
4750  Avisen 
7. årgang nr. 78 

Avisen til alle i  

 11.-12. januar 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Hvordan skal  
busserne køre? 

Velkommen 
til Gøngeåret 

Kåre Johannessen  
om 1600-tallet 
Det er ingen ringere end muse-
umsinspektør på Middelaldercen-
teret i Nykøbing F., forfatteren og 
historikeren Kåre Johannessen, 
der indleder gøngeåret med et 
foredrag om 1600-tallet.  Side 6 

Vi er trådt ind i 2010 og dermed 
har vi taget hul på Gøngeåret, 
året hvor Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen fylder 400 år. Forenin-
gen Svend Gønge har store planer 
for jubilæumsåret.      Side 10-11 

Hvordan ønsker vi bus-
kørselen i Syv Sogne 
organiseret? Skal vi 
fortsætte med gratis 
telebusser, der kører i 
dagtimerne? Ønsker vi 
pendlerbusser til Lundby Station? 
Eller skal buskørselen organiseres 
på en helt anden måde? 
På valgmødet i Lundby den 27. ok-
tober inviterede politikerne borgerne 
i Syv Sogne til at komme med deres 
forslag til forbedringer af buskørse-

len. 
De to lokalråd i Syv 
Sogne har taget politi-
kerne på ordet og invite-
rer til borgermøde om 
buskørsel og øvrig 

transport torsdag den 21. januar 
kl. 19-21.30 i Samlingshuset i Bår-
se. Alle borgere er velkomne og vil 
få lejlighed til at formulere deres 
forslag til forbedring af buskørselen 
i Syv Sogne.                 
                                     Læs side 3 

Helene blev 
tvangsflyttet 
- i den bed-
ste mening... 

Helene Thiesen fortæller om sin og 21 
andre grønlandske børns skæbne. 

Helene Thiesen var én af de 22 grøn-
landske børn, som  i 1951 blev udpeget 
til at komme til Danmark i familiepleje 
og senere blev sendt tilbage til et bør-
nehjem i Nuuk med kun dansk som 
sprog.  
Tirsdag den 26. januar kl. 19.00 fortæl-
ler Helene Thiesen sin og de andre 
børns historie i et foredrag i Ryttersko-
len i Gl. Lundby. Der er gratis adgang. 
                                 Læs mere side 15 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 
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Har du ikke fået bladet, så ring til  

4750Avisen på 6130-1004 
 

Absolut sidste frist for indleve-
ring af stof og annoncer til næste 

nummer af 4750Avisen er  
mandag den 18. jan. kl. 10!   
Næste nummer udkommer  
den 25. –26. januar 2009. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1600 kr.  1400 kr. 1300 kr. 1200 kr. 

1/2 side 1200 kr. 1000 kr. 900 kr.  800 kr. 

1/4 side 800 kr.  700 kr.  600 kr.  500 kr.  

1/8 side 500 kr.  400 kr. 350 kr.  300 kr. 

1/16 side 280 kr.  240 kr.  200 kr.  160 kr. 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 
1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Bedre buskørsel 
D et må kunne 

gøres bedre! 
Sådan blev der sagt på 
valgmødet i Lundby den 
27. oktober. Politikerne 
kvitterede: vi er åbne for 
jeres forslag til forbedrin-
ger, kom med dem! 
På den baggrund har de to 
lokalråd i Syv Sogne ind-
budt samtlige borgere i 
Beldringe, Bårse, Køng, 
Lundby, Svinø, Sværd-
borg og Udby sogne til 
borgermøde om busbetje-
ningen i Syv Sogne.  
Som bekendt har vi fået 
nye busser i 2009. Gratis 
telebusser, som kører i 
dagtimerne, så de, der går 
hjemme, kan komme til 
de større byer i området. 
Der er en telebus, der 
dækker Bårse-Beldringe 
og Præstø-området, en 
anden dækker Lundby-
området.  
Men det store problem er, 
at de gratis telebusser kun 
kører i dagtimerne og 
dermed ikke er et tilbud 
til de mange borgere, som 
har et arbejde at passe. 
På borgermødet i Bårse 
den 21. januar vil borger-
ne få lejlighed til at for-

mulere de forslag til en 
anden måde at bruge 
buspengene på. Det skal 
være forslag, som giver 
en bedre busbetjening, 
selvfølgelig uden væsen-
telige ekstraomkostnin-
ger. Og det skal være en 
busbetjening, som tilgo-
deser de behov, der er i 
vort område. 
 

L undby har 15. 
december indviet 

den nye og flotte station, 
som fortjener at blive 
brugt endnu mere. Også 
af borgere, som ikke har 
egen bil. 
Men stationen er ikke 
betjent med busser i den 
periode, hvor der er brug 
for det, nemlig når pend-
lerne skal på arbejde om 
morgenen. og når de skal 
hjem igen til fyraften. 
Derfor er det et af de helt 
store problemer, som der 
også skal ses på, når man 
kigger nærmere på den 
kollektive trafik. 
 
Den konstitueringsaftale, 
som blev vedtaget efter 
kommunevalget den 17. 
november omtaler netop 

forbedring af de trafikale 
forhold på landet: 
 
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. 
 
Der er altså politisk op-
bakning - også fra Ven-
stre og Dansk Folkeparti 
er jeg overbevist om - til 
at få udviklet vores of-
fentlige transport, så den 
modsvarer borgernes be-
hov. 
Møn har fået mange cy-
kelstier på det seneste. Og 
det er vores mønske ven-
ner vel undt! Men nu må 
vi videre, og Syv Sogne 
og Præstø kunne meget 
vel blive det næste områ-
de, hvor vi får udviklet 
cykelstinettet, så det hæn-
ger sammen. Det ville 
være herligt, hvis man 
kunne cykle fra Svinø til 
Præstø. På uafbrudte cy-
kelstier.  
Det skal vi også drøfte 
den 21. januar! 
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Alle borgere i den 
nordlige del af Vor-
dingborg kommune 
inviteres til at være 
med til at bestemme, 
hvordan busdriften 
fremover skal tilrette-
lægges, så den modsva-
rer borgernes behov. 
 
Lokalrådene vil gerne invi-
tere dig til borgermøde i 
Samlingshuset i Bårse tors-
dag den 21. januar kl. 
19.00-22 med emnet trafik. 
Der serveres kaffe og kage.  
 
På det seneste borgermøde, 
valgmødet i Lundby i okto-
ber,  havde vi besøg af en 
del politikere, og et af de 
emner, vi tog op, var netop 
trafik. Det skabte livlig de-
bat, og der blev fremlagt 
flere gode idéer til netop 
dette emne, så derfor vil 
lokalrådene gerne begynde 

det nye år med at arbejde på 
dette vigtige område. Vi 
skulle jo meget gerne ud-
nytte vores nye flotte station 
i Lundby så meget som mu-
ligt. 
 
Vores kollektive trafik kun-
ne være bedre, langt bedre.  
Hvordan forbedrer vi mulig-
hederne for pendlerne til 
Lundby station? Hvordan 
udnytter vi telebusserne 
bedst muligt? Hvordan 
kommer vi fra Svinø til 
Lundby eller Bårse? Eller 

den anden vej? Og mange 
andre gode spørgsmål kun-
ne stilles til dette emne. 
 
Alle er meget velkomne til 
at deltage på mødet, og har 
du også nogle idéer til, 
hvordan vi kan forbedre og 
udvikle vores trafik i den 
nordlige del af kommunen, 

så vil Lokalrådene gerne 
lytte til dem. 
Vi vil lave nogle mindre 
grupper, hvor man kan dis-
kutere sine idéer med andre, 
så man får tid og ro til at 
sige alt det, man har på hjer-
te, og til sidst fremlægges 
alle idéerne, så vi kan drøfte 
og finde frem til de bedste, 
som Lokalrådene forpligter 
sig til at arbejde videre med 
og sende til kommunens 
politikere. 
 
Lokalrådene sætter rammer-
ne for en hyggelig aften og 
håber, du vil være med til at 
fylde dem ud, så vi kan få 
lavet nogle gode trafikfor-
slag til kommunens politi-
kere. 
 
Vel mødt!  
i Bårse Samlingshus  
 
På vegne af Lundby og Bår-

se-Beldringe lokalråd 
 

Orla Andersen 
Søren Vissing Nielsen 

Birthe Jonasen 

Vær med til at bestemme, 
hvordan bussen skal køre 

De nye gratis telebusser kører kun i dagtimerne og er dermed kun et tilbud for få borge-
re. På borgermødet 21. januar kan du komme med forslag til andre busløsninger. 
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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 

Kom til 
borger-
møde i 
Bårse 
Samlings-
hus den 
21. januar 
så vi kan 
få styr på 
busserne! 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

Kaj O. Jensen & Søn ApS 
Hovedgaden 74, 4750 Lundby 

Lundby Kirke byder på sangcafé 
Lundby Kirke har fundet ud 
af, at menigheden er glad 
for at synge. Derfor arran-
geres jævnligt musikandag-
ter i Lundby Kirke og efter-
følgende sangcafé i me-
nighedshuset Rytterskolen, 
der ligger lige ved siden af 
kirken i Gl. Lundby. 
Musikandagterne er kom-

met for at blive, og rigtig 
mange kommer og får sun-
get 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 nogle gange 
skal vi lære en ny sang at 
kende. Men det er noget, vi 
kan li’, siger sognepræst 
Lillian Saaek. 
Til næste musikandagt er 
det Dorte Jensen, der 

kommer og spiller til. 
Det foregår torsdag d. 21 
januar kl. 19 i Lundby kirke 
med efterfølgende sangcafé 
i Rytterskolen 
 
Kirkebilen kører, hvis du 
har brug for det. Ring til 
sognepræsten, tlf. 5576 
7140. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

 

Kåre Johannessen holder 
foredrag om 1600tallet 
onsdag den 20. januar 
kl. 19.00 i Lundby. 
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Lundbytorpvej 6 – 4750 Lundby | Email: info@thegunroom.dk | Tlf.: +45 5576 6620 

www.thegunroom.dk 

Muck Boot Avon 
Støvle med flexibelt skaft i neopren som let kan 
bukkes hvis du vil have mere udluftning. Neopre-
nen gør at du nemt kan holde varmen i fødderne, 
ned til minus 20 grader. Rengøres på samme måde 
som almindelige gummistøvler. 

Før 699.00 DKK  

Nu 499,00 

Michael Sands Jagtårbog 2010 
En enestående samling rigt og meget flot illustrerede jagtreportager fra fem af 
klodens kontinenter. 
Indehaveren af den Nye Jagtårbog 2010 tilbydes en gratis trofæopmåling til en 
værdi af 250 kr. Jagtårbogens nettopris er derfor kun 49 kr. for de mange jæ-
gere, som forventes at gøre brug af tilbuddet om en gratis opmåling af autori-
seret trofæopmåler indenfor hhv. CIC og SCI. 

299,00 Kr. 

 Eley Grand 
Prix Steel  
32 gr. 3 hagl 
Restsalg kun hagl-
størrelse 3-3,5 mm. 
En højtydende kvali-
tetspatron med et flot 
skudbillede og en høj 
udgangshastig-
hed 430 m/s. 25 stk. 

1,96 kr.  
pr. patron v/køb af 
250 stk. 

Wild Game X-plorer 
Perfekt lavskaftet jagtstøvle med vibram sål 
og sympatex membran. 100% vandtæt. 
Før 999.00 DKK  
 

Nu 799,00 

Mossberg 802 Plinkster kal. 22 LR  
salonriffel med syntetisk skæfte og 10 skuds magasin. 
Før 1995,00 DKK  

Nu 1495.00 DKK 

Må jeg benytte 
lejligheden til at 
ønske alle mine 
kunder et rigtigt 
godt 2010! 

Glenn Hansen 
The Gun Room 
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Sådan udkommer 4750Avisen i 2010: 
Nr. 79 Jan.: 25.-26. jan. - deadl. 18. jan. kl. 10 
Nr. 80 Febr.: 8.-9. febr. - deadl. 1. febr. kl. 10 

Nr. 81 Febr.: 22.-23. feb. - deadl. 15. feb. kl. 10 
Nr. 82 Marts: 8.-9. marts - deadl. 1. mar kl. 10 
Nr. 83 Mar: 22.-23. mar - deadl. 15. mar kl. 10 

Bemærk! Vi udkommer  
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag i ulige uger! 
Bemærk, at der er allersidste deadline  

mandag i ulige uger kl. 10!  

Advokatfirmaet 
Nørreslet, Ellegård  

& Toft Erichsen 

Præstø: 
Adelgade 30, 4720 Præstø 

Telefon: 5599 1090 - Telefax: 5599 2933 
Stege: 

Storegade 29, 4780 Stege 
Telefon 5581 5331 - Telefax: 5581 4631 

 

Keld Nørreslet (H) 
Bent Ellegård Pedersen 
Jørn Toft Erichsen (H) 

www.advokat-noerreslet.dk 

Som autoriseret kloakmester tilbyder vi 
blandt andet følgende! 
Specialist i forsikringsskader 
fejlfinding og reparation af kloak 
Autoriseret Bio-kube minirenseanlæg 
Sandfilteranlæg  med mere 
fugtsikring af kælderydervægge. 
Al henvendelse til 
K.E.S. Køng Aps 
Att. Peter Larsen 
Lundby Hovedgade 136 
4750 Lundby - tlf 4085 9117 
Mail: Kloakrotte@mail.tele.dk 
web: www.kloakrotte.dk 

Spændende åbning på Gøngeåret 
1600tallet er en af de mest 
turbulente perioder i Dan-
markshistorien. Utallige 
krige med svenskerne (og 
andre), dramatiske isvintre 
og store personligheder gør 
det alt sammen til et af de 
mest spændende århundre-
der i Danmarks historie.  
Dette spændende århundre-
de skal vi høre om, når for-
fatteren, historikeren, muse-
umsinspektøren og nu også 
tv-stjernen Kåre Johannes-
sen kommer til Lundby ons-
dag den 20. januar kl. 19.00 
og fortæller om Danmark i 
1600tallet. 
I en let causerende tone 
fortæller Kåre Johannessen 
om det stormfulde 1600-tal, 
hvor vi stifter bekendtskab 
med så spektakulære skik-

kelser som Corfitz Ulfeldt, 
Svend Poulsen Gønge, ad-
miral Niels Juel og mange 
andre godt- & skidtfolk. 
Foredraget indleder Gønge-
året, året hvor Gøngehøv-
dingen Svend Poulsen fyl-
der 400 år.  
Foreningen Svend Gønge 
har planlagt en lang række 
arrangementer for at fejre 
vores lokale snaphaneleder. 
Du kan læse om arrange-
menterne på side 10 og 11. 
Kåre Johannessens foredrag 
er tænkt som en baggrund 
for de kommende arrange-
menter. I hans foredrag får 
vi sat Svend Poulsens tid i 
perspektiv og dermed kan vi 
bedre forstå, hvad det var 
for en tid, Svend Poulsen 
levede og agerede i. 

Arrangementet med Kåre 
Johannessen afholdes i 
Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby. 
Alle er velkomne, og For-
eningen Svend Gønge ga-
ranterer en levende og med-
rivende aften om et af de 
vigtigste århundreder i Dan-
marks historie. 
 

Onsdag den 20. januar 
Kl. 19.00 

Kåre Johannessen  
fortæller om 1600tallet 

Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

Museumsinspektør, forfat-
ter, historiker og tv-stjerne 
Kåre Johannessen sørger 
for en spændende start på 
Gøngeåret med foredrag om 
1600-tallet i Lundby. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Annoncér  
i 4750Avisen! 
Det er billigt! 
- se priserne nederst 
side 2! 
Det er effektivt!  
- avisen har så meget 
lokalstof, at de fleste 
læser den grundigt! 
Du støtter vores  
lokalsamfund! 
Send din annonce til 
4750@lundbyweb.dk 
eller ring 6130 1004. 
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Lundby Kiosken 
Vi håber alle får et godt 2010! Vi har nu smurt mor-
genbrød og frisk kaffe. Samtidigt er det nu også mu-

ligt at få stillet sulten med en Hapsdog. Vi har udvidet 
åbningstiden så vi nu har åbent fra 6.30 til 21.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 06.30 til 21.00 

Tirsdag d. 19. januar 2010 
får Lundby Sognearkiv be-
søg af Asbjørn Børsting. 
Asbjørn Børsting bestrider 
en høj post i det danske 
erhvervsliv, idet han siden 
1994 har været administre-
rende direktør for Dansk 
Landbrugs Grovvaresel-
skab, DLG. 
Asbjørn Børsting blev født i 
1955, og han voksede op på 
Sydsjællands Landbrugs-
skole i Lundby, hvor hans 
forældre, Jens og Hansa 
Børsting, var forstanderpar. 
Efter årene på Svend Gøn-
ge-skolen afsluttet med en 
realeksamen, kom Børsting 
på Næstved Gymnasium, 
hvor han i  1975 fik en ma-
tematisk/fysisk studenterek-
samen.  Derefter fortsatte 
studierne på KVL, nu KU-
Life, hvorfra han i 1979 

blev cand. agro med økono-
mi som speciale.  Nu var 
grunden lagt, og karrieresti-
gen kunne betrædes.  Børs-
ting blev sekretær i Land-
brugsrådet, avancerede til 
direktionssekretær og ende-
lig administrerende direktør 
som 39-årig. Politisk har 
Asbjørn Børsting i nogle år 
været aktiv som medlem af 
Venstres hovedbestyrelse, 
og i årene 1979-87 medlem 
af rådgivende udvalg under 
EF-kommissionen. 
I serien af Lundby-børn, der 
fortæller om barndommen 
og livet senere hen, kommer 
Asbjørn Børsting til Lundby 
Sognearkivs første møde i 
2010. 
 

Asbjørn Børsting fortæller 
om sin barndom og ungdom 

i Lundby. 

Asbjørn Børsting kommer til Lundby 

Generalforsamling 
 

i Foreningen Lundbyweb & 4750Avisen 
mandag, den 22. februar 2010 

kl. 19.00 i Medborgerhuset Lundby 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 

3 Beretning om årets virksomhed 
4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til god-

kendelse  
5. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder kon-

tingent 
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i 

henhold til det godkendte regnskab. 
7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse (der vælges mellem 3 og 7 bestyrelsesmed-
lemmer, alt efter generalforsamlingens beslutning). Bestyrelsen 

konstituerer sig med en formand, en kasserer og en sekretær. 
9. Valg af revisor og revisor-suppleant 

10. Evt. 
Forslag kan indleveres til formanden, Peter Sten Hansen, Møl-

lergaarden 3, 4750 Lundby, 4750@lundbyweb.dk senest søndag 
den 14. februar kl. 19.00. 

Kun medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlin-
gen.  

Medlemskontingentet på 100 kroner skal være betalt senest den 
1. februar til kasserer Winnie Hansen, Møllergaarden 3, 4750 
Lundby eller være indsat på foreningens konto i Vordingborg 
Bank, reg. og kt. nr. 6220 1100690. Husk at identificere dig 

som indbetaler! 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Velkommen til Gøngeåret 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen fylder 400 år her i 
2010. Vi ved ikke, hvornår 
den legendariske guerilla-
kriger blev født, ja faktisk 
er det ikke helt sikkert, at 
fødselsåret er 1610, men det 
er overvejende sandsynligt. 
Fødselsdatoen har Forenin-
gen Svend Gønge valgt for 
at have en dag at fejre hel-
ten. 
Foreningen Svend Gønge 
blev dannet i 2007 og har i 
tre år forberedt jubelåret. 
Og planerne ser i store træk 
således ud: 
 
Januar: 
20. januar kl. 19-22 fortæl-
ler historikeren og forfatte-
ren Kåre Johannessen om 
1600-tallet, som var Svend 
Poulsens århundrede. Det 
foregår i Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. Kåre Johannessen 

er en fremragende fortæller, 
så der er virkelig noget at 
glæde sig til! 

Februar: 
26. februar markerer For-
eningen  352-årsdagen for 
Roskildefreden, som gjorde 
Skåne svensk. Det bliver 
med et spændende aftenmø-
de med en kyndig fore-
dragsholder. 

Marts: 
10. marts kommer Hanne 
Reintoft til Lundby og for-
tæller om sin roman Hjerte-
bånd. Den er om skånske 
krig 1675-1679, hvor skå-
ningerne forsøgte at kæmpe 
sig hjem til Danmark. 
 
April: 
I april skal der være fortæl-
lefestival om Gøngehøvdin-
gens betydning i folks hjer-
ter. Blandt andet vil Birgit 
Rasmussen, Gøngemarke-
dernes Kulsoen fortælle, 
hvordan hun mener, Kulso-
en var! 
 
Maj: 
I maj afholder foreningen et 
historisk symposium. Frem-
trædende historikere invite-
res til at debattere svenske-
krigene og gøngernes ind-
sats på Sydsjælland.  
Køng Museum åbner sin 
store Gøngeudstilling! 
 
Juni: 
Vi håber, at det bliver mu-
ligt at indvi ”Gøngeruten”, 
som er en vejledning til 
dem, der vil besøge de ste-
der, hvor de dramatiske 
begivenheder udspillede sig 
for ca. 350 år siden på Syd-
sjælland - og i Skåne!  
15. juni: Foreningen Svend 
Gønge deltager i Næstveds 
750 års byjubilæum.  
19-20. juni: Gøngemarked 
2010 i Lundby, arrangeres i 
samarbejde mellem For-
eningen Svend Gønge, Bor-
gerforeningen Lundby og 
Medborgerhuset Lundby. 
 
Juli: 
Foreningen Svend Gønges 
sekretær , Jens Beck, 
vandrer på Gøngeruten fra 
Skåne til Lundby for at ind-
samle materiale om snapha-
nerne i det gamle danske 
land. 

30.-31. juli deltager For-
eningen Svend Gønge i 
1600-talmarkedet i Lönsbo-
da. Alle borgere er velkom-
ne til at tage med.  
 
August: 
21. august: Gigantisk fød-
selsdagsfest for Svend Poul-
sen lørdag aften. Arrangeret 
af Foreningen Svend Gøn-
ge, Borgerforeningen Lund-
by og Medborgerhuset 
Lundby. 
 
September: 
Faxe-Gruppen arrangerer 
Gøngestafet 2., 3., 4. og 5. 
september.  Gøngemarked i 
Haslev, Faxe, Karise og 
Faxe Ladeplads. 
 
Oktober: 
I oktober udkommer fotobo-
gen ”Sydsjælland - i Gønge-
høvdingens Fodspor” med 
fotos af den fantastiske fo-
tograf fra Gøngelandet i 
Skåne, Magnus Augustsson. 
Med bogen i hånden kan 
man besøge de steder på 
Sydsjælland, hvor Svend 
Poulsens og hans gøngers 
bedrifter udspillede sig. 
Køng Museum lukker sin 
store Gøngeudstilling. 
 
November: 
Her forbereder Foreningen 
Svend Gønge et 1600tals-
julegilde under en eller an-
den form. 
Har du fået lyst til at være 
med til at fejre Gøngehøv-
dingens 400 års fødselsdag, 
eller blot støtte sagen, kan 
du melde dig ind i forenin-
gen ved at sende en mail til 
kasserer Eva Jørgensen, 
evaknud@privat.dk eller du  
kan ringe til Eva Jørgensen 
på tlf. 5538 2315. Medlem-
skab af foreningen er gratis! 
Læs mere om Foreningen 
Svend Gønge på  
www.lundbyweb.dk 

 

 

 
 

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 

Hanne Reintoft fortæller i 
marts om sin gribende ro-
man Hjertebånd. 
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Gøngehøvdingen 400 år 
2010 er et jubelår for en af 
vores lokale helte, Gønge-
høvdingen Svend Poulsen. 
Husmandssønnen fra Ve-
rum i det nordøstlige Skåne, 
som allerede som 15-årig 
gik i sin konges tjeneste og 
var med Chr. IV i Tyskland 
og Holland  og som endte 
med at blive bonde i Lund-
by på Sydsjælland. 
Svend Poulsen blev efter al 
sandsynlighed født i Verum 
Sogn ved Osby i Gøngelan-
det i Skåne i 1610.  
Han var pæredansk, for 
Skåne var frem til 26. febru-
ar 1658 lige så dansk som 
Fyn, Jylland og Sjælland. 
Da svenskekrigene brød ud 
i 1657, kæmpede Svend 
Poulsen for sit fædreland 
mod svenskerne. 
Han var med, da Køben-
havn blev belejret af sven-
skerne og han blev af Kong 
Frederik den 3. sendt til 
Sydsjælland for at aflede 
fjendens pres på hovedsta-
den.  
Beretningerne om Svend 

Poulsens legendariske gue-
rillakrig på Sydsjælland er 
mange. Han var snu og 
snarrådig. Han var en me-
ster i forklædning, og han 
var effektiv. I sin indberet-
ning til kongen er der næ-
sten ikke tal på de mange 
svenskere, han ”gjorde ka-
put”. 
Svend Poulsen hører til 
blandt de snaphaner, man i 
Skåne værner mindet om. 
På mindestenen over de 
berømte snaphaner i Broby 
Hembygdspark står han 
nummer fire på stenen. 
Herhjemme fik Svend Poul-
sen heltestatus, da forfatte-
ren Carl Brosbøl under 
pseudonymet Carit Etlar i 
midten af 1800-tallet udgav 
romanerne ”Gøngehøvdin-
gen” og ”Dronningens 
Vagtmester”. Romanerne 
forholder sig frit til de histo-
riske fakta, men funderer 
formentlig på de mundtlige 
beretninger om folkehelten, 
som har levet på Sydsjæl-
land. 

Under Anden Verdenskrig, 
da modstandsbevægelsen 
behøvede opmuntring, blev 
Svend Poulsen igen et sym-
bol på modstandskamp mod 

besættelsesmagten. Carit 
Etlars bøger er udkommet i 
mange udgaver og oplag og 
er filmatiseret gentagne 
gange. Gøngehøvdingen og 
hans univers har inspireret 
til mange stednavne, ikke 
mindst i Lundby, hvor han 
boede fra 1661 til sin død 
mellem 1679 og 1691. 

Samarbejdet mellem Foreningen Svend Gønge og snaphaneforeningerne i Skåne fortsætter i Gøngeåret. Her en scene 
fra sidste års Gøngemarked, hvor Kuppmakarna fra Loshult optrådte med deres gøngespil. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 
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Private husejere ved, at ryd-
ning af fortovet er den en-
kelte husejeres pligt. Fra 
Trekanten i Lundby og vi-
dere ned mod stationen, har 
vi fra første dag, da sneen 
faldt før jul, oplevet, at 
langt de fleste har skovlet 
sne, så snart det var nødven-
digt. 
Men det er desværre ikke 
sket én eneste gang på for-
tovene ud for de tre-fire 
udlejningsejendomme, der 
er på nævnte strækning. Det 

er ikke rimeligt, og ej hel-
ler betryggende for de af os, 
der skal til og fra stationen 
eller til købmanden.  
Fortovet på begge sider af 
Lundby Hovedgade fra Tre-
kanten og videre ned til 
stationen er i forvejen me-
get ujævn og med flere dy-
be huller. Dette gør, i sær-
deleshed når der ligger et 
lag sne og is, at det er ekstra 
besværligt og farligt for os, 
med eller uden barnevogn 
eller rollator at færdes.  

Vores nødråb til ejerne af 
udlejningsejendomme-
ne:  Se at få ryddet jeres 
fortove når det har sneet!  
 

Hilsen fra flere husejere på 
strækningen fra Trekanten 

til Lundby Station. 

Udlejere skal også rydde sne! 

Foreningen Svend Gønge 
inviterer til foredrag om 

1600tallet med 

Kåre  
Johannessen 
onsdag den 20. januar 

kl. 19.00 
i Medborgerhuset Lundby 
Banevej 4, 4750 Lundby 

Historikeren og forfatteren 
Kåre Johannessen fortæller 
om Danmark i Svend Gøn-

ges århundrede.  
Alle er velkomne! 

Foreningen Svend Gønge 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 
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Kunne du tænke dig at ople-
ve middelaldermusik, frem-
ført af tre charmerende mu-
sikere, så har Køng Kirke et 
godt tilbud til dig fredag 
den 29. januar kl. 19,30. 
Middelalderensemblet 
GÌOIA spiller italiensk og 
fransk middelaldermusik. 
Giòia er italiensk og betyder 
glæde. 
Ensemblet består af Mie 
Korp Sloth, portativ, Karina 
Agerbo, blokfløjte og 
Tira Skamby, percussion. 
Sammen tager de os med ud 
på en livlig musikalsk 
oplevelse med et historisk 
vingesus, der også taler til 
os i nutiden. 
Musikken stammer fra åre-
ne mellem 1250 og 1450 
og er fortrinsvis fra Italien 
og Frankrig. 
Der er gratis adgang til kon-
certen med Giòia i Køng! 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 

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

lørdag 9-12 

Medlemmerne af middelalderensemblet GIÒIA er alt andet end middelalderlige, men det er den musik, de spiller.  

Giòia spiller middelaldermusik 
i Køng Kirke fredag den 29. januar kl. 19.30 
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Maleren Bent Warrer  
udstiller på Køng Museum 
Søndag havde Køng Muse-
um fernisering på en ny 
udstilling af maleren Bent 
Warrer.  

Udstillingen er åben tirsdag 
til søndag kl. 12-16. 
Bent Warrer er født i 1944, 
og allerede i folkeskolen 

blev hans kunstneriske ta-
lenter fremhævet mht. teg-
ning og akvarelmalerier. 
De kunstneriske talenter har 
han dyrket intensivt siden 
70’erne. 
Primært er det abstrakte 
malerier, han har arbejdet 
med, men det figurative har 
optaget en voksende plads i 
de senere år, og det  
er også blevet til en rytter-
stue i ren kobber. 
I 2007 blev Bent Warrer 
udvalgt til sammen med ni 
andre kunstnere at deltage i 
den første mobile kunstud-
stilling i København, arran-
geret af Diners Club. Bent 

Warrer deltog med billedet 
”City Poetry”.  
Siden 2003 har Bent Warrer 
sammen med sin hustru  
Anne-Grethe drevet Galleri 
Warrer på Møn, og der  
vil på udstillingen også væ-
re lejlighed til at stifte  
bekendtskab  med Anne-
Grethe Warrers specielle 
design. 
Udstillingen kan ses tirsdag 
til og med søndag fra kl. 12-
16.   
Sidste udstillingsdag er søn-
dag den 7. februar 2010. 

 
Jørgen T. Hansen 

Et par eksempler på Bent Warrers kunst, der for tiden kan ses på Køng Museum 
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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  

 
Tømrer & snedkermester 

Ole Pedersen 
Ibsvej 11 4750 Lundby 

 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 

Helene blev fjernet fra sine  
forældre - i den bedste mening 
Helene Thiesen følte sig 
som den grimme ælling, da 
hun sammen med 21 andre 
grønlandske børn i 1951 
blev udpeget til at komme 
til Danmark i familiepleje 
og senere blev sendt tilbage 
til et børnehjem i Nuuk med 
kun dansk som sprog. 
Hun har efterfølgende fået 
bearbejdet sin historie og 
fået mulighed for at fortælle 
den til andre, da hun mødte 
Tine Bryld. Det er der kom-

met en bog ud af ”I den 
bedste mening”, og den 
udkommer snart som film. 
Men inden da skal vi høre 
historien fra Helene selv, 
når hun kommer til Lundby 

og fortæller den for alle, der 
har lyst til at lytte: 
TIRSDAG den 26. januar 

kl. 19.00  
i Rytterskolen i Lundby.  

Gratis adgang! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Helene Thiesen fortæller, hvordan det var at blive fjernet fra sine forældre. 
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DEBAT  
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk 
eller  
til 4750Avisen, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby. 
Injurierende indlæg op-
tages ikke! 

RIGTIG GODT NYTÅR 
TIL ALLE MED ØNSKET 
OM ET SPÆNDENDE ÅR 
2010 
Vi nyder vores gåture, får 
motion og hyggesnakker, og 
der er også plads til dig, 
uanset hvor du bor. 
                                           
ALLE ER VELKOMNE  
Lørdag eftermiddag star-
ter vi kl. 14.30 og søndag 
formiddag starter vi kl. 

9.30 
Turene er på mellem 8-11 
km. med mulighed for af-
kortning og varer ca. 2 ti-
mer. 
Alle er velkomne også med 
stave – instruktion kan gives 
undervejs –  
 
Vandreplan: 
Søndag den 17. januar - 
start Avnø Naturcenter kl. 
9.30 

Lørdag den 23. januar - start 
Ørslev Kirke kl. 14.30 
Søndag den 31. januar - 
start Kulsbjerg, Vallebovej i 
Ørslev Kohave kl. 9.30 
 
VEL MØDT 
Hanne Kofoed Jensen/ Else-
Marie og Hans Kurt Peder-
sen – tlf. 2075 8420/ 2227 
7732 

Check i Aases Vejviser på 
www.syvsogne.dk, om du 
eller dit firma er med i 
vejviseren eller står korrekt 
opført! Det gælder både 
mht. adresse, telefonnum-
mer, e-mailadresse og 
eventuel hjemmeside! Det 
er den eneste måde hvorpå 
vejviseren kan være til 
glæde og gavn. 
Ring eller skriv til: 
Aase Harrekilde-Petersen 
Tlf. 5576 6766 eller  
aase@harrekilde.dk 

Er du med i  
Aases vejviser? 

Da beboerforeningen for 
Sværdborg sogn afholdt 
den årlige juletræsfest for 
alle børn og voksne i sog-
net, optrådte en mystisk 
skikkelse pludselig – helt 
klædt i rødt! ”Det høje ap-
parat” fik alle børn og barn-
lige sjæle med på at hjule 
rundt om det pyntede træ til 
musikerens ihærdige ak-
kompagnement. Til slut 
delte vedkommende godte-
poser ud til alle de mindste 
af de rundforvirrede – bør-
nene. Aftenen forløb i ren 
hyggelighed med lotteri og 
hyggesnak over kaffen.  

I alt 70 mennesker deltog, 
heraf halvdelen børn. 
Men hvis nogen genkender 
den rødklædte på billedet, 
bedes formand for Sværd-
borg sogns beboerforening 
Michael Petersen kontaktet 
på tlf. 2388 0284, for der 
henstod en lille sæk nisse-
guld i forsamlingshusets 
scenerum efter festen.  Der-
som ingen henvender sig, 
vil guldet naturligvis blive 
anvendt til at forgylde det 
ene og det andet i Sværd-
borg sogn, lover formand 
Michael. 

Jul, skjul og guld  
i Sværdborg  
Forsamlingshus 

Motion-kultur-natur januar 2010 
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Julelys i Lundby 

Shaddie Mackeprang fra Lundbykiosken serverede klejner. 

Konny og Lars fra Borgerfore-
ningen frøs så det knagede. 

Hos Flügge Gruppen på Trekanten var der 
åbent hus med kaffe og julebag. 

Lundbys ”gamle” købmand, Kaj 
Weber stod for juleriet i Merko. 

Som sædvanligt var apotekets glögg populært. 
Glöggmester Hans Kurt Pedersen serverer. 

For første gang i lysfestens historie var der sne, 
og lysene puttede sig i læ og blæste ikke ud! 

Også de yngre årgange nød jule-
stemningen i Lundby ved lysfesten. 
Her er det Nikolaj fra Grumløse, 
der har fået sig en tår at drikke på 
apoteket. Sodavand, ikke glögg! 

Lysfesten i Lundby 17. de-
cember 2009 blev en bemær-
kelsesværdig én af slagsen.  
For første gang i lysfestens 
historie var det nemlig sne-
vejr. Borgerforeningen Lund-
by, som er arrangør af lys-
festen var usikker på, om det 
kunne lade sig gøre at tænde 
de 300 lys, der denne gang 
var sponseret af Vordingborg 
Bank. Der blæste nemlig en 
frisk vind fra nord. Men det 
lykkedes! Lysene smeltede 
ned i sneen og stod nok så 
lystigt og blafrede i vinden. 
De lokale handlende havde 
gjort meget ud af lysfesten 
og der var tilbud i Lundby 
Kiosken, hos Flügge Grup-
pen på Trekanten, hos Mer-
ko, Farmor, Nordea og på 
Lundby Apotek, hvor man 
som sædvanligt serverede 
Sydsjællands bedste glögg.  
I år er der lysfest torsdag den 
16. december kl. 16-18. 
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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 

Det er koldt! 
Så har vi fået vinter, så det 
vil noget! Det stiller krav til 

køretøjet!  
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice 

Ma 11 4750Avisen omdeles 
Ti 12 4750Avisen omdeles 
19.00: Foreningen Svend Gøn-
ge holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
12-16: Bent Warrer udstiller 
på Køng Museum ti-sø frem til 
og med søndag den 7. februar. 
On 13 19.00: Syv Sogne 
Samarbejdet mødes i Forsam-
lingshuset i Sværdborg. 
To 14 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
Fr 15 
Lø 16 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 17 9.30: Vandretur fra 
Avnø Naturcenter 
Ma 18 Deadline 4750Avisen 
Ti 19 19.00: Borgerforenin-
gen Lundby holder bestyrel-
sesmøde i Medborgerhuset 
Lundby. Alle er velkomne til 
at overvære mødet. 
19.30: Asbjørn Børsting, adm. 
Direktør i DLG, fortæller om 
sin barndom og ungdom i 
Lundby. Svend Gønge-skolen. 
Arr.: Lundby Sognearkiv. 

19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 20 19.00: Gøngeårets 
første arrangement: Kåre Jo-
hannessen fortæller om Dan-
mark i 1600-tallet. 
To 21 19.00: Borgermøde 
om busbetjeningen i Syv Sog-
ne. Afholdes i Samlingshuset i 
Bårse. Arr.: De to lokalråd i 
Syv Sogne. 
19.00: Musikandagt og sang-
café i Rytterskolen, Lundby. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Fr 22 
Lø 23 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
14.30: Vandretur fra Ørslev 
Kirke. 
Sø 24 
Ma 25 4750Avisen omdeles 
Ti 26 4750Avisen omdeles 
19.00: Helene Thiesen fortæl-
ler om dengang hun som syv-
årig blev flyttet til Danmark 
sammen med andre grønland-
ske børn. Rytterskolen i Gl. 
Lundby - lige ved siden af 
Lundby Kirke. Gratis adgang. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1. 

Det sker i januar 2010 

 

De to lokalråd i Syv Sogne 
indkalder hermed til  

Borgermøde 
 

Torsdag den 21. januar 
kl. 19.00  

i Samlingshuset i Bårse 
 
 
 
 
 
 
 

På mødet vil borgerne i Syv Sogne få lejlig-
hed til at formulere deres ønsker til den 

fremtidige busbetjening i området, ligesom 
ønsker til cykelstier kan fremsættes. 
Lokalrådene byder på kaffe og kage. 

Alle er velkomne! 
De to lokalråd  

i Syv Sogne 
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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 
 
Torsdag den 21. januar 
Lundby: 19.00 Musikandagt  
i kirken og sangcafé i Ryt-
terskolen. 
 
Søndag den 24. januar 
(3. sønd. efter H3Konger) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 9.00 
Køng: 9.00 Anna Birgit 
Thyssen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Torsdag den 28. januar 
Køng: 17.00 Stilleandagt 

Søndag den 31. januar 
(Septuagesima) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Tirsdag den 2. februar 
(Kyndelmisse) 
Beldringe: 19.00 Gæste-
prædikant Poul Joachim 
Stender  
Aggerhus Bårse: 14.00 
Udby: 19.30 

Onsdag den 3. februar 
Lundby: 19.00 Lysgudstje-
neste med sodavand og kaf-
fe. Konfirmanderne står for 
gudstjenesten! 
 
Søndag den 7. februar 
(Seksagesima) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaar-
den 
Hammer: Ingen 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen  
Vester Egesborg: 9.00 Helle 
Poulsen 

 Gudstjenester i dit sogn, i din kirke 

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 

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 

Poul Joachim Stender er gæsteprædikant til kyndelmisse-
gudstjenesten i Beldringe Kirke tirsdag den 2. februar. 

Flystyrtet i 
Ørslev Kohave 
Onsdag den 3. februar kl. 
13.30-15.30 fortæller lokal-
historiker Jørgen Svendsen 
om flystyrtet i Ørslev Ko-
have i september 1944. 
Foredraget holdes i Ørslev 
Kirkelade.  
Alle er velkomne! 
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        ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 11. januar 2010 til mandag den 25. januar 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby  

Frit valg 7.00 kr.: 
Super kattemad på dåse. Kylling - okse - 
vildt. Frit valg. Tag 2 dåser! 
 
Super hundemad på dåse. Kylling - okse - 
hjerte. Frit valg. Pr. ds. 
 
Trianon krydderboller. 12 stk. Pr. ps. 
 
Super kartoffelskiver - både. 750 gram. 
Frit valg. Pr. ps. 
 
Frem sodavand. 1.5 ltr. Frit valg. Pr. stk. 
Excl. emb. 
 

Frit valg 9.00 kr.: 
Kohberg Viking/Herkules rugbrød i skiver 
1000 gram. Frit valg! 
 
Lorenzo Pastamarked. Flere slags!  
500 gram. Frit valg. Tag 2 poser! 
 

Arla letmælk - minimælk. Frit valg. Tag 2 
liter! 
 
Elida shampoo - balsam. Flere slags. Frit 
valg pr. fl. 
 
Super pålæg i bordpak. Hamburgerryg –
rullepølse - skinke - røget filet. Frit valg. 
Pr. pk. 
 

Frit valg 13.00 kr.: 
Coca Cola - Zero - Light - Fanta - Spri-
te 1.5 ltr. Excl. emb. Frit valg. Pr. stk. 
 
Coronet æbleskiver. 20 stk. pr. ps. 
 
Mou Okse - hønsekødssuppe.1 l. Frit valg 
 
Friskbagte store franskbrød. Alm.– form- - 
sødmælksfranskbrød. Pr. stk. 
 
Becel - flydende stegemargarine 500 ml. 
pr. fl. 

Lundby 
     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

 

 

 Se, hvad du kan få   
 for 7, 9 og 13 kroner 


