
4750  Avisen 
7. årgang nr. 79 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 25.-26. januar 2010 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Hanne Reintoft 
kommer til Lundby 
Forfatteren og foredragsholderen 
Hanne Reintoft kommer til Lund-
by onsdag den 10. marts. Hun vil 
som led i fejringen af Gøngehøv-
dingen Svend Poulsens 400 års 
fødselsdag fortælle om sin roman 
Hjertebånd, der foregår under den 
skånske krig fra 1675-1679.  
                                   Læs side 8 

De hundefrøs, 
DSB’s stræknings-
ansvarlige på Syd-
banen Peter Wit-
thøft-Rasmussen og 
Henrik Leidecker, 
da de forleden gen-
nemførte en spørge-
skema-undersøgelse 
blandt passagererne 
på Sydbanen.  
            Læs side 15 

DSB lytter til passagererne 

Forsamlingshus 
lukket efter 
slem vandskade 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

 

Atter fællesspisning  
i Lundby 
Så kommer der igen fællesspis-
ning i Medborgerhuset Lundby. 
En gruppe frivillige, der kalder 
sig ”Pigerne fra det gode køkken” 
genoptager de populære fælles-
spisninger 16. februar.   Læs s. 6 

Sværdborg Sogns forsamlings-
hus i Over Vindinge er blevet 
ramt af omfattende vandskader, 
efter at forsamlingshuset fyr sat-
te ud før jul. Vandskaderne er så 
omfattende, at huset er lukket 
for udlejning og brug frem til 
slutningen af marts.  
Heldigvis dækker forsikringen 
skaderne og for tiden er der fuld 
gang i optørring og forberedelse 
til udbedring af skaderne.  
                       Læs mere side 4 
 

                            Foto: Steen Caspersen 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Godt Gøngeår! 
V i er nu begyndt 

på Gøngeåret 
2010, hvor vi efter flere 
års forberedelser endelig 
skal fejre Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsens 400 
års fødselsdag. 
Hvorfor skal vi nu det? 
Fordi Svend Poulsen var 
en bemærkelsesværdig 
person, som udførte stor-
slåede bedrifter på Syd-
sjælland og som endte 
med at bosætte sig i vores 
område. 
Hans navn er blevet udø-
deliggjort af forfatteren 
Carl Brosbøl, som skrev 
romanerne Gøngehøvdin-
gen og Dronningens 
Vagtmester under pseu-
donymet Carit Etlar. 
Der er meget digt og fan-
tasi i Etlars romaner, men 
Svend Poulsen har eksi-
steret i virkeligheden. 
Vi ved, at om 100 år er 
alting glemt. Og efter 400 
år er der ikke meget hu-
kommelse tilbage.  
Derfor er det sparsomt, 
hvad vi ved om Svend 
Poulsen, men de skriftlige 
kilder fortæller dog, at 
han blev født i Verum 

Sogn i det nordøstlige 
Skåne, at han gik i sin 
konge Chr. IV’s tjeneste 
som 15-årig, og at han 
deltog i kampen mod 
svenskerne, både i 
Torstenssonkrigen 1643-
45 og ikke mindst i sven-
skekrigene i 1657-1660. 
 

D et var under 
svenskekrigene, 

han udførte sine dristige 
bedrifter på Sydsjælland, 
blandt andet beskrevet i 
en indberetning til kon-
gen, som vi har en kopi 
af. 
Vi ved også, at han efter 
krigen i 1661 flyttede til 
Lundby, hvor han levede 
til sin død på et tidspunkt 
mellem 1679 og 1690. 
Han ligger efter al sand-
synlighed begravet på 
Lundby Kirkegård. 
Hvis ikke vi skulle sørge 
for, at Svend Poulsen blev 
mindet på sin runde fød-
selsdag, hvem skulle så? 
Hvad kan vi bruge fejrin-
gen af Poulsen til? 
Vi kan gøre hele Dan-
mark opmærksom på en 
af Danmarks store helte-

skikkelser. Vi kan værne 
om hans minde. Havde 
det ikke været for Carit 
Etlar, ville Svend Poulsen 
ikke have den plads i 
mange danskeres hjerter 
som tilfældet er i dag. 
Hans bedrifter kan stadig 
få drenge– og pigehjerter 
til at banke, når de hører 
om hans bedrifter. 
Hvis vi forvalter vores 
kulturarv rigtigt, kan vi 
måske få turister til at 
komme og se de steder, 
hvor de mange spænden-
de begivenheder fandt 
sted. 
 

S amtidig er Svend 
Poulsen et bånd til 

vores venner i Skåne. Her 
kom han fra, og her har 
de snaphane-kulturarven 
tæt inde på livet. Svend 
Poulsen er i Gøngelandet 
kendt som en af de mange 
ærede snaphaneledere. 
 
Vær med til at fejre 
Svend Poulsen fødsels-
dag, kom til arrangemen-
terne, og sæt vores områ-
de på landkortet. 
Læs også side 5, 8, 10-11 
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I hele Sværdborg sogns 
forsamlingshus i Over Vin-
dinge ser der skrækkeligt 
ud! Gulvene er ødelagte og 
pillet op, så man skuer den 
bare jord – ja, visse steder 
er der klasket mo-ler i bun-
den. I loftet hænger løse el-
installationer og på vægge-
ne løst glasvæv i hele baner 
– det vidner om ødelæggel-

se. Har der været terror-
angreb eller gjort forsøg på 
guldgravning, vil man spør-
ge? Næ, det er såmænd en 
ordentlig vandskade som 
følge af stop på varmean-
lægget, der midlertidigt har 
lukket huset for al udlej-
ning. 
Hvornår man regner med at 
være ”oppegående” igen? 

Forventeligt sidst i marts - 
så de planlagte konfirmatio-
ner kan løbe af stablen samt 
alle andre festlige og min-
dre festlige arrangementer, 
der året rundt driver huset 
som udlejningsforretning. 
”Dette reparationsarbejde 
bliver jo klaret via vores 
forsikringsselskab, så det er 
ligesom udenfor nummer. 

Men ellers har vi igennem 
et års tid arbejdet på at få 
malet huset udvendigt som 
indvendigt, så vi kan leve 
op til dén standard folk godt 
vil have til deres fester –” 
fortæller konstitueret for-
mand Steen Caspersen. Den 
årlige generalforsamling 
finder sted i huset d. 11. 
marts kl. 19, hvor man hå-
ber at se så mange interesse-
rede som muligt til møde 
over kaffebordet.  Selvom 
de forskellige udbedringer 
af gulve og varmeanlæg 
måske knap nok er færdige 
d. 11. marts, finder mødet 
som sædvanlig sted i husets 
lille sal, hvor vandet ikke 
har skabt synlige ødelæg-
gelser. 
Forsamlingshuset har nu på 
2. år god succes med 
”Suppestue” hver den første 
mandag i måneden 
(vinterhalvår) og bagage-
rumsloppemarked hver den 
første tirsdag i måneden 
(sommerhalvår) – se i øvrigt 
omtale i 4750Avisen. 

Sværdborg Forsamlingshus 
lukket efter slem vandskade 
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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 

Kyndelmisse 
nærmer sig.  

Så bliver det rigtigt koldt!  
Og mon ikke det ville være tryggest 

at sikre sig, at køretøjet  
er helt i orden!  

Ring til Johannes i Køng  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

I omtalen af Aases Vejviser 
i seneste nummer af 
4750Avisen havde vi skre-
vet forkert telefonnummer 
til redaktør af vejviseren, 
Aase Harrekilde-Petersen. 
Hvis du har rettelser eller 
tilføjelser til vejviseren, 
som du finder på 
www.syvsogne.dk, skal du 

ringe til Aase på tlf. nr. 
5576 6676. 
 
Du kan også sende en e-
mail til Aase; adressen er 
aase@harrekilde.dk. 
Vejviseren bliver opdateret 
en gang om måneden. 

Telefonnummeret  
til Aase var forkert 

Stormøde om Gøngemarked 2010 
Gøngemarked 2010 afhol-
des lørdag-søndag den 19.-
20. juni, og det skulle gerne 
blive endnu større og endnu 
bedre end sidste år, da vi i 
år fejrer Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens 400 års 
fødselsdag.  
Forberedelserne til Gønge-
markedet gik allerede i gang 
umiddelbart efter sidste års 

marked, og nu indkalder de 
tre foreninger bag gønge-
markedet alle, der har lyst 
til at give en hånd med, til 
stormøde onsdag den 3. 
februar i Medborgerhuset 
Lundby kl. 19.00. 
På mødet vil planerne for 
årets marked blive fremlagt 
af koordinationsgruppen, 
som består af Steen K. Niel-

sen, Jens Hallqvist, Villy 
Lorich og Ingegerd Riis. 
På mødet vil der være mu-
lighed for at melde sig til 
forskellige grupper, der 
tager sig af forskellige dele 
af markedsforberedelserne. 
Ligesom det vil være muligt 
at komme med forslag til 
aktiviteter på markedet. 
Alle er velkomne!  

De tre foreninger, der arran-
gerer gøngemarkederne, er 
Foreningen Svend Gønge, 
Borgerforeningen Lundby 
og Medborgerhuset Lundby. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Automester - Køng Autoservice 
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Idrætsforeningen Svend Gønge  
indkalder til  

ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 

Torsdag den 11. februar 2009 kl. 1900  
i Køng Forsamlingshus.  

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Bestyrelsen 

Atter fællesspisning i Lundby 
Næsten et år er gået siden 
der sidst var fællesspisning i 
Lundby. 
Men nu har en gruppe kvin-
der fra Lundby dannet 
”Pigerne fra det gode køk-
ken”, og de er klar til at 
genoptage den gode og po-
pulære tradition. 
Det er en gruppe på fem 
kvinder, som har sat sig for 
at få gang i fællesspisningen 
igen. 
Winni Birch fortæller, at 
overskuddet fra fællesspis-
ningerne kommer til at gå til 
Medborgerhuset Lundby, 
som har brug for al den støt-
te, huset kan få. 
- Vi skal dels have driften 
til at hænge sammen, dels 
vil vi skaffe nogle penge til 
forbedringer, siger Winni. 
Den nye madsæson i Med-

borgerhuset begynder tirs-
dag den 16. februar kl. 18. 
Her vil der blive serveret en 
menu, bestående af luksus 
oksekødssuppe, gammel-
dags oksesteg med peber-

rodssovs og til dessert er der 
kaffe og småkager. 
Børnene kan vælge spaghet-
ti og kødsovs. 
Prisen for dette festmåltid: 
Voksne 50 kroner og børn 

25 kroner! 
Så kan alle vist være med! 
Der er muligt at købe vand, 
øl, hvid– og rødvin. 
Som noget nyt ønsker piger-
ne forslag til fremtidige 
menuer! Man kan komme 
med sine forslag på selve 
fællesspisningen, eller man 
kan maile til Winni Birch på 
winbi@forum.dk eller Mari-
anne på mbm@c.dk. 
Alle er meget velkomne! 
Kom og vær med til at hol-
de gryderne i kog, siger 
pigerne med smil og røde 
kinder. 
Af hensyn til planlægning 
og indkøb, skal man tilmel-
de sig fællesspisningen se-
nest søndag den 14. februar 
til Marianne på mbm@c.dk 
eller ved at ringe eller sms’e 
på 3135 7584. 

Fællesspisningen har altid været populær. Her stod den 
på gule ærter - i rigelige mængder! 

Lundby Kiosken 
Vi har nu smurt morgenbrød og frisk kaffe. Samtidigt 
er det nu også muligt at få stillet sulten med en Haps-
dog. 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 

Kunne du tænke dig at være 
med til at lave mad eller 
andet i forbindelse med 
fællesspisningen i Lundby, 
så kontakt Marianne eller 
Winni. Du kan skrive til 

Winni på adressen  
winbi@forum.dk, til Mari-
anne på mbm@c.dk eller 
ringe eller sms’e til Marian-
ne på tlf. nr. 3135 7584.  

Vil du være med? 

Næstved fylder 875 år 
Vi skrev i seneste nummer 
af 4750Avisen, at Næstved 
den 15. juni fejrer sit 750 
års byjubilæum. 
Vi skal beklage, at vi har 
påstået, at Næstved er sådan 
en årsunge. Næstved fylder 
skam 875 år!  

Det gør ikke begivenheden 
mindre, og Foreningen 
Svend Gønge vil gerne bi-
drage til festlighederne ved 
at stille op med Gøngehøv-
dingen og andre farverige 
gønger, som også udfoldede 
sig på Næstved-egnen. 
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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 

 

Dejlige vinter! 
Det er ikke så tit, vi har 
vinter i Danmark, men i år 
har vi virkelig fået den at 
mærke. 
Det stiller krav til sneryd-
ning, til færdigheder på fire 
og to hjul og på to ben, når 
man skal udenfor. Det kræ-
ver varme, hvad enten man 
skal skrue op for knappen 
eller lægge mere i ovnen. 
Det kunne lyde som om, at 
vinteren er en besværlig 

ting, som ikke er særlig rar. 
Det er der også nogle, der 
synes. 
Men prøv at spørge de 
børn, unge og voksne, der 
skøjtede rundt på gadekæret 
i Gammel Lundby, da vores 
fotograf Jan Kurek kom 
forbi!  
De vil sige, at når det er 
vinter i Danmark, så kom-
mer der liv i menneskene! 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
 

Nr. 80:  8.-9. febr. - deadl. 1. febr. kl. 10 
Nr. 81:  22.-23. feb. - deadl. 15. feb. kl. 10 
Nr. 82: 8.-9. marts - deadl. 1. mar kl. 10 

Nr. 83: 22.-23. mar - deadl. 15. mar kl. 10 
 

Bemærk! Vi udkommer    
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. 

Det er mange år siden, jeg sidst har dyrket genren ”historiske romaner”. Jeg var 
nærmest nået dertil, at jeg bevidst gik udenom den. Men når det er sagt, så har 
jeg efter at have læst Hanne Reintofts ”Hjertebånd” måttet revidere min opfattel-
se. Når genren er i hænderne på en forfatter af denne karat, så bliver man auto-
matisk indfanget af drama og personskildring.     Lis Thavlov, Dragør Lokalarkiv  

 

En annonce i 4750Avisen 
bliver læst! 

Send din annonce til 
4750@lundbyweb.dk. 

Prisen på en annonce kan 
du se nederst side 2! 

Hanne Reintoft 
fortæller om sin 

roman Hjertebånd 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

 

Hanne Reintoft har skrevet en serie historiske romaner, 
og en af dem handler om den skånske krig, som ud-
spandt sig fra 1675 til 1679. Krigen var Danmarks for-
søg på at vinde Skåne tilbage til Danmark, knap 20  
   år efter Roskildefreden i 1658, hvor Danmark måtte  
    afstå blandt andet Skåne til Sverige. 
     Hjertebånd er en hjertegribende roman, som 
      skildrer de menneskelige omkostninger ved krigen. 
       Familier blev skilt, nogle holdt med svenskerne, 
        nogle med danskerne, og andre ville bare have 
        fred. Romanen er solidt historisk funderet. Man 
         finder ikke historiske unøjagtigheder, selv om  
         personerne selvfølgelig er fiktion. 
           Onsdag den 10. marts kl. 19.00 kommer Han- 
              ne Reintoft til Lundby og fortæller om sin  
               roman Hjertebånd. Det sker i Medborgerhu- 
                 set Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby. 
                Det koster 50 kroner at komme ind, og man  
             kan købe kaffe og kage for 25 kroner. 
            Alle er velkomne! 
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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 

En sort firehjulstrækker har 
været set ved flere lejlighe-
der i forbindelse med ind-
brud i politi-kredsen. En 
politipatrulje forsøgte der-
for forleden nat rutinemæs-
sigt at stoppe en bil af den-
ne type, men det lykkedes 
først efter en biljagt, der 
kulminerede med, at fire-
hjulstrækkeren påkørte en 
politibil på Lundby Hoved-
gade.  

Heldigvis slap de påkørte 
betjente med mindre skram-
mer. Herefter måtte betjen-
tene trække pistolerne for at 
få personerne i den sorte bil 
til at makke ret. Det drejede 
sig om to mænd på 18 og 
22 år fra hhv. Lundby og 
Præstø, som blev anholdt 
og sigtet for hensynsløs 
kørsel og vold mod tjene-
stemand.  

Biljagt i Lundby 

Forleden formiddag mellem 
kl. 11.52 og 12.56 holdt 
politiets automatiske trafik-
kontrol på Smidstrupvej i 
Tappernøje. Her er den 
højst tilladte hastighed 50 
km/t. 62 bilister blev kon-
trolleret, og der blev taget 

billeder af 17, der ikke 
holdt sig under det tilladte. 
Tre bilister kørte så hurtigt, 
at de må regne med et klip i 
kørekortet.  
Højeste hastighed blev målt 
til 73 km/t. 

Mange kørte for stærkt på 
Smidstrupvej i Tappernøje 

Vandreture  
i februar 2010 
Vandreholdet fik en god 
start på det nye år. Trods 
kulde og en strid vind mødte 
10 personer op den 9. januar 
og gik ca. 6 km. i det smuk-
ke sneklædte landskab. Alle 
fik røde kinder og blev i 
godt humør af den dejlige 
tur. 
I februar fortsætter turene 
således: 
Lørdag den 6. februar:  
14.30 Start Køng Museum 
(vi går ruten fra Julemærke-
marschen) 
Søndag den 14. februar:  
9.30 Start Lundbyparken 
Lørdag den 20. februar: 
14.30 Start Petersværft 
Søndag den 28. februar: 
9.30 Start Oringe på bakken. 
Om lørdagen starter vi kl. 
14.30 og om søndagen star-
ter vi kl. 9.30 
VEL MØDT 
Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420 
Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen, tlf. 2227 7732. 



4750Avisen, nr. 79, 25.-26. januar 2010 

 

10 

I anledning af, at det i år 
er 400 år siden, at Svend 
Poulsen, Gøngehøvdin-
gen, blev født, bringes 
her en kort beretning om 
optakten og forløbet af 
Svenskekrigene 1658-59. 
 

V ed freden i Brøm-
sebro i 1645 havde 

Danmark, i Christian IV´s  
sidste regeringsperiode, 
mistet både Gotland og 
Øland til Sverige. Som et 
forsøg på at generhverve de 
to store øer, prøver Dan-
mark, hvor Frederik III nu 
sidder på tronen, at udnytte 
Sveriges nederlag i Polen i 
1656. På en rigsdag i Oden-
se i 1657 beslutter man 
derfor at erklære Sverige 
krig. Hertugdømmet Bre-
men bliver besat og erklæ-
ret for kongens lovlige 
ejendom. 
Herefter vender krigslyk-
ken. Det lykkes for Sveri-
ges konge, Karl X Gustav 
med sin krigsvante hær at 
trænge frem gennem Nord-
tyskland til Holsten. En 
dansk hærafdeling, der var 
dårligt udrustet, bliver slået, 
og med hjælp fra hertugen 
på Gottorp bliver både Søn-
der- og Nørrejylland snart 
besat. 
Kort efter nytår 1658 be-
slutter Karl Gustav at gå 
over isen til Fyn, og det 
lykkes med forholdsvis 
ringe tab. Karl Gustav mø-
der kun ringe modstand, og 
snart er også hele Fyn i 
fjendens hænder. 
 
Fra Fyn går turen over isen 
til Langeland og derfra til 
Lolland, og den 12. februar 
1658 når den svenske hær 
Sjælland 
Kong Frederik III er be-
stemt for at optage kampen, 
men adel og rigsråd vil ik-
ke. De frygter en indre om-

væltning mere end en ydre 
ydmygelse. Dermed under-
skriver denne adel sin egen 
”dødsdom”, og det skal 
senere få betydning for 
enevældens indførelse. 
Danskerne må således opgi-
ve kampen, og den 26. fe-
bruar 1658 følger freden i 
Roskilde, der betyder Dan-
marks afståelse af Skåne, 
Halland, Blekinge og Born-
holm samt for Norges ved-
kommende: Bohus len og 
Trondhjem len. 
 

S nart fortryder Karl 
Gustav, at han ikke 

har taget hele det danske 
rige, og den 6. august 1658 
indskiber han sig med sin 
hær i Kiel og når dagen 
efter Korsør, hvorfra han 
begiver sig med kurs mod 
København. En langvarig 
belejring af hovedstaden 
bliver indledt fire dage se-
nere. 
 
mUnder belejringen af Kø-
benhavn udbryder der i 
december 1658 et blodigt 
oprør på Bornholm. Den 
bornholmske kaptajn, Jens 
Kofoed, præsten, Poul An-
cher, og deres venner tager 
den svenske kommandant, 
Printsenskjöld, til fange hos 
borgmesteren i Rønne, men 
her fra lykkes det Print-
senskjöld at flygte. Han 
bliver dog straks efter skudt 
på gaden. De spredte sven-
ske soldater bliver dræbt, 
hvor de forefindes, mens 
bønderne under ledelse af 
Jens Kofoed og Poul An-
cher samles for i fælles flok 
at drage mod Hammershus, 
den stærke klippefæstning 
på øens nordpynt. Tidligt 
næste morgen vrimler det 
med bevæbnede mænd om-
kring slottet, og besætnin-
gen opfordres til overgivel-
se.  
 

Da Danmark mistede Skåne 
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I vinteren 1658 gik den svenske konge Carl Gustav på isen over bælterne. Først over Lillebælt til Fyn og herfra via 
Langeland til Lolland. Fra Sydhavsøerne op gennem Sjælland til København. Næsten hele Danmark var besat. 

 
 
Modløse og ynkeligt opgi-
ver 120 velbevæbnede sven-
ske soldater sig til den dan-
ske bondehær. Kort efter 
sejler en delegation af born-
holmske myndighedsperso-
ner til København og over-
drager øen til kong Frederik 
III. 

Samtidig gør trønderne i 
Norge oprør mod deres nye 
herrer, og kommandanten 
på Trondhjemhus, friherre 
Stjernskjöld, bliver tvunget 
til at overgive sig. Kampen 
mod den svenske besættel-
sesmagt er i gang over hele 
Norge, og snart er fjeldene 
atter Sveriges grænse mod 
vest. 
 

V ed indgangen til det 
nye år, 1659, er 

København stadig under 
belejring, men da man når 
natten mellem den 10. og 
11. februar, beslutter sven-
skerne at storme hovedsta-
den. Takket være Køben-
havns tapre borgerforsvar 
under ledelse af borgmester 
Hans Nansen lykkes det at 
besejre svenskerne, som 
lider store blodige tab. Der-
imod har danskerne kun 

mistet en snes mand. 
Efter fiaskoen ved Køben-
havn er en total svensk sejr 
udelukket. Til søs er neder-
lænderne og danskerne 
overlegne. Brandenburgske 
og polske styrker rykker op 
i Jylland, og i et slag ved 
Nyborg den 14. november 
1659 slår en dansk-polsk 
hær under ledelse af general 
Hans Schack den svenske 
general Gustav Otto Sten-
bock. Hermed er også Fyn 
befriet. 
Ved freden i København 
den 27. maj 1660 får Dan-
mark-Norge henholdsvis 
Bornholm og Trondhjem 
len tilbage, hvorimod de 
skånske provinser efter  
stormagternes krav forbliver 
svenske, og dog: 
 

E ndnu engang skal 
det lykkes de dan-

ske at forene en del af de 
tabte østbesiddelser under 
den danske krone. Det gæl-
der både Skåne, Gotland og 
Øland, som bliver erobret i 
1676, og som er underlagt 
det danske rige indtil 1679, 
da disse områder må forla-
des. Dette skyldes svigtende 
held i opgør med svensker-
ne, hvor ikke alene fjenden, 
men også danskerne lider 
store tab. Dog er især for-
sømmelse og troløshed fra 
Danmarks forbundsfæller, 
Holland og Frankrig, nok 
den største årsag til, at de 
østlige besiddelser atter går 
tabt. 

                       
Jørgen Devald Hansen 

Lundby 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 
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   Information fra Sværdborg og Lundby Kirker 
 

Lysgudstjeneste med konfirmanderne 
 

Vi længes alle efter mere lys og lyset er netop temaet, når konfirmanderne står for gudstjenesten i 
februar. Hvad den vil indeholde bestemmer konfirmanderne støttet af sognepræsten. 
De lover den vil blive stemningsfuld og efter gudstjenesten er der sodavand, te eller kaffe i våbenhu-
set. Vi ses i:              Lundby Kirke d. 3. februar kl. 19     

 

Fine feer, drabelige drager, sjove skabninger 
 

At klæde sig ud og slå katten af tønden har stort set altid været en del af vores tradition. Fa-
stelavn giver mulighed for, at vi alle kan klædes ud som konger og dronninger uanset, hvad vi 
kommer fra eller få muligheden for at være en drabelig drage for en dag. Vi starter i kirken 
med gudstjeneste, hvor børnekoret vil medvirke. Efterfølgende slår vi katten af tønden på 

gårdspladsen v. præstegårdssalen. Der vil blive to grupper, den ene for børn til og med 7 år, den anden for 
børn på 8 år og opefter. Efter tøndeslagningen drikker vi kakao og spiser fastelavnsboller i præstegårdssa-
len. 
 

Alle er velkomne til fastelavnsgudstjeneste: 
                 d. 14. februar kl. 14 i Sværdborg kirke. 

Lundby sogn bekæmper sult, meld dig som indsamler 
Den 7. marts 2010 sender Lundby sogn igen frivillige indsamlere 
på gaden for at bekæmpe sulten i verden 
 
Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok at spise. En af årsagerne til, at cirka en milliard  
mennesker hver dag må gå sultne i seng, er klimaforandringer. Klimaforandringerne rammer de fattige hårdt. De 
har hverken råd eller teknologi til at sikre sig mod tørke, oversvømmelse eller stigende vandstand i verdenshave-
ne. 
 
Et af de områder, der er særlig udsat, er det sydlige Bangladesh. Her trues omkring 20 mio. menneskers hjem og 
livsgrundlag af stigende vandstand og hyppigere cykloner og tropiske storme. 
Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere hjælper folk på fode, når katastrofen har ramt – og støtter 
folk, der arbejder på at gøre deres landsbyer mere robuste, så de bedre kan modstå modstå både stigende vand-
stand og cykloner. 
 

 
Pengene fra årets Sogneindsamling går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde, bl.a. i Bangladesh. 
 
Du kan melde dig som indsamler hos Birgit Kirk på tlf. 55767451  
eller e-mail: birgitkirk@mail.tele.dk 

En af de familier, der er hjulpet på fode igen, er familien Sana 
  
En nysået køkkenhave giver håb 
Den øverste knastørre overflade snyder. For nedenunder er jorden blød og fugtig efter monsunen, der netop er slut. 
I dag skal familien Sana i landsbyen Kaminibashia i det sydlige Bangladesh så familiens jordlod til. 
”Her skal vi så spinat, her græskar og her tomater,” siger Arun Sana og peger på de riller i jorden, som han netop 
har hakket under den stegende sol. 
Han og hans kone Mamata vil videre med livet, selv om cyklonen Aila i maj i år slog deres hus i stykker, over-
svømmede deres rismark og ødelagde deres afgrøder. Derfor glæder de sig over den hjælp, de har fået fra Folke-
kirkens Nødhjælp. 
”Vi har fået 15 ænder, der giver os æg, som vi kan sælge og tjene penge på. Og senere i dag får vi de frø, vi skal så 
på marken. Så kan vi høste grøntsager om 2-4 måneder,” fortæller en forventningsfuld Mamata Sana. 
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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 
 
Søndag den 14. februar 
(Fastelavn) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 13.00 Fastelavn for 

børn 
Hammer: 10.30 
Køng: 14.00 Fastelavn 
Lundby: 10.30  
Våbenhuskaffe 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: 14.00 Familie-
gudstjeneste med efterføl-
gende tøndeslagning 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 21. februar 
(1. søndag i fasten) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 9.00 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 ABT 
Udby: Ingen 

Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 28. februar 
(2. søndag i fasten) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
           16.00 Koncertfortæl-
ling. Duoen Orfeua spiller 
Den strålende Konge, gratis 
adgang. 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 

 Gudstjenester i februar 2010  

DEBAT DEBAT DEBAT  
Send dit debatindlæg til 4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. Injuri-
erende indlæg optages ikke! 

Den 6/1-2010 blev under-
tegnede overfuset af en her-
re i en grå Mercedes e-
klasse sedan. 
Herren holdt parkeret på 
fortovet foran Kiosk og 
Apoteket ca. Kl. 16.20. 
Han mente at indkørslen 
som fører om bag Apoteket 
er en udkørsel. 
Jeg har aldrig nogensinde 
oplevet noget lignende. 
Jeg blev svinet til, og bilen 
foran mig bakkede, så jeg 
kunne køre frem, så herren i 
sin Mercedes kunne komme 
ud. 
Til Herren i Mercedesen, 
hvis kone var på apoteket: 
Du holdt på et fortov. 

Næste gang melder jeg dig 
til Politiet. 
Næste gang flytter jeg mig 
ikke. 
Tal ordentligt til dine med 
mennesker, eller gå til psy-
kolog med dit problem. 
Du råbte IDIOT, hvem er 
idioten: DIG! 
Og til alle andre borgere i 
Lundby og omegn: 
 
Det er ikke en parkerings-
plads foran Kiosk og Apo-
tek, men et fortov. 

 
Med venlig hilsen 

Torben Schellerup 
Lundby Hovedgade 103 

4750 Lundby 

Opråb til Lundbys borgere! 

Kun en enkelt kørte for stærkt 
Forleden morgen mellem kl. 7.33 og 8.06 holdt politiets 
automatiske trafikkontrol på Næstvedvej i Bårse. Her er 
den højst tilladte hastighed 50 km/t. 154 bilister blev kon-
trolleret, og der blev taget billeder af en enkelt, der ikke 
holdt sig under det tilladte. Han blev målt til 75 km/t. 

Nye lufthavnsregler 
Det er hårdt med de nye regler i alverdens lufthavne. Og 
de, der går rundt med deres små hemmeligheder, ja, dem 
kan de ikke længere holde for sig selv.   
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Ma 25 4750Avisen omdeles 
Ti 26 4750Avisen omdeles 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
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. 
On 27 
To 28 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
Fr 29 19.30: Middelalderen-
semblet Giòia spiller italiensk 
og fransk middelaldermusik i 
Køng Kirke. 
Lø 30 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 31 9.30: Vandretur fra 
Kulsbjerg, Vallebovej i 
Ørslev Kohave  
Ma 1 Deadline 4750Avisen 
Ti 2 19.00: Poul Joachim 
Stender holder kyndelmisse-

gudstjeneste i Beldringe Kirke. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 3 19.00 Stormøde om 
Gøngemarked 2010 i Medbor-
gerhuset Lundby. Alle er vel-
komne! 
To 4 13.30: Torsdagskom-
sammen i graverboligen v. 
Beldringe kirke 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Lø 6 9-11.30: Køng Husflids-
skole, børnehold 
14.30 Vandretur Start Køng 
Museum  
Ma 8 4750Avisen omdeles 
Ti 9 4750Avisen omdeles 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 10 19.00 Foreningen 
Svend Gønge holder bestyrel-
sesmøde i Medborgerhuset 
Lundby 
To 11 19.00 ISG holder ge-
neralforsamling i Køng For-
samlingshus. 

Det sker i jan.-febr. 

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 flyttet 
til Syv Sogne? 

Der går mange sjove anek-
doter om Anders Nielsen, 
der byggede Lundby Ho-
vedgade 88 "Det Gule Pa-
læ". En af dem er, at han 
hjembragte byggematerialer 
i stor stil fra USA, hvor han 
jo havde boet en årrække. 
Vi har f.eks. amerikanske 
dørgreb og radiatorer fra 
USA og flere andre små 
sjove detaljer. 
Vi er ved at renovere vores 

pulterrum på 2. sal oppe 
under loftet og under ned-
tagning af en væg kom ved-
hæftede til syne - Anders 
Nielsen har benyttet sine 
transportkasser fra USA 
som forskallingsbrædder, 
og vi har nu flere steder 
fundet brædder som den du 
kan se på billedet nemlig 
med Anders Nielsens navn 
påmalet som adressat for 
fragtforsendelsen, der altså 

skete med skib via Scandi-
navian American Line (ejet 
af DFDS). 
Vi bevarer de bedste af dis-
se "relikvier" og vil forsøge 
at indbygge dem synligt i 
den nye vægbeklædning, 
som vi vil opsætte på loftet. 

 
Anders Stoltenberg 

Lundby Hovedgade 88 
4750 Lundby 

Hvad det gamle loft gemte 

Værksted:  
Hej, er der nogle der har en 
garage eller et værksted, de 
vil låne ud inkl. svejseappa-

rat, så jeg kan lave lidt på 
min bil.  
VH   
Visti 60 499 240 

Fælles-markedet 
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 4750@ lundby-
web.dk eller send/aflevér den til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby. Du kan også sms’e din annonce til 
Fællesmarkedet til 6130 1004. 

Gode politinæser 
Under en ganske almindelig 
patrulje bemærkede et par 
betjente en varebil, der kør-
te væk fra en ejendom på 
Næstvedvej i Bårse. Noget 
gjorde dem mistænksomme, 
og de standsede bilen. Føre-
ren, en 31-årig mand fra 
Mern, gav en noget usam-
menhængende forklaring på 
sin færden, og en nærmere 
undersøgelse viste, at man-
den sandsynligvis havde 
begået indbrud i den ejen-
dom, han lige var kørt fra. 
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DSB’s strækningsansvarlige 
på Sydbanen Peter Witthøft-
Rasmussen og Henrik Lei-
decker skutter sig kulden, 
mens de er i gang med at 
uddele og indsamle spørge-
skemaer til passagererne på 
Sydbanens mest trafikerede 
stationer.  
”Det er en kold fornøjelse,” 
siger Peter Witthøft-
Rasmussen med et smil og 
fortsætter:  
”Men det vigtigste er at 
høre, hvad passagererne 
har af input til os. Vi vil jo 
gerne skabe så god en tog-
rejse som muligt for vores 
passagerer.” 
DSB har netop gennemført 
en spørgeskemakampagne i 
Nykøbing Falster, på Vor-
dingborg og Næstved statio-
ner. Efter den første dag 
med uddeling og indsamling 
af spørgeskemaer kan 
DSB’s medarbejdere varme 
sig ved den gode modtagel-
se, som de primært har 

mødt. 
”Naturligvis møder vi nega-
tive kunder, men vores sam-
lede oplevelse har faktisk 
været rigtig positiv. Passa-
gerne er i store træk tilfred-
se med den nye køreplan, og 
de bemærker, at togene 
oftest kommer til tiden. På 
den baggrund er de fleste 
åbne og glade for at kunne 
udtrykke deres holdning om 
togrejsen,” siger Peter Wit-

thøft-Rasmussen. 
Tog til tiden står øverst på 
listen, når DSB’s passagerer 
bedømmer deres togrejse. 
Netop regularitet på Sydba-
nen har der været ekstra 
stort fokus på. Med de nye 
skinner og den nye køreplan 
er regulariteten steget mar-
kant den seneste tid og langt 
de fleste toge ankommer og 
afgår rettidigt. 
Spørgeskemaerne handler 

derfor ikke om regularitet, 
men bredere om hvad der 
skal til for at skabe en bedre 
togrejse, samt om hvad for-
delene og ulemperne er ved 
togtransport i forhold til at 
tage bilen. 
”Vi er hos DSB meget op-
mærksomme på, hvad pas-
sagerne ikke er tilfredse 
med – og vi arbejder mål-
rettet på at imødekomme 
den kritik. Men nu prøver vi 
at vende bøtten og fokusere 
på, hvad der i øvrigt kan 
være med til at skabe en 
bedre togrejse for passage-
rerne på Sydbanen,” siger 
DSB’s regionschef Torben 
Jørgen Nielsen 
Der indsamledes i alt 500 
spørgeskemaer. Alle input 
kan naturligvis ikke efter-
kommes. Først skal alle 
svarene opgøres. Derefter 
tager DSB stilling til, hvor-
dan man bedst kan efter-
komme passagerernes øn-
sker. 

DSB lytter til passagererne 
DSBs strækningsansvarlige på Sydbanen Henrik Leidecker og Peter Witthøft-Rasmussen. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 25. januar 2010 til mandag den 8. februar 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Carletti skumbananer - Brazilbar - P-
tærter. Frit valg.        20,00  NU  10,00 
 
Malaco vingummi - Lakridsposer m. 180 
gram. Frit valg.        20,00     NU 10,00 
 
Super Cornflakes 750 gram. Pr. pk.  
13,90                                      NU    6,95 
 
Super kartofler i glas 660 gram pr. gl.  
7,90                                        NU    3,95 
 
Trianon toastbrød 18 skiver pr. ps.  
7,90                                        NU    3,95 
 
Knorr risretter - lasagne - lasagnette  
Frit valg pr. pk.          29,90  NU  14,95 
 
Vaskepulver 8 kilo i pose  
79,90                                    NU 39,95* 
 
Bakkegårdens kammerjunkere  
300 gram pr. ps.       5,90    NU   2,95* 
  
Mia islagkage med makron 
1 liter       29,90                   NU 14,95* 
 
Fiskepinde 10 stk. pr. pk.  
Før 9,90                                NU     4,95 

Mad/dessertpandekager  
5 stk. pr. pk.        9,90             NU 4,95 
 
Kreatina bacon i tern 200 gram  
pr. pk.        11,90                     NU 5,95 
  
Gær 50 gram pr. pk.  1,25      NU  0,62 
  
Engangslightere ”gennemsigtige” 
5 stk.    10,00                          NU 5,00* 
 
Fyrfadslightere genopfyldelige i for-
skellige farver pr. stk. 14,95  NU 7,45* 
  
Friskbagte kanelsnegle  
pr. stk.   8,00                           NU  4,00 
  
Danske kartofler 5 kilo pr. ps.  
17,90                                       NU   8,95 
  
Somersby applecider 33 cl. 4,7% excl. 
emb. Pr. fl.  14,90                   NU 7,45* 
 
Coca-Cola Coolpack 10 ds. à 33 cl.  
Excl. emb. 59,90                  NU 29,95* 
 
Carlsberg Kildevældmineralvand 
uden brus 1,25 ltr. excl. emb.  
12,90                                     NU  6,45* 

Så bliver det ikke billigere! 

KØB TIL 
HALV PRIS! 

*FØRST TIL MØLLE!!! 


