpris på minimælk  
1/1 l                                                3,90 
 
Ali Kaffe 400 g                              16,95 
  
Karat Kaffe 400 g                         19,95 
  
Fast lavpris B.K.I. Kaffe               19,90 

Stort udvalg af merchandise fra 

 

DRIK 
DRIK 
DRIK 

Merko hjælper dig med at slukke tørsten! 

De Glade Sømænd t-shirt            174,95 
De Glade Sømænd snapsesæt  
m/ 8 glas                                     299,95 
De Glade Sømænd ølglas   
4 stk                                             199,95 
 

Julesul: Bestil i dag, få i morgen!  
Hk. Okse 10-12 pct. 2,8 kg            99,90 
Flæskesmåkød 10-12 pct. 3 kg     99,90 
Julemedister 3 kg.                         99,90 


