
4750  Avisen 
6. årgang nr. 77 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 21.-22. december 2009 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Flügge i Lundby 
udvider igen 
Flügge Gruppen i Lundby udvi-
der igen. Nu med en en gros-
afdeling, som skal servicere virk-
somheder og institutioner med 
rengøringsmidler og –artikler 
samt autoværksteder og vogn-
mænd med samme. 
                                    Læs side 4 

John Flügge (th) med sin nye en 
gros-salgschef Niels Nielsen. 

Nyt autoværksted 
åbner i Kostræde 
Mike Hansen har åbnet et nyt 
Autopartner-værksted i Kostræ-
de. MH Multiservice tilbyder alle 
former for reparationer og service 
af biler og motorcykler.  
                                    Læs side 9  

Folkefest for 
ny station 

Omkring 500 mennesker mødte op til en 
festlig indvielse af Lundbys nye station 
tirsdag den 15. december. Det blev en 
hel folkefest med glögg og æbleskiver i 
lange baner og saftevand til børnene. 

Dertil taler af topfolk fra DSB og Bane-
danmark, borgmester Henrik Holmer og 
formanden for Borgerforeningen Lund-
by. Og så var Harry der! 
                                           Læs side 7 

Da Lundby sagde 
farvel til Tudemarie 
I skarp konkurrence med Vild 
med dansfinalen stimlede de lo-
kale i Lundby sammen til et sid-
ste farvel til ”Gå ikke over spo-
ret”-damen, der fredag den 20. 
november fik klippet ledningen. 
Læs den gribende reportage fra 
begivenheden                  side 13 

Hvis nogen troede, at vi der bor på 
landet er mere renlige end byboe-
re, kan de godt tro om igen. Vi er 
nogle værre grisebasser! 
                                   Læs side 10 

4750Avisen ønsker 
alle en glædelig jul 
og et godt nytår! 

Vi er nogle værre 
grisebasser! 
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Redaktøren har ordet 

Et godt år for Syv Sogne 

D et blev et godt 
år for de syv 

samarbejdende sogne, 
gjorde 2009! 
Ud over at vi havde en 
lang og god sommer, så 
fik vi også en masse akti-
viteter sat i søen og man-
ge ting er ved at falde på 
plads og blive til konkret 
virkelighed for borgerne. 
Lad mig nævne område-
fornyelsen i Køng, som i 
store træk går planmæs-
sigt. Flot var det, da Spin-
deskolens Have blev ind-
viet i eftersommeren. 
En ruin er blevet til en 
smuk folkepark. 
Køng Museer har fortsat 
sit virke, og Støttefor-
eningen gør et kæmpe 
arbejde for at gøre museet 
attraktivt. 
På Svinø er man ved at få 
aktiveret også børnefami-
lierne. I sommer gennem-
førte man Svinø-Dysten, 
som var et levende ek-
sempel på, hvordan man 
skal gribe tingene an, hvis 
man vil have opbakning 
fra alle alders– og sam-
fundsgrupper. Projektet 
blev fremhævet som et 

mønsterprojekt, da Syv 
Sogne havde en konferen-
ce om lokalt lederskab i 
Lohmen i Tyskland. 
I Sværdborg samler man 
kræfterne om at få liv i 
Forsamlingshuset i Over 
Vindinge. Opfindsomhe-
den er stor: bagagerums-
loppemarkeder og suppe-
aftener er nogle af de 
opfindsomme ingredien-
ser. 
I Udby Sogn kæmper en 
lille gruppe for at skabe 
liv i sognet. Og hvis der 
er noget, de virkelig kan i 
Udby Sogn, så er det at 
arrangere fester, som folk 
gider komme til. Det er 
sommerfesterne blandt 
mange andre et godt ek-
sempel på! 
 

B eldringe Sogn 
udvikler de 

borgernære traditioner. 
Restaureringen og indvi-
elsen af Kilden i Beldrin-
ge, torsdags-komsammen 
og det årlige julemarked 
er kun et par eksempler, 
og Beldringe gør meget 
for at minde alle om sog-
nets historie og kulturarv. 

Bårse er det en fornøjelse 
at køre igennem ved jule-
tid og om sommeren. 
Udsmykningen af byen 
vidner om veneration for 
egen by. Samtidigt er det 
lykkedes Bårse Grund-
ejer– og Borgerforening 
at få unge børnefamilier 
til det lokale arbejde. 
I Lundby er der også sket 
meget. Stationen er blevet 
moderniseret til glæde for 
alle brugere i Syv Sogne 
og omegn. Borgerne i 
stationsbyen får fibernet, 
og biblioteket er ved at 
blive gjort nærmest døgn-
åbent. 
Rollespil Svend Gønge så 
dagens lys i 2009 og er 
allerede blevet en mega-
succes. 
Lundby er blevet kultur-
arvsby med en masse 
inspiration til fremtiden. 
Gøngemarkedet i august 
var også succesfuldt, og 
samarbejdet med ven-
skabsbyerne i Lönsboda i 
Skåne og Lohmen i Tysk-
land blev kraftigt udbyg-
get med mange venskabs-
besøg. 
God jul og et forhåbent-
ligt lige så godt 2010! 
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Efterlysning 
Lille familie, mor med dreng, 8 år, og 

pige, 10 år, søger lejlighed  
el. mindre hus til leje i nærområdet  

af Sværdborg Friskole.  
Lejeforslag: 

 max. 4500 kr. mdl. plus forbrug. 
Henv. Sara R.  

tlf.  5353 5202 – bedst ml. 9 og 13. 

Flügge udvider igen 

Kom forbi 

Solsikken 
Åbningstider i julen:  
man-tirs-onsdag…...  kl. 10-17 
torsdag d 24/12…...  kl.   9-13 
fredag d 25/12……..  kl. 10-13 
lørdag 26/12………..  kl. 10-13 
søndag 27/12……….  kl. 10-13 
mandag 28/12……...  kl. 10-17 
tirsdag 29/12……….  kl. 10-17 
onsdag 30/12……….  kl. 10-17 
torsdag 31/12………  kl.   9-14 
Uge 1 holder vi lukket pga. status.  
 
Godt nytår og på gensyn d. 13/1-2010! 
 

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

Støt og roligt har John Flüg-
ge udvidet sin virksomhed i 
Lundby, så den nu tæller 
fem sektioner, samlet i 
Flügge Gruppen. 
Ud over transport, rengø-
ring, bogholderi og auto-
værksted, har Flügge pr. 1. 
november åbnet en en gros-
virksomhed, som skal forsy-
ne virksomheder med ren-
gøringsmidler og –artikler 
samt autoværksteder med 
tilsvarende produkter. 
Fra første januar er Niels 
Nielsen ansat til at lede den 
afdeling. 
Niels Nielsen kommer fra 
Belgien, hvor han i fire år 
var ansat i det amerikanske 
kemikaliefirma Hexion. Nu 
er han flyttet hjem til Dan-

mark, med bopæl i Havdrup 
ved Køge, og skal lede den 
nye Flügge-afdeling i Lund-
by. 
En gros-delen blev en del af 
Flügge-imperiet, da man 
overtog firmaet Klarteks 
kunder i Østdanmark. 
Og John Flügge mener, at 
det er en stor fordel, at han 
med sine mange funktioner 
kan tilbyde stor fleksibilitet 
og smidighed. 
- Ideen med firmaet, siger 
den nye salgschef Niels 
Nielsen, er at vi tilbyder 
totalløsninger til firmaer, 
værksteder og vognmænd. 
Vi kommer til kunden, og vi 
servicerer dem med de va-
rer, de skal bruge. De skal 
ikke selv hente de rengø-

ringsmidler og –artikler, de 
skal bruge i virksomheden; 
vi leverer på stedet. Vi har 
kunden i fokus og tror på 
den personlige kontakt, si-
ger han. 

John Flügge er meget til-
freds med at være i Lundby, 
men han mangler plads. 
- Vi kunne godt bruge nogle 
flere kvadratmeter, siger 
han. 

Niels Nielsen, ny salgschef i Flügge Gruppen i Lundby, 
sammen med direktør John Flügge selv. 

Borgermøde om trafik 
i Syv Sogne 
De to lokalråd i Syv Sogne 
afholder torsdag den 21. 
januar borgermøde om tra-
fikudviklingen i vores om-
råde. På mødet vil borgerne 
kunne komme med forslag 
til forbedringer af den of-
fentlige trafik og udbygning 
af cykelstierne. 
Mødet holdes i Samlingshu-
set i Bårse og begynder kl. 
19. 
- Et af de helt store proble-

mer i trafikbetjeningen er 
pendlernes muligheder for 
at komme til og fra Lundby 
Station med bus, siger for-
mand for Lundby Lokalråd, 
Peter Sten Hansen. Det er et 
af de problemer, vi gerne 
skulle have løst. Men vi 
skulle også gerne have for-
slag til, hvordan vi bedst 
udnytter de nye telebusser, 
siger han. Læs mere i næste 
udgave af  4750Avisen.  
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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 en god jul og godt nytår! 

Vi har lukket 1. og 2. juledag samt 1. januar.  
Jule- og nytårsaften har vi åbent til kl.14.  
Fra 4. januar vil kiosken have åbent fra 

 6.30 til 21 mandag til fredag  
og har frisk kaffe og rundstykker m/ost  

til pendlere og andre morgenfriske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 07.30 til 21.00 

Støtteforeningen for Køng 
Museum afholdt den 

6.december julemærke-
march med start på Køng 

Museum. 
Vi var meget heldige med 

vejret, og 202 morgenfriske 
personer startede fra Køng. 
I år var der rigtig mange, 
der valgte at gå 10 km. 
Det samlede beløb, vi har 
overført til julemærkekomi-
teen, er 14.315,00 kr. 
Et flot resultat, synes vi. 
Vi vil herigennem takke alle 
sponsorer og medhjælpere 
for den store velvillighed til 
at være med.  
Også tak til alle, der gik for 
at støtte børnene på Jule-
mærkehjemmene. 
 
Hermed ønskes alle en glæ-
delig jul og godt nytår! 
 

Støtteforeningen  
for Køng Museum 

Flot julemærkemarch i Køng 

202 deltog i den flotte jule-
mærkemarch fra Køng Mu-
seum 6. december. 
(Modelfoto). 

 

Festsange & taler skrives 
 

Personlige sange og taler  
til fx konfirmation skrives 

Ring på tlf. 3066 3389 
dlambek@yahoo.dk  
Dorte Lambek  Lundby 
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Folkefest for den nye station 

Banedanmarks 
områdechef Jørgen 
Thomsen er selv 
vokset op i Lundby. 
Hans far var for-
valter på Lundby-
gård. 

Regionschef Tor-
ben Nielsen, DSB, 
lovede nye dobbelt-
dækkertog på Syd-
banen snarest. 

Omkring 500 mennesker 
var mødt op til den festli-
ge indvielse af den nye 
Lundby Station tirsdag 
eftermiddag den 15. de-
cember. Banedanmark og 
DSB bød på æbleskiver og 
glögg, saftevand til børne-
ne. Og til glæde for sidst-
nævnte var også Harry fra 
DSB-reklamerne til stede. 
Talerne blev holdt af om-
rådechef fra Banedanmark 
Jørgen Thomsen, der selv 
stammer fra Lundby, regi-
onschef i DSB Torben 
Nielsen, borgmester Hen-
rik Holmer og borgerfore-
ningsformand Peter Sten 
Hansen, der opgaven at 
erklære den nye station for 
åbnet. 
Jørgen Thomsen fortalte, 
at den nye station i Lund-
by har kostet 26 millioner 
kroner og at man blandt 
andet har flyttet 6000 ton 
jord. 
Torben Nielsen, DSB, 
fortalte, at der nu er 303 
afgange ugentligt fra 
Lundby Station og fra 13. 
december faste minuttal 
mod København, 23, og 
faste minuttal mod syd, 
20. Dertil tre ekstra tog i 
hver retning i morgen– og 
aftenmyldretiden. 
Henrik Holmer lovede, at 
kommunen vil gøre alt, 
hvad den kan, for at skaffe 
penge til en renovering af 
vejene til den nye flotte 
station, herunder Lundby 
Hovedgade.  
- Vi går i gang, når vi har 
pengene, sagde han, og 
han var sikker på, at 
Lundby bliver et vigtigt 
bosætningsområde i kom-
munen. 
Peter Sten Hansen, for-
mand for Borgerforenin-
gen, takkede DSB, Bane-
danmark og kommunen 
for den flotte station og 
erklærede den nye station 
for åben. 

Der var lavet 4000 
æbleskiver til de 
mange gæster ved 
indvielsen af Lund-
by Station. 

Henrik Holmer, Vordingborgs borgmester, blev straks perleven med 
DSB’s maskot Harry. Det er Henrik til venstre. 

Formand for 
Lundby Ef-
terskole 
Bjarne Ras-
mussen var 
meget glad 
for den nye 
station.  
- Den station 
er utrolig 
vigtig for 
vores efter-
skole, sagde 
han. 

Nogle af de mange arbejdere, som har knoklet med den nye station i 
Lundby i flere måneder nød deres værk. 
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Bestil på  
internettet 

I år kan du reservere og bestille 
fyrværkeri på internettet, så det 
ligger klar til dig, når du kom-
mer; besøg vores hjemmeside 
på skovhoj.com.  

Skovhøj Fyrværkeri har åbnet  
sin butik for salg af fyrværkeri 
Hos Skovhøj Fyrværkeri, 
kan du altid få råd om fyr-
værkeri. Jesper Andreassen 
og hans søn Marc Andreas-
sen har begge været i gen-
nem uddannelsen som fyr-
værker, og begge er derfor 
uddannede festfyrværkere. 
Det betyder blandt andet, at 
man også uden for den tra-
ditionelle fyrværkeriperiode 
i december måned kan be-
stille et fyrværkeriarrange-
ment til f. eks. konfirman-
den, brudgommen, fødsela-
ren, sølvbrudeparret, ja til 
enhver festlig lejlighed.  Vi 
tager os af det praktiske, 
mht. anmeldelser til myn-

dighederne mm. Vi har flere 
forskellige fyrværkeripak-
ker og prisklasser, og hvis 
der er specielle ønsker, imø-
dekommer vi dem gerne. 
På Skovhøj har vi i år valgt 
at udvide vores butik og 
sortiment, så vi har mere 
end dobbelt så mange for-
skellige varer som vi plejer, 
og der er fyrværkeri, der  
passer til alle ambitioner, 
lige fra det professionelle 
sortiment til 2.000 kr. og 
ned til børnefyrværkeri til 
10 kroner.  
Der er et kæmpe udvalg af 
batterier, raketter, fontæner, 
bomberør, samt sortimenter 

til voksne og børn. Dertil et 
stort udvalg af hatte fra 10 
kr. til 60 kr., pynt, bord-
bomber, lys og servietter, 
duge, champagne til børn og 
voksne, sikkerhedsudstyr, 
glødepinde og meget mere. 
Årets nye hit bliver selvly-
sende ting i neonfarver, 
halskæder, armringe, sol-
briller og kasketter..  
Det er blevet en tradition, at  
Skovhøj viser, hvad varen 
indeholder, ved at skyde 
fyrværkeri af, så kunden 
kan se varen, inden den 
købes. Vi gør det igen den 
27. december kl. 17.00.  
Vi forventer, at fyrværkeri-

demonstrationen vil tage 
omkring 45 min. 
Sidste år besøgte op mod 
500 gæster fyrværkeri-
demonstrationen.  

Erhvervsaften den 29.12  kl. 19. Er du selvstændig, og vil du gerne 
invitere dine medarbejdere med til fyrværkeriudsalg, har vi denne 
aften rigtig mange gode tilbud, send os en mail. Mail-adr. finder du 
på vores hjemmeside. Så sender vi dig en invitation samt brochurer 
med mange gode tilbud.  
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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 

Mike Hansen har netop åb-
net et nyt Autopartner-
værksted i Kostræde, nær-
mere bestemt på Kostræde 
Byvej 35. Herfra tilbyder 
MH Multiservice, som Mi-
ke Hansen har kaldt sit fir-
ma, alle former for service 
og reparationer af alle bil-
mærker.  
MH Multiservice er også 
medlem af CAD – Central-
foreningen af Autoreparatø-
rer i Danmark. 
Mike Hansen byder vel-
kommen i nyindrettede lo-
kaler og tilbyder alle former 
for service, reparation af 
alle bilmærker også under 
garantien. 
- Jeg lægger vægt på øjen-
kontakt, god service og or-
dentligt håndværk! Valg af 
mekaniker er en tillidssag , 
og dette er jeg meget op-
mærksom på, siger Mike 
Hansen til 4750Avisen. 

Har du et problem med dit 
aircon-/klima anlæg er det 
her du skal henvende dig, 
service af aircon /klima 
udføres til en fast lav pris. 
Endvidere kan jeg tilbyde 
service af motorcykler , 
scootere m.m., herunder 

gode priser på 
dæk og reserve-
dele fra ”mc-
nøglen”. 
- Jeg er forhand-
ler af Uniroyal 
dæk, de fleste 
andre mærker 
kan jeg også 
skaffe. 
Det er altid en 
god ide at ringe , 
så man ikke kører 
forgæves, hvis 
jeg er ude at kø-
re. 

- I øvrigt er der mulighed 
for  lånebil, mens vi repare-
rer, og hente-bringe kan vi 
evt. også finde ud af, siger 
Mike Hansen. 
Se mere på www.mhms.dk. 

MH Multiservice  
v. Mike Hansen 
Kostræde Byvej 35 
4750 Lundby 
Tlf. 2871 7604 
www.mhms.dk 

 

Nyt Autopartner-værksted i Kostræde 
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Henkastet affald, i form af 
for eksempel cigaretskod-
der, papir, pap, plast og 
metal, er et stigende pro-
blem i de danske kommu-
ner. Sammen med 16 andre 
kommuner og organisatio-
nen Hold Danmark Rent 
sætter Vordingborg Kom-
mune nu fokus på proble-
met for at kunne målrette 
indsatsen og forhåbentlig 
mindske omfanget af henka-
stet affald. 
Indfaldsveje, det åbne land 
og landsbyer er de steder, 
hvor der henkastes mest 
affald i Vordingborg Kom-
mune, og cigaretskod udgør 
langt den største procentdel. 
Det viser en optælling af 
henkastet affald, som Vor-
dingborg Kommune har 
foretaget. Optællingen er et 
led i et projekt, som Vor-
dingborg Kommune delta-
ger i sammen med 16 andre 
danske kommuner og orga-
nisationen Hold Danmark 
Rent. Det er første gang, der 
foretages en dansk kortlæg-
ning af henkastet affald, og 
formålet er at give kommu-
nerne et overblik over, hvor 
meget og hvilke typer affald 
som smides, og hvor det 

smides, så de derefter kan 
målrette indsatsen. 
 
Rygerne er de værste 
Rygerne er de mest ube-
tænksomme og mener tilsy-
neladende ikke, at et ciga-
retskod er affald. De smides 
alle mulige steder både på 
gader, stier, strande og i 
naturen. Ved optællingen 
blev der ved en indfaldsvej 
til Vordingborg by næsten 
fundet et skod pr. kvadrat-
meter, og cigaretskodder 

udgjorde i alt halvdelen af 
det optalte affald som blev 
funder rundt om i kommu-
nen. 
På en andenplads, over det 
affald som blev fundet, lig-
ger papir, pap og cigaret-
pakker, som udgjorde 17 
procent af det henkastede 
affald. Plast, flasker, poser 
og andet lignende udgjorde 
13 procent og metaldåser og 
andet metal 10 procent. 
Mellem én og fire procent 
blev udgjort af fastfood 

emballage, hele eller knuste 
glas og flasker, organisk 
affald, madrester og tygge-
gummi. 
Indfaldsvejene er de steder, 
hvor der blev optalt mest 
henkastet affald, men også 
det åbne land og landsbyer-
ne er steder, hvor folk ka-
ster affaldet fra sig.  
Byområder og bycentrum er 
lidt mindre belastet, og la-
vest belastet er rekreative 
områder. 
At nedbryde et skod eller et 
stykke tyggegummi tager op 
til fem år, men forinden kan 
det for eksempel forsage at 
en fugl får klistret næbbet 
til, med døden til følge.  
Vej- og trafikchef i Vor-
dingborg Kommune Synnø-
ve Klitgaard glæder sig 
over, at problemet med hen-
kastet affald nu er ved at 
blive kortlagt.  
- Vordingborg Kommune 
bruger, ligesom andre dan-
ske kommuner, mange pen-
ge på at fjerne affald. Penge 
som i stedet kunne bruges 
på mange andre og mere 
fornuftige ting. Ved at kort-
lægge problemet håber vi at 
få sat mere fokus på det og 
dermed også at få mindre 
affald på kommunens area-
ler, siger hun. 
Planen er, at der skal foreta-
ges målinger mindst hvert 
halve år, så både den enkel-
te kommune og Hold Dan-
mark Rent kan se resultater-
ne af de forskellige tiltag, 
som bliver foretaget for at 
mindske affaldsproblemet. 
Hold Danmark Rent vil 
arrangere et forum, hvor 
kommunerne kan udveksle 
erfaringer og gå sammen 
om fælles kampagner. Or-
ganisationen planlægger 
herudover at lave en stort 
anlagt ”skodkampagne” i 
2010, som forhåbentlig vil 
kunne aflæses i kommuner-
nes optællinger fremover.  

Vi er nogle grisebasser 
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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 

Glædelig jul  
og godt nytår! 

Vi ønsker alle vore kunder og forret-
ningsforbindelser en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår!  
Johannes i Køng 

5576 9348 

 

Vær med til Gøngemarked 2010 
Forberedelserne til Gønge-
marked 2010 i Lundby er 
allerede i fuld gang. Gønge-
markedet netop til næste år 
skal blive det største hidtil, 
for det er jo i 2010, at Gøn-
gehøvdingen Svend Poulsen 
fylder 400 år. 
Koordinationsgruppen, som 
består af repræsentanter fra 
Foreningen Svend Gønge, 

Borgerforeningen Lundby, 
Medborgerhuset Lundby og 
Rollespil Svend Gønge, har 
allerede planlagt tre stormø-
der i 2010, hvor alle, der har 
lyst til at give en hånd med 
er velkomne. 
Møderne holdes i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 
4, 4750 Lundby onsdag den 
3. februar kl. 19.00, onsdag 

den 28. april kl. 19.00 og  
onsdag den 2. juni kl. 19.00. 
Alle, der har lyst til - på den 
ene eller anden måde - at 
give en hånd med, er mere 
end velkomne til møderne. 
I øvrigt er Foreningen 
Svend Gønge ved at lægge 
sidste hånd på et omfattende 
program for fejring af 
Svend Poulsens 400 års 

fødselsdag. 
Det omfatter blandt meget 
andet en stor fødselsdags-
fest lørdag den 21. august, 
som foreningen har ud-
nævnt til hans officielle 
fødselsdag. 
I næste nummer af 4750A-
visen vil vi omtale planerne 
mere indgående. 
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Foredrag med  
Helene Thiesen  

”I den bedste mening” 
Historien om dengang Helene som 7 år 
blev flyttet til Danmark sammen med an-

dre grønlandske børn. 

Information fra Sværdborg og Lundby Kirker 

Julehjælpen hjælper 
Menighedsrådene i Sværdborg og Lundby sogne har igen i år uddelt julepakker til trængte familier 
i vores sogne.  
Vi har samlet penge ind i vores sogne gennem ”Løb for livet” i september og bankospil i Rytter-
skolen d. 1. december. 
Vi har modtaget gevinster til bankospillet, det er vi meget glade for og vil herigennem sige tak for 
jeres støtte til følgende: 
Merko 
4750Avisen 
Vordingborg Bank, Lundby  
Nordea, Lundby 
Lundby Apotek 
Solsikken 

Lundby Pizzaria 
Lundby Frisøren 
Storstrøms Byggecenter 
Kloakrotten 
Soroptimisterne 
Mianne Meldergård, Alovera 

Helene Thiesen følte sig som den grimme ælling da hun 
blev i 1951 sendt til Danmark for at vende hjem og bo på 
et børnehjem i Nuuk.  
 
Hun har efterfølgende fået bearbejdet sin historie og fået 
mulighed for at fortælle den til andre, da hun mødte Tine 
Bryld.  Det er der kommet en bog ud af som kommer som 
film. Men inden da skal vi høre   
 
historie fra Helene selv, når hun kommer og fortæller den 
for alle der har lyst til at lytte: 
 

 
TIRSDAG d. 26. januar kl. 19  

i Rytterskolen i Lundby.  
 
Tænk at blive fjernet fra sin familie og komme tilbage til 
Grønland og komme på børnehjem?! Kom og hør Helene 
fortælle sin historie. 
 
 
Arrangementet er gratis  
Vel mødt! Menighedsrådene i Sværdborg og Lundby 

              Musikandagt og sangcafé 

Musikandagterne er kommet for at blive, og rigtig 
mange kommer og får sunget med på de kendte sal-
mer som præsten vælger til andagten.  
Når vi samles omkring vores nye højskolesangbog er 
det den musiker der har spillet til andagten i kirken 
der vælger ca. 8-10 sange som vi synger på hver side 
af kaffen. 
Ofte følger der en historie med valget og nogen gan-
ge skal vi lære en ny sang at kende. Men det er noget 
vi kan li’ . 

Næste andagt er det Dorte Jensen der 
kommer og spiller til. 
  Torsdag d. 21 januar  

kl. 19 i Lundby kirke med  
sangcafé i Rytterskolen 

 
Kirkebilen kører, hvis du har brug for det. Ring til 
sognepræsten, tlf. 55 76 71 40 
 
Vel mødt. 
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I skarp konkurrence 
med Vild med dansfi-
nalen stimlede de loka-
le i Lundby sammen til 
et sidste farvel til ”Gå 
ikke over sporet”-
damen, der fredag den 
20. november fik klip-
pet ledningen. 
Vi har sakset følgende hi-
storie fra BaneDanmarks 
personaleblad. 
 
Af Sune Martin Scheibye 
smas@bane.dk 
Der er stille i gaderne, da vi 
triller ind i byen. Det eneste, 
der lyser op, er skæret fra 
fladskærmene, der er tændt i 
samtlige små hjem – det er 
store finaleaften i Vild med 
dans.  
”Ja, det er jo lidt dårlig ti-
ming, men jeg håber folk 
dukker op alligevel”.  
Ruud Barbier står alene på 
perronen i Lundby. Det er 
fredag aften, og klokken er 
19.45. Der er dækket op på 
et bord ved siden af ham. 
Rødvin, øl og pebernødder. 
Ruud Barbier har boet tæt 
på stationen i Lundby de 
seneste fire år – lidt for tæt, 
har han til tider syntes. 
”Ja, den stemme. Man kan 
blive vanvittig, når den sæt-
ter sig fast klokken 3 om 
natten, og bare kører derud-
af”. 
 
Farvel Tudemarie 
Stemmen, Ruud Barbier 
taler om, tilhører en kvinde, 
der går under navnet  
Tudemarie. Siden juli må-
ned 1967 har hun med en 
enkel letgenkendelig  
vending fortalt de lokale i 
Lundby, hvornår det er sik-
kert og især usikkert  
at krydse sporerne på den 
lille station. 
”Gå ikke over sporet, der 
kommer tog,” har hendes 
formaning i mere end 40 år 
lydt. 

Men det stopper nu. Lundby 
har fået en bro over spore-
ne, så nu er der ikke  
længere brug for Tudema-
rie. Og det er derfor, Ruud 
Barbier her til aften trodser 
novemberkulden og har 
indbudt alle lokale beboere 
til højtidelig afsked, som 
der står i invitationen. Klok-
ken 20.30 skal beboerne i 
Lundby for sidste gang 
lægge øre til Tudemarie.  
Og mens Ruud Barbier for-
tæller, at han gerne vil fejre 
igen at få lov til at sove, 
begynder folk så småt at 
dukke op. Der er andre, der 
også gerne vil sige farvel. 
Én af dem er Rasmus From-
berg, der har taget sin søn 
på skuldrene.  
”Vi har boet her siden ’97. I 
starten sov vi med vinduet 
åbent, men det lukkede vi 
hurtigt igen. Vi har dog haft 
mange hyggelige aftener 
med fjernstyringscentralen i 
Nykøbing, som vi ringer til, 
når hun sætter sig fast,” 
fortæller han. 
 
Lokale medier på plads 
Klokken nærmer sig det 
magiske tidspunkt, og antal-
let af lokale nærmer sig de 
50. Folk sludrer, og der 
bliver fortalt anekdoter. Og 
også de lokale medier har 
snuset sig frem til begiven-
heden. Således har Jan Ku-
rek fra 4750Avisen fundet 

vej til Lundby Station. 
”Det er jo en stor ting. Må-
ske fik vi invitationen lidt 
sent, men når så mange er 
kommet, er det tydeligt, at 
det har betydning for folk, 
det her”. 
”Nu kommer det,” er der 
pludselig én, der råber. 
I det fjerne kan man høre et 

tog komme trillende. De 
lokale stimler sammen ved 
overgangen og snakken 
forstummer. 
”Gå ikke over sporet, der 
kommer tog,” siger Tude-
marie. Fire gange, mens 
toget triller ind på perronen, 
og folk forundret kigger ud 
af vinduerne. 
Og så er det slut. Folk er 
stadig stille. Ruud Barbier 
tager sin medbragte tang 
frem og bryder tavsheden. 
”Så mine damer og herrer”.  
Ruud Barbier klipper led-
ningen over.  
”Så er hun væk – hurra,” 
råber han, og fortsætter med 
en improviseret tale. 
”Tak alle sammen – tak 
fordi I vil tage del i denne 
begivenhed. Og skål.” 
”Skål,” råber folk tilbage og 
griner. 
Ja, skål Lundby og farvel til 
Tudemarie. 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 

www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19,  

Da Lundby sagde farvel til Tudemarie 

Da Lundby sagde farvel til Tudemarie. (Foto: Jan Kurek) 
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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 
 
Søndag den 3. januar 
(Hellig Tre Konger) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaarden 
Hammer: 14.00 Familie-
gudstjeneste med nytårspa-
rade 
Køng: 19.30 
Lundby: Ingen 

Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: 19.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 10. januar 
(1. sønd efter H3Konger) 
Beldringe: 9.00 M. Gaarden 
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 9.00 HP  
 
Søndag den 17. januar 
(2. sønd. Efter H3Konger) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 9.00 
Vester Egesborg: Ingen 

 Gudstjenester i julen 2009  

Vordingborg Kom-
mune indfører i be-
gyndelsen af 2010 et 
nyt og fremtidssikret 
nødkaldesystem. 
Systemet vil blandt 
andet give demens-
ramte borgere stor 
bevægelsesfrihed, 
men samtidig sikre at 
personalet bliver alar-
meret, hvis den de-
mensramte forlader et 
ældrecenter. 
Et nyt nødkalde-
system som bygger på 
trådløst udstyr indfø-
res i begyndelsen af 
2010 på Vordingborg 
Kommunes ældreom-
råde. Nødkaldesyste-
met sikrer, at demens-
ramte borgere på 
kommunens ældre-
centre får stor bevæ-
gelsesfrihed, men 

giver samtidig sikker-
hed for, at personalet 
får en alarm, hvis den 
demensramte forlader 
området. 
Sikkerheden opnås 
ved at oprette såkaldte 
”sikre områder”, hvor 
den demensramte kan 
bevæge sig rundt. Ved 
at bære en mini-
alarmsender diskret i 
en lomme eller som et 
armbåndsur, kan per-
sonalet modtage en 
alarm, hvis den de-
mensramte forlader de 
”sikre områder” og 
for eksempel går ud af 
hoveddøren, terrasse-
døren eller havelågen. 
Personalet modtager 
alarmerne på deres 
trådløse telefoner. 
Sammen med alarmen 
modtages en nøjagtig 

position for, hvem det 
er, der har forladt det 
sikre område og hvor. 
De nye muligheder 
glæder socialudvalgs-
formand Ib Johansen, 
som netop har lagt 
vægt på, at Vording-
borg Kommune får et 
ensartet og funktionelt 
system, der også kan 

tilpasses individuelle 
behov for at tilkalde 
hjælp i en nødsituati-
on.  
- Det er vigtigt, at vi 
giver vores demens-
ramte borgere så stor 
bevægelsesfrihed og 
så få begrænsninger 
som muligt. Det gør 
vi med det nye nød-

kaldesystem, som har 
en rigtig høj kvalitet. 
Systemet giver også 
medarbejderne bedre 
vilkår. De får nemme-
re ved at udøve deres 
faglighed, og kan 
minimere den usik-
kerhed, der altid vil 
være ved plejen af 
demensramte borgere, 
der uønsket bortgår 
fra en bolig og ikke 
kan finde tilbage igen, 
siger Ib Johansen. 
Det er et konstruktivt 
samarbejde mellem 
indkøbsafdelingen, 
hjælpemiddelafdelin-
gen, brandstationen i 
Vordingborg samt 
Myndigheds- og Æl-
dreafdelingen, som 
har ført til at det nye 
system kan indføres 
så hurtigt. 

Nyt nødkaldesystem sikrer demente 
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Af: Teknik- og miljø-
direktør Torben Nøhr 
 
Med et tilskud på 4,2 milli-
oner kroner fra den såkaldte 
indsatspulje går Vording-
borg Kommune snart i gang 
med at give nogle af kom-
munens landdistrikter et 
løft. Det skal blandt andet 
ske ved at rydde op på 
skrotgrunde og opkøbe huse 
til nedrivning. 
Med et tilskud på 4,2 milli-
oner kr. fra Indenrigs- og 
Socialministeriets indsats-
pulje er der nu lagt op til 
oprydning blandt de mest 
skæmmende ejendomme og 
grunde i landområderne i 
Vordingborg Kommune. 
Vordingborg var én af kun 
39 danske kommuner som 
kunne søge puljen. Vor-
dingborg søgte om seks 
millioner kroner, og fik 4,2 
millioner. I alt havde 34 
kommuner søgt om tilsam-
men 216,6 millioner kr. fra 
den 150 millioner kr. store 
pulje. 
De 4,2 millioner tilskuds-
kroner er fordelt med 
1.535.000 kr. til den kom-
munale udgift til opkøb, 
375.000 kr. kommunal ud-
gift til oprydning og 
2.310.000 kr. til beslutnin-
ger efter visse af byfornyel-
seslovens paragraffer, som 

blandt andet omhandler 
bygningsfornyelse, kon-
demnering, ekspropriation 
og boligforbedring. 
”Vi må se i øjnene, at der 
rundt omkring i nogle af 
vores landområder er huse 
eller grunde, som ikke lige-
frem virker forskønnende på 
omgivelserne, ofte til gene 
for de øvrige beboere. Der-
for er det dejligt, at Vor-
dingborg Kommune har fået 
tilskud til at forbedre for-
holdene og give landområ-
derne et løft. Vi får nu mu-
lighed for at lave byfornyel-
se i de landområder, hvor 
det er nødvendigt, så vi kan 
leve op til vores vision om 
”levende byer og liv på lan-
det”. Pengene skal primært 
gå til at rydde op på grunde, 
opkøbe huse til nedrivning 
og give tilskud til renove-
ring af andre huse,” siger 
borgmester Henrik Holmer. 
Ordningen bygger på frivil-

lighed, men også andre kan 
gøre kommunen opmærk-
som på ejendomme og 
grunde, som skæmmer land-
områderne. Kommunen kan 
også selv gå ind og opfordre 
grundejere til at søge. Via 
annoncer i dagspressen vil 

der i den nærmeste fremtid 
blive orienteret om mulig-
hederne. 
På baggrund af henvendel-
serne, vil der derefter blive 
udfærdiget en prioriteret 
liste, så der opnås størst 
mulig effekt af tilskuddet. 

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

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

4,2 millioner til byfornyelse  
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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! 

Kobberbryllup 
Grete og Frank Kinnerup, 
Lundby, fejrer kobberbryl-
lup den 28. december. Der 
er morgenkaffe fra kl. 8-12 
på Lundby Hovedgade 96 
D. Derefter samme sted 
åbent hus fra kl. 16-??. 

Hilsen  
Hr. og Fru Danmark 

Det er noget svineri! 
Når nu det er in at brokke 
sig over hundelorte: 
Hvornår fanden lærer folk 
ikke at smide deres affald 
alle steder? På rastepladsen 
i Bårse ligner det lort hver 
anden dag! Selv om der står 
en skraldespand lige i mid-
ten, ligger cigaretskod samt 
madpapir og flyder alle ste-
der. 
Ved Lidl i Vordingborg 
ligger affaldet i bunkevis 

langs buske og træer. Suk-
suk! 
Sidst, men ikke mindst vil 
jeg gerne spørge, hvorfor 
man ikke kan lave bredere 
cykelstier rundt omkring, 
når nu de gerne vil have, at 
vi cykler. Ruten fra Bårse til 
Præstø er livsfarlig! 
 

Venlig hilsen 
Hundeejer med poser 

M. Jensen, Bårse 

LAG-Vordingborg 
glæder sig over Vor-
dingborg Kommunes 
deltagelse i ’land(s)
kampen’ 

 
Af Jan Kanne 
formand, 
LAG-
Vordingborg 

 
 
 

LAG-Vordingborg glæder 
sig over kommunalvalget 
og over konstitueringsafta-
len, hvor den nye kommu-
nalbestyrelse i Vordingborg 
Kommune virkelig har ind-
set, at landdistrikterne ud-
gør et vigtigt aktiv for kom-
munens fortsatte udvikling! 
Nu vil Vordingborg Kom-
mune i den nye valgperiode 
forpligte sig til fokus på 
landdistrikterne, i en egent-
lig og forhåbentlig hand-
lingsorienteret, landdi-
striktspolitik. 
I LAG’en samarbejder vi 
med kommunen, og det er 
vi glade for, men vi ser nu, 
at kommunen er parat til at 
forpligte sig yderligere. 
Dejligt!  
LAG’en vil gerne dele fif 
og gode idéer i den fælles 
land(s)kamp, som udviklin-
gen af landdistrikterne ger-
ne skal være. Vi har trods 
alt været på banen siden 
2007 og genkender flere af 
de angrebsteknikker og  
-strategier i konstituerings-

aftalen som nogen, vi har 
arbejdet med, og som vi 
ved virker, og som lokal-
områderne efterspørger. 
Det er bl.a. nye arbejds-
pladser og bosætning som 
nogle af de centrale målsæt-
ninger, men også indsats-
områder som børn, unge, 
familieliv, kultur og fritid, 
natur og miljø og liv på 
landet; det vi i LAG’en 
definerer som ”attraktive 
levevilkår”, er nævnt i afta-
len. 
Spørgsmålet er, om det 
ville være nemmere - og 
måske mere givende - at 
ophøje LAG’ens udvik-
lingsstrategi til en egentlig 
landdistriktspolitik for Vor-
dingborg Kommune?  
Som formand for LAG’en 
mener jeg, at de kommende 
indsatser og politiske inten-
tioner for landdistrikterne 
bør kunne læses i alle Vor-
dingborg Kommunes øvrige 
politikker.  
Indsatsen for børn og unge 
på landet skal stå at læse i 
børne- og ungepolitikken, 
indsatsen for nye arbejds-
pladser i landdistrikterne 
skal stå at læse i erhvervs-
politikken etc.  
Det er den eneste reelle 
mulighed, man har, for at 
forpligte sig over for land-
distrikterne, og for at de 
ikke bliver til et selvstæn-
digt sektorområde. Vi glæ-
der os til samspillet og 
planlægning af et offensivt 
angreb, der resulterer i mål! 

Velkommen på banen! 

Ny genbrugsstation i Ørslev 
Den 1. september 2010 åb-
ner en helt ny genbrugsstati-
on i Ørslev. Vordingborg 
Kommune har, i samarbejde 
med det fælleskommunale 
affaldsselskab FASAN, 
besluttet at etablere en ny 
og tidssvarende genbrugs-
station i Ørslev erhvervsom-
råde. Samtidig iværksættes 
den planlagte lukning af 
genbrugsstationen på Dige-
vej i Vordingborg.     
I januar begynder entrepre-
nører på arbejdet med etab-
lering af den nye genbrugs-
station i Ørslev erhvervsom-
råde. Pladsen bliver stor og 
velindrettet med en række af 
både nedgravede og lave 
containere, der letter bruger-
nes håndtering af affaldet. 
Den indrettes efter et nyt 
koncept, hvor brugeren be-
tjener sig indvendig på 
pladsen, mens lastvogne og 
maskinkørsel holdes udven-
digt. Samtidig er genbrugs-
pladsen af en størrelse, der 
sikrer, at kapaciteten også 
på lang sigt er tilstrækkelig 
 

og giver mulighed for i 
fremtiden at sortere i nye 
affaldsfraktioner. Det nye 
koncept for indretning er 
udviklet af affaldsselskabet 
FASAN, som driver alle 
genbrugsstationerne i blandt 
andet Vordingborg og 
Næstved Kommuner.  
Forholdene for pladsens 
medarbejdere bliver også 
forbedret. Der opføres 
mandskabsrum og en byg-
ning med moderne hjælpe-
midler, hvori det farlige 
affald skal håndteres. 
Formand for Vordingborg 
Kommunes Miljøudvalg 
Erling B. Nielsen glæder sig 
til, at den nye genbrugsstati-
on bliver etableret.  
- Jeg synes, at vi har fundet 
den helt rette placering til 
den. Vi sikrer, at den tunge 
trafik kommer ud af byen, 
og vi får en ny tidssvarende 
plads centralt placeret i 
kommunen, siger han.  

 Affaldsplanlægger 
Henrik Schou Sørensen, 
Vordingborg Kommune  



4750Avisen, nr. 77, 21.-22. december 2009 

 

17 

Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 78: 11.-12.  januar 

Deadline: mandag den 4. jan. kl. 10 
Nr. 79: 25.-26. januar 

Deadline: 18.  januar kl. 10 
Bemærk! Vi udkommer også i 2010  

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. 

Mandag den 21. december 
2009 kl. 13–16 holder vi 
åbent hus på Avnø Natur-
center i forbindelse med 
afslutning af projektet Højt 
til Loftet.  
Kl. 13 byder Martin Vester-
gaard, DN Vordingborg 
velkommen. 
  
Få en evighedskalender 
fra Avnø 
På dagen og resten af de-
cember uddeles en evig-
hedskalender med 12 male-
rier fra tårnet på Avnø.  
Siden maj 2008 til maj 2009 
har mange besøgende på 
Avnø mødt Jette Jørgensen i 
tårnet med staffeli, pensel, 

lærred og oliemaling. Her 
har hun malet 24 billeder af 
udsigten hele vejen rundt på 
alle årstider. ”Jeg kommer 
helt til at savne stemningen 
i tårnet, nu da projektet er 
slut” siger Jette. ”Men jeg 
kan nok ikke holde mig 
derfra og mit staffeli og 
stole står heldigvis stadig i 
tårnet”. 
De 12 af malerierne kan 
man fra den 21.12. opleve 
på Avnø Naturcenter i den 
offentlige udstilling.  
 
Julegaver fra naturen 
Mellem kl. 13 – 16 kan du 
lave din allersidste julegave 
i det kreative værksted, hvor 

du kan afprøve nogle af de 
metoder, der blev udviklet 
undervejs i projektet. Bil-
ledkunstlærer Hanne Jun-
cher og tegner Jette Jørgen-
sen hjælper dig på vej.  
I december 2009 og ind i 
januar 2010 kan du også 
opleve et udvalg af de krea-
tioner, som børn fra skoler 
og institutioner i Næstved 
og Vordingborg  har lavet i 
forbindelse med projektet.  
 
Over 30 besøg på Avnø 
Naturcenter med grupper af 
børn fra 12 forskellige insti-
tutioner er det blevet til. 
”Samarbejdet med billed-
kunstlærer Hanne Juncker 

har været meget inspireren-
de”, fortæller naturvejleder 
Kari Hald. ”Og det har væ-
ret skønt at udvikle en helt 
anden form for naturformid-
ling til naturskolen, som vi 
også fremover vil tilbyde.” 
Udstillingen vil sandsynlig-
vis blive mindre og mindre 
i løbet af januar, efterhån-
den som børn og forældre 
henter netop deres barns 
kreation med hjem. 
Der vil være lidt at spise og 
drikke. Arrangementet er 
gratis. 
Vi glæder os til at se jer på 
Avnø.  

Kari Hald,  
Naturcenter Avnø 

Lav dine allersidste julegaver  

M
ALER

I: JETTE JØ
R

G
EN

SEN
 

Åbent hus på Naturcenter Avnø 21. december 
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Ma 21 4750Avisen omdeles 
13-16: Åbent hus på Naturcen-
ter Avnø. Lav dine egne jule-
gaver. 
Ti 22 4750Avisen omdeles 
On 23 
To 24 Juleaftensdag 
Fr 25 Juledag 
Lø 26 2. juledag 
Sø 27 Julesøndag 
17.00: Fyrværkeridemonstrati-
on på Skovhøj, Præstø Lande-
vej 77, Blangslev. 
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 19.00: Erhvervsaften 
om fyrværkeri på Skovhøj, 
Præstø Landevej 77, 
Blangslev. 
On 30 
To 31 Nyt-
årsaften 

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 
Ma 11 4750Avisen omdeles 
Ti 12 4750Avisen omdeles 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby 
On 13 19.00: Syv Sogne 
Samarbejdet mødes i Forsam-
lingshuset i Sværdborg. 
To 14 
Fr 15 
Lø 16 
Sø 17 
Ma 18 Deadline 4750Avisen 

Det sker i dec.-jan.  

 

 
 

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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Bogen om tørvegravningens 
historie i Danmark, 
”Tørvene triller” har vist sig 
at være et af de store julehit. 
Fortællingerne, hvor moser-
ne omkring Præstø, Køng 
og Holmegaard spiller en af 
hovedrollerne, har vist sig 
som en bestseller, som har 
rundet 2.000 solgte bøger. 
Forfatter Jan Svendsen 
brugte i starten af november 
lokalarkiverne i Lundby/
Køng og Præstø samt Fens-
mark Bibliotek til nogle af 
sine præsentationer af bo-
gen, og allerede dengang 
var der stor lokal interesse, 

som siden har vist sig over 
hele landet. 
- Naturligvis er bogen en 
oplagt julegave til ældre 
mennesker, men alligevel 
overrasker det mange, at 
historien om tørv, moser og 
mennesker i tilknytning 
hertil er så fascinerende, 
siger Jan Svendsen. 
- Også unge mennesker 
synes, det er spændende at 
læse og høre om et emne, 
som de slet ikke har noget 
forhold til. Klimadebatten 
og interessen for dansk 
energiforsyning smitter na-
turligvis af på, at mange er 

nysgerrige efter at vide no-
get om forudsætningerne i 
Danmark. Her bliver mine 
bøger om tørv og brunkul 
blandt andet brugt ved pro-
jektopgaver på gymnasier, 
oplyser forfatteren. 
I lektørudtalelsen skriver 
Knud Weile, at ”efter endt 
læsning er man klogere på 
tørvegravning før og nu, 
man har næsten været i nær-
kontakt med mosens folk og 
har hørt om både gode og 
dårlige erfaringer fra en 
hverdag med tørv som 
brændsel. Bogen fortæller 
gode historier om de men-

nesker, der boede og arbej-
dede i tørvemoserne og om 
tørv som råstof og brændsel. 
En levende og stofrig skild-
ring af tørvemosernes histo-
rie, der bringer læseren tæt 
på det hårde arbejde i tørve-
moserne og fortæller et 
stykke danmarkshistorie fra 
de tidligste tider til 2009, 
hvor tørvemoserne ligger 
tilbage som landbrugsland 
eller fredede enklaver.” 
”Tørvene triller” er på 272 
sider, stort format og med 
200 illustrationer. 
Prisen er 275 kr., og den 
kan købes i alle boghandler. 

Nu skal der tørv under juletræet 
Polske kvinder medvirkede ved tørvegravningen i mange sydsjællandske moser. Her i Holmegaards Mose. 

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  

Er du ny borger i et af de syv sogne? 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 21. december 2009 til torsdag den 31. december 2009 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

"Pateret” herregårdsand til ovn  
1600 g (normal 124,95)            KUN 29,95  
  
Kartofler i glas 680 g                          3,95  
 
Bakkedal 250g                                   9,95 
 
Spare-pærer                                    24,95  
 
Grødris 1 kg                                      7,95 
  
1/2 liter piskefløde                             8,90 
  
Gevalia kaffe 500g                           24,95 

Kirsebærsauce 500 g.                      7,95 
  

Bestil i dag - få i morgen:  
  
2,8 kg oksesmåkød                        99,90 
  
3 kg flæskesmåkød                        99,90 
  
3 kg medister                                99,90 
  
Mager svinekam (2,8kg )                99,90 
  
Mager ribbensteg (3,0kg)               99,90 

Vi gi’r finanskrisen et dyt i bamsen 

God jul & Løkke-
bringende  
nytår! 


