
4750  Avisen 
6. årgang nr. 76 

Avisen til alle i  

 7.-8. december 2009 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

Både Harry og 
Henrik Holmer 
er med, når  
Banedanmark 
og DSB tirsdag 
den 15. decem-
ber kl. 16-18 
indvier den re-
noverede og 
moderniserede 
jernbanestation 
i Lundby. Det 
bliver med fest 
og farver og 
godt til ganen! 
Alle er velkom-
ne!        Side 8 

Søndag den 29. november så der sådan ud på Lundby Stati-
on. BaneDanmark og DSB er klar til at holde officiel indvi-
else af den nyrenoverede og moderniserede jernbanestation 
tirsdag den 15. december kl. 16-18. 

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

Harry  
kommer 
til Lundby 

Lundby Autocenter flytter  
til Automester i Køng 
20 år efter at han blev 
udlært hos Automester 
Johannes Jensen i 
Køng, slår mekaniker 
Jan Nielsen igen klude-
ne sammen med sin 
gamle læremester. Jan 

Nielsen nedlægger sit 
Lundby Autocenter på 
Lundby Hovedgade 32 
og starter som første-
mand i Køng sammen 
med sin ansatte Peter 
Jacobsen.    Læs side 3 

Gøngehøvdingen  
et hit på Svend 
Gønge-skolen 
Gøngehøvdingen Svend Poulsen 
er blevet et hit blandt de unge på 
Svend Gønge-skolen. Efter at 
skolen har haft emneuge om den 
snart 400 år gamle krigsmand, er 
eleverne blevet særdeles optaget 
af den gamle folkehelt. Det hele 
kulminerede, da eleverne opførte 
deres eget skuespil om Gønge-
høvdingen, blandt andet for lo-
kalbefolkningen. Læs side 14-15 

Send et Svend  
Gønge-julekort 
Nu får du mulighed for at være 
med til at sætte fokus på Svend 
Gønge-året til næste år allerede 
op til jul. 
Tegneren Jette Jørgensen har 
lavet et bedårende julekort med 
motiv fra Carit Etlars Gøngehøv-
dingen.                      Læs side 3 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Efter valget 
S å er kommuneval-

get overstået! Til 
lykke til de nye medlem-
mer af kommunalbesty-
relsen! Og tak for godt 
samarbejde til dem, der 
ikke blev genvalgt eller 
selv valgte at stoppe. 
Der er efter valget kun 
seks partier i Vordingborg 
Kommunalbestyrelse. 
Socialdemokraterne, radi-
kale, konservative, SF, 
Dansk Folkeparti og Ven-
stre. Enhedslisten gled ud. 
Efter valget konstituerede  
A, B, C og F sig med 
Henrik Holmer som borg-
mester. 
Der blev udvalgsposter til 
dem, der havde haft et 
godt valg. Socialdemo-
kraternes nye komet Met-
te Høgh Christiansen blev 
formand for socialudval-
get, SF, som havde et 
kanonvalg i Vordingborg 
Kommune, fik fortsat 
formandsposten for miljø-
udvalget (Erling B. Niel-
sen) og dertil fik Peter 
Jonassen formandsposten 
for børne-, unge– og fa-
milieudvalget, som de 
radikale havde tidligere. 

Konservative, som fik 
tredoblet sit stemmetal, 
fik to formandsposter. 
Søren Nybo fortsætter 
som formand for teknik-
udvalget og stemmesluge-
ren Niels Fog bliver for-
mand for Uddannelses-og 
arbejdsmarkedsudvalget. 
Kultur-, idræts– og fri-
tidsudvalgets formand 
hedder fortsat Birthe 
Helth (A), og der er fort-
sat blevet en formands-
post til socialdemokraten 
Ib Johansen, som hidtil 
var socialudvalgsfor-
mand. Han er efter et rin-
ge valg blevet formand 
for et nyoprettet psykiatri-
udvalg. 
Sundheden tager den radi-
kale Birgitte Steen Jør-
gensen sig fortsat af, og 
så kan SF’s Erling B. 
Nielsen fortsat kalde sig 
viceborgmester. 
 

I  konstitueringsafta-
len bemærkes, at 

forholdet mellem land og 
by er blevet præciseret 
med følgende tekst: 
Der skal ske en balance-
ret udvikling i byerne og 

på landet under hensynta-
gen til byernes og land-
områdernes indbyrdes 
rolle, hvor en bevidst 
prioritering af udviklings-
initiativer og serviceni-
veau er helt centralt i en 
bæredygtig og helheds-
orienteret strategi. 
Landdistrikterne udvikles 
og synliggøres som bo-
sætningsområder. Der 
skal udarbejdes en land-
distriktspolitik for at fast-
lægge strategien herfor. 
En velfungerende trafik-
betjening samt sikre cy-
kelveje er afgørende for 
landdistrikternes udvik-
ling som bosætningsom-
råde - derfor skal der 
arbejdes med at udvikle 
alternative kollektive tra-
fikmetoder. 
Den vedtagne demokrati-
model med lokalråd føl-
ges op og evalueres lø-
bende for at sikre, at re-
spekten for dialogen mel-
lem borgere og byråd 
fastholdes. 
 
Disse ord lover godt for et 
samarbejde om udvikling 
af de store landdistrikter i 
kommunen! 
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Lundby Autocenter flytter  
til Automester i Køng 
Lundby Autocenter er op-
hørt med at eksistere. Jan 
Nielsen, 42, der i de senere 
år har drevet virksomheden 
fra sin bopæl på Lundby 
Hovedgade 32, har besluttet 
at lukke forretningen og er i 
stedet blevet ansat som før-
stemand hos Automester 
Johannes Jensen, 59, i 
Køng, i øvrigt det sted, hvor 
han for 20 år siden blev 
udlært som mekaniker. Med 
sig til Køng tager Jan Niel-
sen sin medarbejder Peter 
Jacobsen og sit kundekarto-
tek. 
- Jeg glæder mig rigtigt 
meget til igen at skulle ar-
bejde sammen med Jan, 
siger Johannes Jensen. 
Jeg kender ham fra før han 
kom i lære hos mig. Da var 
jeg spejderleder i Lundby, 
og Jan var spejder. 
Jan Nielsen, der er opvokset 
i Lundby, stod i lære hos 
Johannes Jensen i slutnin-
gen af 80’erne og har i de 
seneste syv år drevet auto-

værksted i Lundby. Først på 
bopælen, senere i lejede 
lokaler ved Trekanten og 
for et par år siden flyttede 
han så tilbage til værkstedet 
på sin bopæl.  
- Jeg glæder mig også, siger 
Johannes Jensen, fordi jeg 
nu får tid til at koncentrere 
mig om bilsalg og trailer-
salg. 
Johannes Jensen er ikke i 
tvivl om, at rammerne i 
hans nye lokaler ved 
Næstvedvejen kan rumme 
de flere aktiviteter, som Jan 
Nielsen tager med sig. 
- Vi har rammerne. Jeg har i 
forvejen tre mand i de nye 
lokaler og en mand i de 
gamle lokaler på Spinde-
vænget, som laver under-
vognsbehandling. 
Der er ideelle rammer for en 
udvidelse med to mand og 
flere aktiviteter og dermed 
flere kunder, siger Johannes 
Jensen. - Kom I bare med 
jeres biler, vi skal nok tage 
os godt af dem, siger han.  

Send et Svend Gønge-julekort 
Nu har du mulighed for 
at glæde familie og 
venner med et smukt 
Svend Gønge-julekort. 
Tegneren Jette Jørgen-
sen har lavet kortet med 
et berømt motiv fra 
Carit Etlars Gøngehøv-
dingen.  
Det kan købes for 20 
kroner stk. ved henven-
delse til Foreningen 
Svend Gønges kasserer 
Eva Jørgensen pr. mail: 
evaknud@privat.dk. 
Eller ring 5538 2315. 

Jan Nielsen, hidtil Lundby Autocenter, skal fremover væ-
re værkstedschef hos sin gamle læremester Automester 
Johannes Jensen i Køng. 

Porto kommer oven i, hvis 
julekortene skal sendes! 
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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 

Glæd dig 
til lys-
festen i 
Lundby 
tirsdag 
den 17. 
december. 
Smag 
glöggen 
på Apote-
ket! 

 

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 

Vindere af gratis fibernet 
Så kan vi endelig afsløre, 
hvem der var de to heldige 
vindere af gratis fibernet til 
deres huse.  
Borgerforeningen Lundby 
og Irvold Data udloddede jo 
to gratis forbindelser med 
abonnement betalt i 6 måne-
der til en værdi af hver 
2655,- kr., hvis Lundby fik 

fibernet.  
Det gør Lundby, og dermed 
kan vi offentliggøre vinder-
ne som er: 
Egon Christensen, Junker 
Ruds Vej 6, 4750 Lundby 
og 
Mette Laurentz Steen, 
Lundby Hovedgade 54, 
4750 Lundby. 

De 250 husstande i Lundby, 
som (endnu) ikke har til-
meldt sig fibernet, har i sid-
ste uge modtaget et brev fra 
SEAS-NVE, hvor de får 
tilbudt fibernettilslutning til 
kampagnepris helt frem til 
1. februar.  
Der er også tilbud om besøg 
af en fibernet-konsulent, 

hvis man fortsat skulle være 
i tvivl om, hvad det indebæ-
rer at få fibernet. 
SEAS-NVE oplyser i øv-
rigt, at de påbegynder etab-
lering af fibernettet i Lund-
by i første kvartal 2010, 
hvilket med andre ord vil 
sige lige efter nytår. 

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

www.thegunroom.dk 

Gaveideer til jægeren, der har alt! 
Schöffel Ptarmigan  
Tweed Jakke 
Isoleret GORE-TEX skydejakke der bru-
ger den nye innovative, lette og vaskbare 
Tweed yderstof. 
Lavet af en overlegen kombination af 
100% ren ny uld; lammeuld der gør jak-
ken meget blød og børstet uld der giver 
styrke, holdbarhed og en attraktiv tekstur. 
Meget holdbar GORE-TEX Z- liner tek-
nologi bagved Tweeden gør den 100% 
vandtæt, vindtæt og meget åndbar. 
Meget isolerende. Behandlet med en Te-
flon afslutning der gør jakken modstands-
dygtig overfor snavs. Lommer i micro 
fleece til at varme hænderne. 
Store patronlommer med huller for fugt, 
og en strop til at holde lommen åben. 
Sikkerhedslomme, foret med polyester, 
med lynlås på indersiden. Kan vaskes i 
vaskemaskinen. Størrelser fra 38" - 54" 
over brystet. Fåes også i figursy-
et kvindeudgave med en lyslilla tråd. 

4499.00 DKK 

Somerby  
Windstopper  
Fleecejakke 
Denne sporty og flotte 
jakke er ideel til kolde dage 
med megen vind. Jakken 
er 100% vindtæt og meget 
åndbar, hvilket gør at du 
forbliver varm og komfor-
tabel. 
GORE® Windstopper® 
fleece jakke til kvinder 
med Polartec® Thermal 
Pro®. 
To sikkerhedslommer med 
lynlås. 
Alcantara trim. 
Kan vaskes i vaskemaski-
ne. 
Fåes i flere forskellige far-
ver 
Findes også til mænd 
1495.00 DKK 

Ladies  
Xscape  
Canvas 
Brown  

Høj elegant 
kvindestøv-

le  i læder og 
canvas, ju-

sterbare 
ankelspæn-

der for kom-
fort. Juster-
bar kile og 

læg-spænde. 
3495.00 
DKK   

Uld sweater V hals 
Sweater  i 100% lammeuld med V- 
hals. Denne sweater er ny i kollektio-
nen. Findes i  mørklilla og rouge.   
699.00 DKK   
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2009: 
Dec.: 21.-22. dec. - deadl. 14. dec. kl. 10 

...og i 2010: 
Jan.: 11.-12. jan. - deadl. 4. jan. 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!  
 

Glædelig jul og godt nytår! 

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 

Vedr. indsamlingen til SOS 
Børnebyerne på valgdagen 
den 17. november: 
1000 tak til alle de søde 
smilende mennesker, der 

støttede vores indsamling til 
SOS børnebyerne på valg-
dagen. Det er ingen sag at 
være indsamler, når det 
modtages så positivt. 

Vi kan her oplyse, at resul-
tatet i alt blev 3.995,00 kr. 

Ingegerd Riis 
Helle Holck 

Kirsten Lyngsfeldt 

Yvette Espersen, kommu-
nalbestyrelsesmedlem fra 
Køng,  har fået stjålet alle 
sine plakatplader i Lundby. 
- Jeg var rundt og samle alle 
mine 150 plakater ind tid-
ligt lørdag morgen efter 
valget. Plakater skulle jo 
nedtages senest fire dage 
efter valgdagen. 
Nogle steder manglede der 
en hist og her, men i Lund-
by var samtlige af mine 
plakater væk!  
Jeg kunne godt tænke mig 
at vide i lokalsamfundet, 
som ellers har bidraget fan-
tastisk til at give mig en 
kanonvalg med 20.5% af 
stemmerne i Lundby, om 
disse plakater kan fremskaf-
fes. De koster altså næsten 
50 kr. pr stk! og kunne sag-
tens genbruges, siger Yvet-
te Espersen. 
Er der nogen, der ved, hvor 
Yvette Espersens plakatpla-
der er blevet af, så send en 
mail til 
4750@lundbyweb.dk. 

Hvem har  
taget Yvettes 
plakatplader? 

Sådan faldt stemmerne i Syv Sogne 
Ved kommunalvalget 17. 
november blev Socialdemo-
kraterne største parti i 
Lundby Lokalområde. I 
parentes stemmerne for fire 
år siden: 
A: 465    (582)  - 117 
B    56      (74)  -   18 
C:  170   (115)  +  55 
F:   320  (125)  + 195 
O:  383  (286)  +   97 
V:  409  (666)  -  257  
Ø: 63   (56)  + 7 
Stemmeprocenten blev 
62,5, 1900 stemte. 

I Bårse Lokalområde blev 
Venstre det største parti: 
A: 106   (164)   - 58 
B:   12     (15)   -   3 
C:   54     (29)   + 25 
F:    98     (41)  + 57 
O:   94     (34)   + 60 
V: 255   (374)   -119 
Ø:    15      (7)   +   8 
Stemmeprocenten i Bårse 
Lokalområde blev 67,4, 957 
stemte. 
Følgende lokale kandidater 
blev valgt: 
Yvette Espersen, Køng, 

1379 personlige stemmer,  
Ivan Tolborg, Bårse, 303 
personlige stemmer. 
Arne Pedersen, Neble, A, 
fik 136 stemmer, men 
manglede 15 stemmer i at 
blive valgt. 
Eivind Jæger, Sallerup, fik 
107 stemmer på liste 0, men 
det rakte heller ikke til en 
plads i kommunalbestyrel-
sen. Karl Kristensen, 
Sværdborg, fik 66 stemmer 
på liste Ø, som ikke kom 
ind denne gang. 

Flot indsamlingsresultat til SOS Børnebyerne  
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Med en ny pendlerstrategi 
”Bedre togrejse, Bedre Syd-
bane” vil DSB forbedre 
togrejsen på Sydbanen.  
Ambitionen er tog til tiden, 
bedre rejseforhold og en 
tættere dialog med kunder-
ne. 
 
Trængslerne for passagerne 
på Sydbanen har været 
mange. Senest har et omfat-
tende sporarbejde testet 
deres tålmodighed.  
- Rigtig mange af vores 
passagerer på Sydbanen har 
været meget tålmodige, 
men vi må også erkende, at 
en del af dem har fravalgt 
toget på grund af det spor-
arbejde, der nu heldigvis er 
afsluttet.  
Det er nu vores mål igen at 
gøre det attraktivt at vælge 
toget ved at forbedre for-
holdene for passagerne og 
ved at gå i dialog med 
pendlerne, så vi sammen 
kan sætte den rigtige kurs, 
siger DSB's regionschef, 

Torben Jørgen Nielsen. 
Allerede nu er der rettet op 
på en lang række forhold. 
Blandt andet går tendensen 
i den rigtige retning med 
flere tog til tiden. De nyeste 
tal viser en fremgang fra 76 
pct. tog til tiden i august til 
86 pct. rettidig togdrift i 
september. 
 
- Sporarbejdet med udskift-
ning af alle skinner på Syd-
banen bærer nu frugt, og 
togdriften er i dag markant 
mere regelmæssig end for 
bare en måned siden.  
Vi har også kunnet sætte 
farten op på togene. Samlet 
set kan vores passagerer se 
frem til flere tog til tiden og 
kortere rejsetid, siger Tor-
ben Jørgen Nielsen. 
 
Forholdene for passagerne 
på Sydbanen bliver forbed-
ret med blandt andet nye 
hurtigere dobbeltdækker-
vogne og en ny optimeret 
køreplan. 

Pendlerstrategi for Sydbanen 

Harry kommer  
til indvielsen  
af Lundby Station 
Notabiliteter som Harry og 
Henrik Holmer kommer til 
indvielsen af den renovere-
de og moderniserede Lund-
by Station tirsdag den 15. 
december kl. 16-18. 
Banedanmark sætter et stort 
telt op med caféborde m.v. 
som ramme for arrange-
mentet. Vi serverer gløgg 
og æbleskiver, pebernødder 
og lignende samt varm ka-
kao og saftevand til børne-

ne. Der bliver taler af områ-
dechef Jørgen Thomsen fra 
Banedanmark, regionsche-
fen fra DSB, borgmester 
Henrik Holmer, Vording-
borg Kommune og formand 
for Borgerforeningen Lund-
by Peter Sten Hansen. 
Jernbaneorkesteret under-
holder, og Harry kommer 
forbi til glæde for børnene 
og uddeler DSB-bolsjer og 
Banedanmark-pastiller. 

Lundby Kiosken 
ønsker alle i Syv Sogne  

en dejlig julemåned.  
Til lysfesten 17. december serverer vi varm 

kaffe og lækre småkager fra Ørslev-bageren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 
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Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Daniel Irvold, direktør i den 
Lundby-baserede IT-
virksomhed Irvold Data, er 
netop blevet nyt styregrup-
pemedlem i SEAS-NVE's 
Erhvervs Bredbåndsgruppe. 
Gruppen fungerer som erfa-
ringsudvekslingsforum for 
SEAS-NVE's erhvervsfi-
berkunder. SEAS-NVE 
dækker omkostningerne til 
et eksternt sekretariat, der 
ledes af Holm & Bertram, 
og som i tæt samarbejde 
med styregruppen og 
SEAS-NVE faciliterer ud-
vekslingen af erfaringer 
med henblik på at tilføre 
SEAS-NVE erhvervskun-
der yderligere værdi. 

Det er altså her, at Daniel 
Irvold er blevet inviteret til 
at være med i styregruppen, 
der er en del af det ledende 
organ, og som er ansvarlig 
for at facilitere dialogen 
mellem medlemmer og 
SEAS-NVE. Styregruppen 
opsamler kundebehov, erfa-
ringer og ideer og har efter 
behov foretræde for direkti-
onen i SEAS-NVE. 
De øvrige styregruppemed-
lemmer er fra kunstmuseet 
ARKEN og Vordingborg 
Kommune. 
"Jeg ser frem til at styrke 
lokalområdets stemme i 
udviklingen af bredbånds-
tilbud," siger Daniel Irvold, 

der også er meget aktiv i at 
få både private og virksom-
heder til at melde sig på 
banen i forbindelse med 
fiberudrulningen i Lundby-
området.  
"Jeg håber, at min deltagel-
se i Erhvervs Bredbånds-
gruppens styregruppe vil 
være med til at påvirke 
nogle af de projekter, der 
bliver udviklet og gøre dem 
endnu mere relevante her i 
området", siger Daniel Ir-
vold.   

Lokal IT-direktør  
i styregruppen 
for SEAS-NVE's  
Erhvervs Bredbånd 

Sodavands- 
diskotek 
gentager 
succes’en 
Mandag den 28. december 
fra kl. 19 til 22 er der igen 
jule-sodavands-diskotek i 
Lundby-området. 
Det er Svend Gønge Hånd-
bold Ungdom, der laver 
jule-sodavands-diskotek på 
ejendommen Sværdborgvej 
85 for aldersgrupperne, der 
rummes af 4. til 9. klasse i 
skolen. Det koster 25 kro-
ner at komme med, og bil-
letterne sælges ved indgan-
gen. Og sjovt skal det nok 
blive, blandt andet med 
jule-dansekonkurrencer. 
Gitte Bruun Sørensen, ISG 
Håndbold Ungdom, opfor-
drer områdets børn og unge 
i den relevante aldersgruppe 
til at se at komme i festtø-
jet.   
- Måske bliver du limbo-
konge eller –dronning, siger 
Gitte Bruun Sørensen.  



Køb dit juletræ på Skovhøj 
Kæmpe udvalg af juletræer i alle størrelser 

Træer i potte. Fæld selv eller køb fældede træer 
Åbent hver weekend i december kl. 10-16 
Nisseudstilling - ponyridning - stor julestue 

og gratis popcorn til alle børn 

 

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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Keld Petersens Nylyk-
kegaard er Årets lære-
plads 2009 på Roskilde 
Tekniske Skole og 
Landbrugsskolen Sjæl-
land. 
 
Prisen "Årets læreplads på 
Roskilde Tekniske Skole 
2009" er tildelt Nylykke-
gaard, Ringvej 26, 4750 
Lundby ved Helga og Keld 
Petersen. Nylykkegaard 
blev indstillet til den æreful-
de pris af landmandselev 
Thomas Vestergaard Frand-
sen, som er i lære som land-
mand og går i planteklassen 
på 2. hovedforløb. 
I sin nominering af Nylyk-
kegaard roser Thomas sin 
mester Keld Petersen, som 
giver sig tid og som lader 
eleven tage alt det ansvar, 
som eleven ønsker og kan 
magte. 
At der også er tale om en 
virksomhed med alsidige 
opgaver afspejles af, at der 

både er tale om et landbrug 
som driver 300 ha og om en 
mindre maskinstation.  
Keld Petersens evne til at 
forklare og instruere roses 
ligesom hans evne til at 
være åben og lytte til Tho-
mas Vestergaard Frandsens 
ideer værdsættes. 
Familien og det nære miljø, 
som har plads til en ekstra 
ved spisebordet er noget 
Thomas Vestergaard lægger 

vægt på i sin indstilling af 
Nylykkegaard. Thomas 
fremhæver her særligt Hel-
ga Petersens interesse for at 
medarbejderne skal føle sig 
velkommen og godt be-
handlet. 
Prisen består ud over æren 
af et kunstværk lavet af 
kunstneren Peter Skov-
gaard.  
Prisen blev overrakt på 
Landbrugskolen Sjælland i  

Fra højre: Forstander Karl-
Åge Hornshøj Poulsen, Hel-
ga Petersen, elev Thomas 
Vestergaard Frandsen, Keld 
Petersen, dirketør Per Lyk-
ke Christensen. 
 
 
 
 
 
Høng i overværelse af alle 
elever af Roskilde Tekniske 
Skoles direktør Per Lykke 
Christensen samt forstander 
Karl-Åge Hornshøj Poulsen. 
Nylykkegaard gik videre til 
den landsdækkende konkur-
rence Årets Læreplads i 
Danmark, hvor vinderen 
dog blev Odense Zoo. 
Roskilde Tekniske Skole 
har en bred vifte af er-
hvervsuddannelser, kurser 
og htx. Skolen indeholder 
blandt andet Akademiet for 
grønne uddannelser i Dan-
mark, som er landets største 
udbyder af uddannelser 
inden for hele det grønne 
område.  

Gård i Ring kåret som årets læreplads 

Julefrokosten i Svend Gøn-
ge Hallen lørdag den 21. 
november var totalt udsolgt, 
og gæsterne fik valuta for 
pengene med stor julebuf-
fet, kolde drikke og et fanta-
stisk musikalsk og energila-
det show med landets fest-

ligste sømænd. 
- Vi kan kun være tilfredse 
med afviklingen af arrange-
mentet. Det forløb helt efter 
planen, og vi har fået utro-
ligt mange positive tilken-
degivelser fra gæsterne, 
både hvad angår maden og 

selve arrangementet, siger 
arrangør Niels Jørgensen. 
- Vi synes, at vores musik-
program indfriede forvent-
ningerne, og når De Glade 
Sømænd kommer på scenen 
hele tre gange efter de fak-
tisk har sagt tak for i aften, 

vidner det også om, at der 
var en fantastisk stemning i 
hallen, siger Niels Jørgen-
sen, som allerede nu er i 
gang med planlægningen af 
næste års julefrokostarran-
gement. 
- Vi kan se, at der er stor 
opbakning til arrangementer 
som disse, og derfor er det 
også sandsynligt, at vi igen 
næste år kan præsentere et 
lignende arrangement med 
julestemning og gang i den, 
siger festarrangøren. 

Lundby sejlede med De Glade Sømænd 

Disse glade snapsepiger var 
der ingen, der havde noget 
imod! 
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Mandag den 28. december 
2009 kl. 19.00 i Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus 
i Over Vindinge holder 
Sværdborg Sogns Beboer-
forening sin traditionelle 
juletræsfest for små og sto-
re. Der vil som vanlig være 
dans om juletræet, bistået af 
levende musik samt jule-
mand/nissepige. Godteposer 
og sodavand (inkluderet i 
børnebilletten). Endvidere 
er der ”amerikansk lotteri” 
med gode præmier. Til ga-
nen kan købes æbleskiver, 
kaffe/te, øl og vand. 
Disse herligheder og ikke 
mindst den tilbagevendende 
gode stemning kan opleves, 
såfremt du – med eller uden 

børn - har reserveret afte-
nen, samt husker 
tilmelding senest den 20. 

december 
Ring til Hein Andersen - 
5538 2709 eller mobil 2061 

9369 
Hvad skal det så koste? 
Børnebillet (godtepose og 
en sodavand inkl.): 25 kr. 
Beboerforeningens medlem-
mer samt børn over 15 år: 
30 kr. 
Ikke-medlemmer samt børn 
over 15 år: 40 kr. 
Vi glæder os til at se jer – 
og håber at rigtig mange vil 
slutte op om arrangementet! 
Tøv ikke med at tilmelde 
jer. 

 
Med forventningsfulde  

hilsener 
Beboerforeningen for 

Sværdborg Sogn 

Juletræsfest for små og store i Sværdborg 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101, www. arnestedet-vordingborg.dk 

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

Morsø 7644 

Designet af  
Monica Ritterband 

 

Julemanden gør alt for at være i form, når julegaverne 
skal ud. Her ses han under de afsluttende træningspas. 

Kom forbi 

Solsikken 
og find en anderledes gave  
eller dekoration, stort udvalg  
i sæbe, badesalt, saltskrub- 
krukker. planter. blomster  
og smukke laklys, bånd m.m.  
Butikken er åben:  

ons-fredag kl. 10-17  
lørdag-søndag kl. 10-14 
OBS: Ekstra åbent:  

onsdag d. 16/12 kl. 18-21 
Lisbeth Skov, Næstvedvej 400,  
4750 Lundby - tlf. 2061 6719  
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Gøngehøvdingen et hit 
på Svend Gønge-skolen 
Torsdag den 26. november 
åbnede Svend Gønge-
skolen dørene for forældre, 
bedsteforældre og interesse-
rede til en aften i Svend 
Gønges navn og univers. 
Alle børn og lærere har hele 
ugen været fælles om at 
arbejde med tiden for 400 år 
siden. Der er sat ord på hi-
storien om Svend Gønge, 
arbejdet i ”den sorte skole”, 
vi har lavet sko i skomager-
værkstedet, smykker, mad 
og meget mere.  
Vi fik besøg af Gjøngegar-
den fra Præstø, som kom og 
spillede før og under arran-
gementet og på den måde 
var med til at skabe liv og 
musisk indsigt på aftenen.  
Et af værkstederne var også 
Dramaholdets ”Svend Gøn-
ge opvisning”. 
Jeg vil begynde omvendt i 
denne artikel med slutnin-
gen på vores forestilling. 
Efter at have sunget og buk-
ket for publikum og modta-
get bifald, tager en af vores 
store elever mikrofonen. 
Siger tak og beder om at se 
lærerne på scenen. Det 
kommer bag på os, for vi 
var ikke forberedte på dette. 
Her fortæller Freja, at flere 
af de store elever til at be-
gynde med ikke var særlig 
interesseret i at lave skue-
spil og bestemt ikke havde 
den rette motivation. Dog 
ændredes dette hurtigt til en 
lyst og en vilje til at gen-
nemføre dette fælles pro-
jekt, og Freja slutter med at 
sige, at de er mange, der 
glæder sig og håber, at vi 
også til næste år kan oprette 
et dramahold. 
Det er ord, som vi naturligt 
håbede på at høre fra vores 
elever. Det fortæller os at 

målet er nået og at det lyk-
kedes os at nå succeskriteri-
et, som omhandlede dels 
den faglige del af opgaven, 
der skulle munde ud i et 
færdigt skuespil. Ligeledes 
den vigtige sociale dimensi-
on, som handler om at få 
mange børn til at fungere 
sammen, have det sjovt 
sammen og udvikle sig 
sammen på vejen til et fæl-
les projekt. 
En ting er at fastholde en 
lyst og motivation i nuet, en 
anden er at bevare den indre 
motivation, så børnene også 
fremover synes, det er sjovt 
at arbejde med drama. 
Allerede efter sommerferien 
startede vi med to lektioner 
om ugen. Den store kunst 
var at fange alle fra starten 
og give børnene mulighed 
for at lære hinanden at ken-
de og føle tillid og tryghed 
ved at arbejde på tværs af 
klasser. Forinden holdt vi 
audition, hvor børnene hav-
de mulighed for at give ud-
tryk for, hvad de havde lyst 
til at arbejde med i forløbet 
- herunder hvilke kompeten-
cer, de hver især mente at 
have og samlet set, hvordan 
de med hver deres kompe-
tencer kunne bidrage til det 

fælles. Nogle børn gav ud-
tryk for, at de gerne ville 
have en stor rolle, andre en 
lille, nogle ville gerne syn-
ge ,mens andre ville spille, 
og enkelte ville kun lave 
kulisser og kostumer.  
Herefter fulgte flere timer, 
hvor vi øvede os i at bruge 
krop og stemmer. Vi lavede 
totalteater og brugte vores 
fantasi i sammenhænge som 
eleverne valgte. Vi dramati-
serede folkeeventyr og sko-
lens hverdag lige nu. Alt 
sammen noget som børnene 
kunne relatere sig til og en 
måde at lære hinanden at 
kende på.  
Rollerne fordelte vi lærere 
med udgangspunkt i de øn-
sker, eleverne tidligere hav-
de givet udtryk for.  
Herefter fik vi travlt med at 
finde kostumer og lave ku-
lisser.  Det meste er fundet 
hjemme i egne skabe, mens 
andet er købt i genbrugsbu-
tikker. Vi har delt og lånt af 
hinanden, fundet tøj i sko-
lens dramakasse og syet lidt 
selv. Sløjdlærerne har hjul-
pet os med at skære træer, 
og Thomas, som er skolens 
vikar og i øvrigt uddannet 
scenograf, har hjulpet os 
med at male kulisserne. Vi 

har haft forældre, der har 
hjulpet os, hvilket har været 
dejligt. Vi har øvet musik 
og sange til hele stykket 
samt haft besøg af kompo-
nist Jakob Høgsbro, om har 
skrevet melodi og tekst 
sammen med børnene. En 
sang, som blev vores egen, 
og som vi valgte at slutte af 
med.  
Under hele denne proces 
har eleverne haft til opgave 
at læse hjemme at øve sig 
på deres replikker. De har 
selv i små grupper øvet sig 
sammen og givet respons på 
hinandens roller. Med kun 
to lærere på har det været 
nødvendigt at dele ansvar 
ud og have tillid til at opga-
verne blev løst. Og det må 
vi sige at de til fulde er ble-
vet. De større elever har vist 
stor omsorg for de mindre, 
alle har deltaget aktivt og 
vist at de virkelig har villet 
det her.  
Mandag i emneugen samles 
det hele og børnene er på 
scenen for første gang. Der 
er meget at arbejde med, og 
hele processen kræver for-
dybelse og koncentration 
for alle.  
Torsdag viser vi skuespillet 
for alle skolebørnene af to 
omgange. Det er impone-
rende at opleve, hvordan det 
hele samler sig og hvordan 
alle børn lever sig ind i de-
res rolle og spiller som af-
talt. Vi var trætte efterføl-
gende, men glade og stolte 
over at det gik fint samt 
forventningsfulde til aftens 
to forestillinger, hvor foræl-
dre og andre interesserede 
skulle komme. 
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Børnene møder tidligt for at 
blive sminket og gør sig 
klar til totalteater.  
Vi har Ridder Lykke og 
Ridder Kørbitz på to heste 
ude foran skolen. De rider 
rundt og spiller standhaftigt 
deres rolle, hilser på gæster-
ne, men holder afstand. Vi 
har en lille hest indenfor, 
der er med til at skabe liv og 
stemning, vi har alle koner 
og børn, violinist, Ib og 
Svend, konge og dronning 
og alle gøngerne, der alle 
spiller deres rolle i håbet om 
at skabe stemning. 
Begge stykker går fint, og 

dejligt er det for os alle at 
opleve den begejstring og 
interesse, der er for vores 
dramaforløb. Det bedste er 
at alle vores børn har haft et 
supergodt forløb, oplevet og 
erfaret, hvad det vil sige at 
være fælles om noget så 
stort samt udviklet sig 
kropsligt, ekspressivt og 
socialt hele vejen. 
Jeg kan kun sige at vi er 
meget stolte over børnenes 
indsats og glæder os til næ-
ste år at tage udfordringen 
op igen.  

Lotte Pihlsbech 
Lærer på  

Svend Gønge-skolen  
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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 

Julen kommer til Grumløse 
søndag den 13. december! 
Luciaoptoget starter fra 
Byparken kl. 16.00 og turen 
går til Ridehallen på Pile-
gaarden. 
Der er gratis godteposer til 
alle fremmødte børn - så 

husk at bestille senest d. 10. 
december.  
Alle er Jule-hjertelig vel-
komne! 
Du kan læse mere om ar-
rangementet på:  
www.pilegaardens-
ridehal.dk 

Julen kommer til GrumløseJulen kommer til Grumløse    

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 

Tirsdag d. 8. december kl. 
19.30 er der julekoncert 
med Næstvedkoret i Køng 
Kirke.  
Næstvedkoret, under ledel-
se af Lone Ekstrand, er på 
gæstevisit i Køng Kirke og 
fylder hele kirkerummet 
med musikalsk julestem-

ning. 
Ved koncerten synges både 
traditionelle og morsomme, 
nye og gamle, kendte og 
ukendte jule-sange og  
–salmer, ligesom der også 
bliver mulighed for fælles-
sang. 
Alle er velkomne! 

Julekoncert i Køng Kirke 
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Automester 
Køng  

Vi har fusioneret med  
Lundby Autocenter  

Vi tilbyder 
Service af alle bilmærker 
Rep. af forsikringsskader 

Rep. af glasskader 
Skift af ruder 

     Undervognsbehandling 
Dækservice    

      Airconditionservice     
         Salg af Brenderup Trailere 
      Salg og finansering af biler 
            Kundeudlejningsbiler 

       Autobugsering 
 
 

 Bygaden 66-68   Køng 
5576 9348    5576 7673 
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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 

Vi har nu over to sæsoner 
deltaget i DGI’s tomands-
turnering. Vi har klaret os 
godt i de to turneringer og 
endt som nr. 1 begge sæso-
ner. Vi havde grundet place-
ringerne kvalificeret os til 
DGI’s landmesterskab for 
double, og det var en stor 
oplevelse og fornøjelse at 
deltage i. 
I år havde DGI udvidet LM, 
så der nu også udover herre-
double er damedouble og 
herresingle i LM. LM afvik-
les under superfine forhold i 
Kolding Ketchercenter. Det 
er en god placering, selvom 
vi skulle tidligt op. 
Da vi kom derover var der 
en fin velkomst med frisk-
brygget kaffe og morgen-
brød. Der blev trukket lod 
om puljer, og der var 7 del-
tagende tomandshold. 
Alle var så småt klar til 

kamp efter opvarmningen, 
og der var en hvis spænding 
om, hvilket niveau de for-
skellige landsdele havde at 
byde på.  
Vi startede med en utrolig 
tæt kamp, hvor vi i de efter-
følgende dog måtte se os 
slået af to bedre hold.  
Det ene hold var også hol-
det, der stod øverst på 
skamlen, da turneringen var 
forbi.  
I løbet af dagen var der en 
god og hyggelig stemning. 
Vi fik serveret en udmærket 
frokost, som gav lidt ekstra 
energi til den sidst kamp. 
Samlet i turneringen endte 

vi som nr. 6 ud af 7. 
På turen hjem, blev Mads 
og Dan enige om, at der var 
plads til forbedring, og må-
let måtte være en top 4 pla-
cering til næste sæson. 
Vi vil gerne takke Lundby 
Tennisklub for opbakningen 
og for turen.  
Vi har i klubben netop fået 
en helt ny boldmaskine, som 
gerne skulle gøre næste sæ-
son endnu sjovere og give 
os træningen til at kunne 
opnå endnu bedre resultater 
for klubben. 

Dan Hansen og  
Mads Larsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Lundby Tennisklub til landsmesterskab 

M
O

D
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Vær med til at indvi Lundby Station 
 
Banedanmark er færdig med at modernisere Lundby Station. Derfor vil vi ger-

ne se borgerne i Lundby og omegn samt naboerne og de daglige brugere  
af Lundby Station til indvielse af stationen 

 

tirsdag den 15. december 2009 kl. 16 - 18 
 
  Program: 
 
  Kl. 16.00 DSB Jernbaneorkester spiller 
  Kl. 16.30      Taler ved områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen, regionschef i DSB Torben Nielsen,  
                       borgmester Henrik Holmer og formand for Borgerforeningen Lundby Peter Sten Hansen. 
 
  Vi vil gerne byde på æbleskiver til alle, gløgg til de voksne og saftevand eller kakao til børnene.  
  DSB Jernbaneorkester spiller op, og DSB's Harry vil være til stede og uddele bolsjer til børnene. 

 
Vel mødt på Lundby Station. 

 
Med venlig hilsen 

Banedanmark  DSB 
Vordingborg Kommune  Borgerforeningen Lundby 

Lokale lækkerier til lysfest 
Glæd dig til lysfesten i Lundby den 
17. december. De lokale handlende 
står nærmest i kø for at kræse om 
kunderne denne stemningsfulde af-
ten, hvor Borgerforeningen Lundby 
tænder 300 levende lys hen imod kl. 
16. Hvis altså vejrguderne vil os det 
vel! 
Lysene er i år sponseret af Vording-
borg Bank. 
 
Blandt lækkerierne kan vi nævne, at 
Lundby Apotek sædvanen tro serve-
rer verdens bedste glögg! 
Flügge på Trekanten byder inden for 
og viser blandt andet deres nye en 
gros-afdeling frem og byder på kaffe 
og kage. 
Kaffe og lækker kage står den også 
på i Lundby Kiosken, mens Farmor 
på den anden side af Lundby Hoved-
gade nærmest lover julefest med alt 
muligt godt til børnene, og måske 
kommer julemanden…..! 
 
I må lure os, om der ikke også er 
noget spændende at se og smage på 
andre steder i Lundby City denne 
sene eftermiddag i skumringstiden.  

Borgerservice i Vordingborg 
Kommune har fået ny Bor-
gerservicechef. Det er den 
41-årige Søren Nonbo ,som 
pr. 1. december 2009 afløste 
Erik Frimann som efter godt 
43 år i kommunen går på 
pension. Søren Nonbo har 
været ansat i Vordingborg 
Kommune siden den 1. april 
2008 og var frem til den 1. 
december 2009 afdelingsle-
der i Borgerservice.  Før har 
Søren Nonbo været 23 år i 
kommunalt regi, dog med en 
enkelt afstikker på 2½ år til 
SKAT. 

Ny chef for  
borgerservice 
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Sådan lægger man 
en jernbanebro 
Kl. 00:25 natten til 15. november 2009 løf-
tede en gigantisk BMS-kran den nye gang-
bro på plads over sporene på Lundby Stati-
on. Dermed rejstes Lundbys nye vartegn på 
en nat. Anders Stoltenberg var sammen 
med andre Lundbyborgere på pletten og 
forevigede øjeblikket til glæde for os andre. 
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Det er selvfølgelig ærgeligt, 
at Enhedslisten efter 4 år i 
Byrådssalen, bliver dumpet 
af borgerne, men så kan 
man jo vælge, at se på de, 
trods alt, positive ting ved 
dette kommunalvalg, år 
2009. Allerførst tillykke til 
SF, som efter en anonym 
tilværelse lokalt, alligevel 
formår at få 6 kandidater 
valgt. Vælgernes luner er 
uransagelige, men et af dem 
kan jo være utilfredshed 
med det Socialdemokrati, 
som det dog alligevel er 
lykkedes at samle den bro-
gede flok, fra konservative 
til socialister i en ny koaliti-
on, som får det nemme job, 
at bide skeer med hygge-
oppositionen fra Venstre og 
Dansk Folkeparti. 
En anden positiv ting ved 
dette valg, er de mange nye 
SF-sympatisører, som nu vil 
fylde tilhørerpladserne i 
Byrådssalen den sidste tors-
dag i hver måned kl.18.00, 
for at høre om de får valuta 
for deres stemmer. Intet er 
jo mere inspirerende for en 
politiker, end interesserede 

borgere der sidder og kigger 
dem over skulderen, så de 
simpelthen bliver nødt til at 
agere, selv om borgmeste-
ren ikke bryder sig om alt 
for meget snak. Ligeså posi-
tivt for pressen, vil være de 
mange der nu vil begynde at 
købe dagbladet Sjællandske, 
i håb om en grundig dæk-
ning af møderne, men som 
hvad det angår, kun vil 
skimte toppen af isbjerget 
hvis de er heldige. 
  
Positivt for dovne politikere 
er, at Flemming Tejmers og 
Bent Maigaard nu er stemt 
ude med deres kvalificerede 
indlæg og spørgsmål i By-
rådssalen. At en tidligere 
formand for Danmarks Ar-
bejdsgiverforening, som en 
følge af den nye koalition, 
har fået formandsstolen i 
Arbejdsmarkedsudvalget, 
bliver det bl.a. modtagerne 
af kontanthjælp, der får til 
opgave, at se noget positivt 
i. 
Positivt rørt blev jeg sgu, da 
jeg så, at de caffe-latte fri 
områder, Lundby, Bårse og 

Mern gav fremgang til En-
hedslisten, og positivt at jeg 
blev nr. 5 ud af 41 kandida-
ter til regionsvalget, og at 
Mette Høgh Christiansen 
blev ny formand for ældre-
området, men at Ib Johan-
sen så blev formand for 
psykiatriområdet, er kun 
positivt for ham selv. Og 
endelig er det positivt for 
mit arbejde på værkstedet, 
at min serie gennem 4 år:  " 
-fra byrådssalen", slutter 
med årets udgang, men den 

skænker jeg gerne SF. 
  

Bent Jørgensen,  
Enhedslisten,  

Hårbøllevej 60,  
4792, Askeby, Møn 

Ø fik fremgang i caffe latte-fri områder 

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

Der var stort rykind da 
Beldringe Borgerfore-
ning lørdag den 21 
november arrangerede 
julemarked på Beldrin-
ge Gods. 
Borgerforeningens 
nødde-konkurrence 
blev vundet af Evan 
Køster QVALI-KAT 
Kattepension, Skov-
gårdsvej 1, Hastrup. 
Der var 94 nødder i 
krukken. 
 
 
Her ses den dygtige og 
heldige vinder få over-
rakt 2 flasker vin af 
Hans Nielsen fra Bel-
dringe Borgerforening. 

Vellykket julemarked i Beldringe Sogn 
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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 

To mere! 
Efter fusionen med Lundby 
Autocenter er vi to mere til 

at tage os af jeres biler! 
Ring til Johannes og Jan  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice 

Ma 7 4750Avisen omdeles 
Ti 8 4750Avisen omdeles 
19.30: Julekoncert med 
Næstvedkoret i Køng Kirke. 
On 9 19.00: Borgerforenin-
gen Lundby holder bestyrel-
sesmøde i Medborgerhuset. 
To 10 
Fr 11 
Lø 12 13-15.30: Jul i Grundt-
vigs Mindestuer i Udby 
Sø 13 13-15.30: Jul i Grundt-
vigs Mindestuer i Udby 
16.00: Julefest på Pilegården i 
Grumløse. Luciaoptog fra 
Byparken. 
Ma 14 10.00: Deadline for 
4750Avisen 
Ti 15 16-18 Indvielse af den 
nye jernbanestation i Lundby 
18.00: Syv Sogne Samarbejdet 
mødes i Medborgerhuset 
Lundby. 
On 16 
To 17 16-18: Lysfest i Lund-
by 
Fr 18 
Lø 19 
Sø 20 
Ma 21 4750Avisen omdeles 

Ti 22 4750Avisen omdeles 
On 23 
To 24 Juleaftensdag 
Fr 25 Juledag 
Lø 26 2. juledag 
Sø 27 
Ma 28 19-22: Sodavandsdi-
skotek for 4.-9. klasse på 
Sværdborgvej 85. Entre: 25 kr. 
19.00: Juletræsfest i Sværd-
borg Sogns Forsamlingshus i 
Over Vindinge. 
Ti 29 
On 30 
To 31 Nytårsaftensdag 
 
Januar 2010 
Fr 1 Nytårsdag 
Lø 2 
Sø 3 
Ma 4 10.00: Deadline for 
4750Avisen 
Ti 5 
On 6 Helligtrekonger 
To 7 
Fr 8  
Lø 9 
Sø 10 

Fælles-markedet 
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 4750@ lundby-
web.dk, sms til 6130 1004 eller send/aflevér den til 
4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby.  

Det sker december 

 

Billig PC-hjælp tilbydes. 
Hvis din pc er langsom, 
skal der måske ryddes op i 
den. Installering af pro-
grammer kan jeg også klare. 
Ring, hvis I har brug for 

hjælp! Jeg er billig. Ring 
2388 7318. 
 
Julegaveideer! 
En Range Rover 1985 til 
farmand 
En Londonsofa til lillemor. 
Inlinerulleskøjter ABEC-
5  str. 39½ til storebror. 
Våben m.v. til rollespil til 
lillebror. 
Alt sælges til uhørt lave 
priser! 
Tlf. 2913 0099/5596 5475  

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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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: Ingen 
Bårse: 19.00 De ni læsnin-
ger med efterfølgende jule-
hygge i konfirmandstuen 
Hammer: 9.00 Helle Poulsen 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: 10.30 Da stjer-
nen tændtes 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Tirsdag den 15. december 
Bårse: 10.30 Julegudstjene-
ste for Bårse Skole 
 
Onsdag den 16. december 
Beldringe: 19.00 White 
Christmas 
 
Søndag den 20. december 
(4. søndag i advent) 
Beldringe: Ingen  

Bårse: 9.00 Marianne Gaarden 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 

Lundby: 10.30 De ni læs-
ninger og våbenhuskaffe 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 9.00 TOM 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Torsdag den 24. december 
(Juleaften) 
Beldringe: 16.00  
Bårse: 14.30 
           Aggerhus: 11.00 
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: 10.30  
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 

Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Lørdag den 26. december 
(2. Juledag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 19.00 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 27. december 
(Julesøndag) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 ABT 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Torsdag den 31. december 
(Nytåraftensdag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 15.00 
Hammer: 15.00 

Køng: 15.00 Champagne og 
kransekage i våbenhuset 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 15.00 Cham-
pagne 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Fredag den 1. januar 
(Nytårsdag) 
Beldringe: 16.00 
Bårse: Ingen 
Hammer: 15.00 
Køng: Ingen 
Lundby: 10.30 Champagne 
Svinø: 16.00 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 14.00 
Vester Egesborg: Ingen 

 Julens gudstjenester - i din kirke - i dit sogn 

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. 

 www.syvsogne.dk 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 7. december 2009 til mandag den 21. december 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

6 isvafler             9.90 
 
1/2 Brøndum + pant               
(nydes iskold)   52,90 
 
3 x Magnum  
(Big)                    9.90 
 
Fløderand          14.90 

Pingvinlakrids   12.90 
(maxi-pose) 
 
Grønlandske  
dybfrosne rejer 14.90 
 
Iceberg salat       6.90 
 

HVIS NU ALLIGEVEL…...: 
Tøsalt 4 kg.       12.90 

Pingvinerne sveder 
Det må vi gøre noget ved! 


