
4750  Avisen 
7. årgang nr. 81 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 22.-23. februar 2010 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Krigen om Skåne 
                            Læs side 16-17 Rollespil en megasucces 

Rollespil Svend Gønge er 
blevet en mega-succes. 
På kun et halvt år har 
foreningen fået over 100 
medlemmer. 
Foreningen blev startet 
sidste år for at fjerne gro-
bunden for hærværk i 
Lundby. De børn og un-

ge, som ikke bliver til-
trukket af fodbold og 
badminton, skulle have et 
anderledes tilbud. Og 
tilstrømningen har været 
enorm.  
Med til succes’en hører 
en ud over alle grænser 
dynamisk rollespilsleder, 

kolossal opbakning fra 
forældre og lokale for-
eninger samt et godt sam-
arbejde med rollespils-
grupper på hele Sydsjæl-
land, som nu bruger 
Svend Gønge-lunden i 
Lundby som deres fore-
trukne slagmark. S. 18-19 

Medborgerhus i 
økonomisk krise 

ISG uden 
formand 
Idrætsforeningen Svend Gønge står 
efter foreningens generalforsamling 
den 11. februar uden formand.  
Der indkaldes nu til ekstraordinær ge-
neralforsamling den 11. marts alene 

med valg af formand på dagsordenen. 
Hvis I ikke finder en formand, så ned-
lægges foreningen, sagde dirigenten på 
den ordinære generalforsamling, Egon 
Jacobsen, Lundby.            Læs side 4 

Medborgerhuset Lundby er i øko-
nomisk krise. Bestyrelsen appel-
lerer til borgerne i Lundby om at 
hjælpe med at få huset på fode 
igen. Der er generalforsamling 
24. marts.                    Læs side 5 

Hanne Tommerup, ny formand 
for Støtteforeningen for Køng 
Museum. 

Ny formand for 
støtteforening 
Hanne Tommerup blev 8. februar 
valgt som ny formand for Støtte-
foreningen for Køng Museum. 
Hun afløser den mangeårige for-
mand Eva Jørgensen.  
                                   Læs side 8 

Kirkebladet for 
Køng og Svinø  
                          4 sider i midten 

Nyt grønt område 
i Lundby      Læs side 3 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Redaktøren har ordet 

Tak til Eva! 
S tøtteforeningen for 

Køng Museer har 
afholdt generalforsam-
ling. På generalforsamlin-
gen valgte tre bestyrelses-
medlemmer, herunder den 
mangeårige formand Eva 
Jørgensen at trække sig 
tilbage. 
Eva Jørgensen skal ikke 
have lov til at ”smutte” i 
ubemærkethed. 
Hun har om nogen været 
ildsjælen bag, at der over-
hovedet er noget, der hed-
der Køng Museum. 
Hun har i de år, hvor 
Køng Museum var en 
selvejende institution, 
sammen med sin bestyrel-
se, opbygget og skaffet de 
nødvendige midler til 
museets drift. Da det ikke 
længere var muligt, var 
hun med, da Museerne i 
Vordingborg overtog 
museet og drev det videre 
som en del af Museerne i 
Vordingborg.  
Eva Jørgensen fortsatte 
som formand for Støtte-
foreningen, som har ydet 
en kolossal indsats for 
fortsat at udvikle museet i 
Køng.  

 Det er ikke ukendt i mu-
seumsverdenen, at samar-
bejde mellem museums-
folk og frivillige ind i 
mellem kan slå gnister.  
I Køng var Eva indstillet 
på at få tingene til at fun-
gere, og der er en god 
dialog og proces i gang 
for at etablere et godt 
samarbejde. 
Eva Jørgensen har valgt 
at stoppe ved denne gene-
ralforsamling, og det har 
to andre bestyrelsesmed-
lemmer også.  
Hanne Tommerup er 
valgt som ny formand, og 
hun siger til 4750Avisen, 
at hun vil søge at fortsæt-
te det entusiastiske arbej-
de for museet, som Eva 
Jørgensen har stået for.  
Det lover godt for fremti-
den for Køng Museum! 
 

S amarbejdet mellem 
de professionelle 

museumsfolk og de frivil-
lige er det nødvendigt at 
få til at fungere.  
På Vikingeborgen Trelle-
borg ved Slagelse har 
man valgt helt at stoppe 
samarbejdet med de fri-

villige. De ressourcer, 
man skal lægge i et sådant 
samarbejde, har man 
valgt at spare væk.  
 

E fter min mening 
er det en klassisk 

at tisse i bukserne for at 
holde varmen. 
I disse år, hvor det offent-
lige får færre og færre 
penge stillet til rådighed, 
er det vigtigt, at man har 
et godt samarbejde med 
frivillige. Det koster na-
turligvis ressourcer at 
etablere og drive et sådant 
samarbejde, men  hvis 
man gør det rigtigt, kom-
mer de investerede midler 
mangefold igen. 
Når det gælder Køng Mu-
seum har man ikke alene 
engageret støtteforening, 
men også et korps af fri-
villige, som vil gå gen-
nem ild og vand for det 
museum. 
Utallige er de timer, som 
de frivillige har ydet for 
Køng Museum.  
Dette engagement kan 
ved dygtig ledelse, både i 
Vordingborg og Køng,  
blive guld værd for alle. 
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En ny grøn plet i Lund-
by ser dagens lys i år, 
nemlig Lundby Have. 
 
Området som ligger syd for 
Ibsvej og for enden af Nan-
sensvej (se billede), som nu 
er markområde, er blevet 
døbt Lundby Have og vil til 
foråret blive til en pæn 
græsplæne.  
Området er i januar blevet 
ryddet af Vordingborg 
Kommune for det affald/
haveaffald, som der lå på 
området, og det levende 
hegn ind til Folkesundheds-
pladsen er blevet ”studset”, 
så det også står pænt.  
I den sammenhæng opfor-
dre vi alle til at passe på 
vores grønne områder, så 
det ikke igen bliver til et let 
sted at smide vores affald. 
Planerne om at området 

skulle renoveres, har været 
et stort ønske for Borgerfor-
eningen Lundby, og nu skal 
det være. 
Borgerforeningen indkalder 
hermed til borgermøde tirs-
dag den 16. marts, kl. 19 i 
Medborgerhuset Lundby. 
Her er det muligt at komme 
med forslag til, hvad der 
skal være af aktiviteter på 
området, f. eks. legeplads, 
bålplads, bænke mm. Det er 
kun fantasien, der sætter 
grænser for, hvad du kan 
foreslå.  
Hvis du/I allerede nu har en 
god ide, så få skrevet noget 
ned og undersøg evt. nogle 
priser. Skriv dit navn og 
adresse på, så vi kan kon-
takte dig efterfølgende, så 
projektet også bliver som du 
havde tænkt det. Vi skal 
dog sige, at vi nok ikke kan 
få alle idéer ført ud i livet i 

år, men vi ønsker en plan 
for området, så vi hvert år 
kan udbygge med noget nyt. 
I år kommer der en fin jævn 
græsplæne, som bliver be-
talt af Borgerforeningen 
Lundby. 
Til mødet vil Vordingborg 
Kommune være repræsente-
ret ved Naturchef Flemming 

Kruse og landskabsarkitekt 
Mette Larsen 
Så vi håber mange vil møde 
frem og kommer med man-
ge gode idéer, så vi kan 
arbejde videre med projekt 
Lundby Have. 
 

Med venlig hilsen 
Borgerforeningen Lundby 

Det er lige her - for enden af Nansensvej, Ane Maries Vej og Boelsvej det nye store grønne område i Lundby ligger. 

Borgermøde om nyt  
grønt område i Lundby 

Hammer Forsamlingshus, Byvej 4, Hammer 
Her opfører Hammer-dilettanterne 

Plejehjemmet (M)ÅSEN 
Lørdag den 6. marts 2010 

Kl.14.00 Generalprøve: Priser voksne kr.50, børn u/12 år kr.25 
Kl.18.00 Aftenforestilling inkl. 2 retters menu, kaffe med 

småkager samt dans 
Priser: Voksne kr.220, børn u/12 år kr.100  
BILLETTER KUN mod forudbestilling på 

Tlf.5576 0111 eller 5576 0035 
Senest mandag d. 1. marts 2010 - tilmelding er bindende. 

Onsdag d. 10. marts 2010 
Café-aften kl. 19.30 

Priser voksne kr.100, børn u/12 år kr. 50 Inkl. Kaffe, te og 
kage. 



4750Avisen, nr. 81, 22.-23. februar 2010 

 

4 

Idrætsforeningen  
igen uden formand 
Hvad der tegnede til at blive 
en god og positiv general-
forsamling, endte alligevel i 
et drama, som alle helst 
havde været foruden. 
Dirigent på Idrætsforenin-
gen Svend Gønges general-
forsamling torsdag den 11. 
februar, Egon Jacobsen, 
formulerede det således:  
- Det var en rigtig god gene-
ralforsamling, hvor der ikke 
manglede noget - bortset fra 
en formand. 

Dramatikken opstod, da 
formand gennem fire år 
Birger Witthøft Hansen 
oplyste, at han ikke ønskede 
at fortsætte på posten. 
Sidste år gav jeg udtryk for, 
at jeg på grund af manglen-
de tid ønskede at stoppe. 
Men jeg lod mig overtale til 
at tage et år mere. Men nu 
er jeg nødt til at stoppe, 
sagde han. 
Han gik dog med til, hvis 
det var et ønske, at fortsætte 

på en suppleant-post for at 
støtte en ny formand. 
Det blev aktuelt at sige ja til 
det tilbud, da suppleant Jack 
Hansen meddelte, at han 
ikke ønskede at fortsætte 
som sådan. I hans sted blev 
Birger Witthøft så valgt 
som suppleant. Lene Han-
sen blev genvalgt til besty-
relsen. 
Bestyrelsen havde ikke fun-
det nogen afløser for Birger 
Witthøft, og da ingen i for-

samlingen ønskede at påta-
ge sig opgaven, var der in-
gen anden udvej end at ind-
kalde til en ekstraordinær 
generalforsamling med kun 
to punkter på dagsordenen: 
valg af dirigent og valg af 
formand. 
Den afholdes torsdag den 
11. marts kl. 19.00 i Køng 
Forsamlingshus. 
Generalforsamlingen viste, 
at ISG har en fin økonomi 
og i øvrigt er veldrevet. 

Vindere på ISG’s målaktier 

Ekstraordinær ge-
neralforsamling 
med valg af ny for-
mand på dagsorde-
nen afholdes tors-
dag den 11. marts 
kl. 19 i Køng For-
samlinghus. 

På generalforsamlingen i ISG blev 
følgende vindere på målaktier 
trukket: 
1. Stig Nørgaard, gavecheck på 
1000, - kr. fra Svend Gønges Ven-
ner. 
2. Lars Olsgaard, gavecheck på 
500 kr. fra Svend Gønges Venner. 
3. Hanne Jørgensen, varekurv fra 
Merko (500 kr.) 
4. Nicoline Nørgaard, gavekort på 
350 kr. fra murermester Hans 
Rasmussen. 

5. Leif Andersen, gavecheck på 
300 kr. fra Nybolig i Vordingborg 
6. Peter Mieritz, gavecheck på 
300 kr. Arne Hansen, Køng.  
7. Anders Madsen, gavekort Any-
time Næstved. 
8. Silas Nielsen, gavekort 200 kr. 
Vordingborg Bank. 
9. Kurt Nielsen, gavekort på 200 
kr. til Tage E. Olsen Værktøj i 
Vordingborg. 
10. Vera Frederiksen, gavecheck 
på 200 kr. til entr. Peter Larsen. 
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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 

Vintergækker 
er forårsbebudere. Vi glæder os til at 
se dem, når sneen er væk. Så er der 
ikke længe til at foråret kommer. 

Har du bøvl med bilen, så 
Ring til Johannes i Køng  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Medborgerhuset er 
ramt af den økono-
miske krise. Situati-
onen drøftes på hu-
sets generalforsam-
ling onsdag, den 24. 
marts 
 
Medborgerhuset mangler 
indtægter i 2009. Det har 
knebet med udlejningen af 
lokalerne, især til fester. 
Om det skyldes manglende 
rådighedsbeløb hos familie 
Lundby, eller at man er be-
gyndt at holde flere fester 
hjemme er ganske uvist. 
 
Ny storbruger 
Vi har dog fået en ny stor-
bruger af Medborgerhuset. 
Det er rollespil Svend Gøn-
ge, som fra start kun var 
tiltænkt at benytte et lokale, 
men nu bruger hele huset. 
En dejlig positiv situation. 

Udlejningen af lejligheder-
ne er ligeledes et ganske 
stort problem. Her har vi 
haft et problem, at nogle af 
lejerne er flyttet uden at 
have betalt alt tilgodehaven-
de til Medborgerhuset. De-
positummet har ikke altid 
dækket udgifterne til at sæt-
te lejlighederne i stand igen. 
Senest blev førstesalen for-
ladt uden varsel, og det har 
ikke været muligt at genud-
leje denne lejlighed. Så det 
at være boligudlejer er en 
trøstesløs situation. Den 
erfarne boligudlejer vil må-
ske sige, at sådan er bolig-
markedet, men det er en 
ringe trøst, når vi i bestyrel-
sen er amatører på området. 
Derudover mangler huset at 
blive gjort i stand, lige fra 
hul i taget til udskiftning af 
vinduer, men der hvor du 
kan hjælpe er til arbejdsda-
gen, hvor der skal gøres 
havearbejde, hovedrengø-
ring og maling af lokaler og 

vinduer, så kom og hjælp 
med at ordne dit/vores med-
borgerhus lørdag den 27. 
marts og 17.–18. april, alle 
dage fra kl. 09.00, begyn-
dende med morgenmad. 
Derudover modtages meget 
gerne ideer til øget indtje-
ning til medborgerhuset. 
Medborgerhusets situati-
on vil blive drøftet på hu-

sets generalforsamling 
onsdag den 24. marts kl. 
18 i Medborgerhuset.  
Efterfølgende er der spis-
ning, hvor tilmelding er 
nødvendig, hvis du vil del-
tage i spisningen.  
Tilmelding skal ske til Ma-
rianne Mackeprang på mail 
adresse mbm@c.dk eller 
telefon 5133 3771. 

Skal vi beholde Medborgerhuset 
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Beldringe Borgerforening 
går ind i rejsebranchen. 
Ja du læste rigtigt! Beldrin-
ge Borgerforening arrange-
rer en 4-dages bustur til 
Berlin med afgang fra Vor-
dingborg (Stensved) den 6. 
maj kl. 7,40 og hjemkomst 
9. maj kl. 21,35 .  
I alt 3 overnatninger m. 
morgenmad på fint hotel 
beliggende centralt i Berlin. 

Rejseleder vil være Hen-
ning Hansen, Beldringevej 
1, tlf. 5599 1093, til hvem 
der kan rettes henvendelse 
om ubesvarede spørgsmål. 
Prisen er kr. 1500,- pr. per-
son i dobbeltværelse. 
Tilmelding og betaling til 
Henning Hansen senest den 
4. marts. 

Hilsen  
Beldringe Borgerforening 

Beldringe Borgerforening  
går ind i rejsebranchen 

Frosten forsinker fibernet 
Den langvarige frost har 
gjort det umuligt for SEAS-
NVE’s entreprenører at 
komme i jorden og etablere 
fibernet i Lundby. 
Fibernettet var lovet klar i 
første kvartal i år, men 
Kong Vinters hærgen bety-
der, at ibrugtagningen af 
fibernettet nu er udskudt til 

andet kvartal 2010. 
Det betyder til gengæld, at 
de, der er kommet i tanke 
om, at det nok alligevel var 
en god idé at tilmelde sig 
fibernet, fortsat har mulig-
hed for det ved at henvende 
sig til SEAS-NVE tlf. 70 
292 444 eller ved at gå ind 
på www.seas-nve.dk. 

Til leje i Lundby 
Nær Lundby Station,  
skole og købmand, er  

5 værelses 1. sals lejlighed  
130 kvm ledig til udlejning. 

Mdl. leje er 5.000,00 kr. inkl. el. + a/c varme og vand, 
indskud 3mdr + 1 mdr. ved indflytning. 

NB!  Er  også særdeles velegnet til erhverv (kontor). 
vedrørende mulig besigtigelse:   

ring  2025 9786. 

Sværdborg Sogns Forsamlingshus  
afholder  

generalforsamling  
torsdag d. 11. marts kl. 19 i huset.  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  
Forslag bedes indgivet til konstitueret formand Steen 

Caspersen, Dalkærvej 47 senest 7 dage før mødet.  
Alle er velkomne! 
Hilsen bestyrelsen. 

Tirsdag den 9. marts kan du 
høre foredrag om husene 
ved Lundby Station. Det er 
Lundby Sognearkiv, der 
byder til en spændende 

aften på Svend Gønge-
skolen kl. 19.30. Alle er 
velkomne! 
Læs mere om arrangemen-
tet i næste 4750Avisen! 

Foredrag om husene ved Lundby Station 
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Stor interesse for fibernet  
i Kostræde Banker og Køng 

Det er i dette område, SEAS-NVE nu tilbyder fibernet. 

Rigtigt mange mennesker var 
mødt op, da SEAS-NVE og 
deres indholdsleverandører 
havde inviteret til informati-
onsmøde om fibernet i Køng 
og Kostræde, i Svinø Forsam-
lingshus den 11. februar.  
Den store interesse er et godt 
tegn, for som det var tilfældet i 
Lundby skal mindst 30 pct. af 
husstandene tilmelde sig for at 
området bliver etableret med 
fibernet.  

Der er 562 husstande i det om-
råde, SEAS-NVE tilbyder fi-
ber, og det betyder, at 168 hus-
stande skal tilmelde sig senest 
den 25. februar!                                                 
Husk, tilmelding til SEAS-
NVE på tlf. 70 292 444 eller på  
http://www.seas-nve.dk/Privat/
Fibernet.aspx 
Har du spørgsmål, så kontakt 
SEAS-NVE tlf. 70 292 444 
eller Irvold Data tlf. 70 222 
912. 

Hvis også du vil have 
fibernet, skal du tilmel-
de dig senest 25. februar 
på tlf. 70 292 444 eller 
gå ind på SEAS-NVE’s 
hjemmeside www.seas-
nve.dk under fibernet 
og tilmelde dig. 168 af 
de 562 husstande i Køng 
og Kostræde skal være 
med, for at SEAS-NVE 
lægger fibernet i områ-
det. 

Kostræde Banker 

Køng 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
 

 
Nr. 82: 8.-9. marts - deadl. 1. mar kl. 10 

Nr. 83: 22.-23. mar - deadl. 15. mar kl. 10 
Nr. 84:  6.-7. apr. - deadl. 25. mar kl. 10* 
Nr. 85:  19.-20. apr. - deadl. 12. apr. kl. 10 

*Fremrykket deadline pga. påsken! 
Bemærk! Vi udkommer    

mandag-tirsdag i lige uger  
og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  

Idrætsforeningen  
Svend Gønge  

afholder  
ekstraordinær  

generalforsamling  
torsdag den 11. marts 

2010 klokken 1900. 
i Køng Forsamlingshus   

  
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af formand 

  
Med venlig hilsen 

Leif Andersen 
kasserer ISG 

Støtteforeningen for Køng 
Museum holdt generalfor-
samling mandag den 8. fe-
bruar.  Der skete en større 
udskiftning i bestyrelsen, 
idet hele tre bestyrelsesmed-
lemmer, Eva Jørgensen, 
Birgit Rasmussen og Jannie 
Hansen ikke ønskede gen-
valg. 
 
Den nye bestyrelse har nu 
følgende medlemmer: 
Hanne Tommerup, formand 
Hanne Jørgensen, næstfor-
mand 
Hanne Nielsen, kasserer 

Johnny Madsen, sekretær 
Thyra Hansen, bestyrelses-
medlem 
Alice Andersen, suppleant 
Aage Jørgensen, suppleant 
 
Den nye formand takkede 
Eva Jørgensen for hendes 
enestående indsats som for-
mand for Støtteforeningen 
og især for den entusiasme, 
hun har udvist under hele 
sinformandsperiode. Den 
begejstring vil jeg forsøge 
at videreføre, sagde Hanne 
Tommerup. 
 

Udstillingsgruppen på Køng 
Museum har formået at få to 
meget fine udstillinger til 
museet. 
 
Nanna Hertoft 14/2 – 14/3 
Søndag den 14. februar var 
der fernisering på en udstil-
ling af en af Danmarks store 
tekstilkunstnere Nanna Her-
toft. Nanna Hertoft væver 
billedtæpper i håndspundne 
og plantefarvede garner, og 
de abstrakte motiver gen-
spejler ofte naturoplevelser 
af landskaber og vejrlig. 
Nanna Hertoft har udført 
mange udsmykninger, bl.a. 
til Europarådet i Strasbourg 
og Europa Parlamentet i 
Bruxelles. Hun har udstillet 
med Koloristerne siden 
1971, og i 1987 modtog hun 
Eckersbergs medalje. 
 
Udstillingen er enestående, 
idet den rummer hele 12 af 
Nanna Hertofts værker. 
Udstillingen varer til den 
14. marts. 

Kirkelig Kunst 21/3 – 23/4 
Fra den 21. marts udstilles 
værker fra Selskabet for 
kirkelig Kunst. Hørren an-
vendes traditionelt til kir-
kens hvide tekstiler, da den 
er et symbol på renhed. Ud-
stillingen passer derfor per-
fekt for Køng Museum, som 
har specialiseret sig i hør. 
Vi håber, at mange vil be-
nytte sig af helligdagene i 
Påsken til at se udstillingen, 
som slutter den 23. april. 
 
Veteranbiler + Design & 
Natur søndag den 16. maj 
Det er blevet besluttet at slå 
det meget succesfulde vete-
ranbilstævne sammen med 
Design & Naturmarkedet. 
Derved vil der blive noget 
både noget for damerne og 
for herrerne. Sæt derfor 
allerede nu et kryds i kalen-
deren. Det bliver en festlig 
dag i Køng, hvor alle Køng 
Fabriks gamle bygninger vil 
blive inddraget. 

Din computer-
mand 
Jeg holder din com-
puter i topform 
Alt i sikkerhed og op-
rydning 
Hardware og software 
Jeg kommer til dig, 
eller du kommer her! 
Både aften og week-
end  
Jeg er meget billig! 
Mail mfp@os.dk    
Ring 2388 7318  
 
Har du brug for start- 
hjælp til din bil, kan 
jeg også klare det!  

Støtteforeningen  
for Køng Museum  
har fået ny formand 

Hanne Tomme-
rup, ny for-

mand for Støt-
teforeningen 

for Køng Mu-
seum. 
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Præstø 

Adelgade 35 - 37 
 

2 pragtfulde lejligheder til leje 
 

Adelgade 35, 1. sal. 
3-værelses lejlighed på 86 m2 med nyt,  

lækkert køkken og badeværelse.  
Helt privat trappeopgang med entré i stueetagen. 

Månedlig leje excl. forbrug : kr. 5.500.  
Depositum : kr. 16.500. 

 
Adelgade 37, 2. sal. 

Virkelig pragtfuld stor 3-værelses lejlighed på 117 m2 
med nyt  stort spisekøkken og nyt badeværelse.  

Lille altan med kig til Præstø Fjord.  
Helt privat og charmerende trappeopgang. 

Månedlig leje excl. forbrug : kr. 6.500.  
Depositum : kr. 19.500. 

 
 

Begge lejligheder er beliggende  
indenfor 3 minutters gang  

fra Super Best, Netto  
og alle specialbutikkerne i Præstøs hovedgade. 

 
Henvendelse : tlf. 4166 7195 

Lundby og omegns skytte-
forening har nyligt afholdt 
præmieskydning. Det fore-
gik over 4 dage, hvor der 
næsten var udsolgt på alle 
baner. Alt i alt et godt og 
vellykket arrangement. Re-
sultatlisten kan ses på 
www.lundbyskf.dk Endvi-
dere har klubben haft et 

Åbent Hus arrangement, 
Bliv skytte for en dag. Der 
var nogle stykker der tog 
imod tilbudet. Hvis man 
ikke nåede at komme og 
prøve, så kan man møde op 
tirsdag eller torsdag aften 
mellem 1830 og 2100. 

Jan B. Kurek 

Præmieskydning i Lundby 
Fo

to
: J

an
 B

. K
ur

ek
 

Hygge i klublokalet på Svend Gønge-skolen i Lundby. 

Kirker får ny hjemmeside 
Lundby og Sværdborg kir-
ker har fået ny hjemmeside, 
www.4750kirkerne.dk.  
 

Du kan fortsat finde kirker-
nes hjemmeside via 
www.syvsogne.dk. 
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DEBAT 
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby. 
Injurierende indlæg opta-
ges ikke! 

Svenske træpiller  
896 kg. 8mm svenske à 16 kg: 

1850,- afhentet 
Vi kan også levere: 

 1 palle 896 kg.: 2100,- kr.  
2 paller 1792 kg.: 3950,- kr. 
3 paller 2688 kg.: 5800,- kr. 

Briketter, afhentet: 
960 kg. briketter eg/bøg: 

1995,- kr. 
Alle priser er inkl. moms! 

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. 

Som man kunne læse i janu-
arnummeret af 4750Avisen 
fik Sværdborg sogns for-
samlingshus på Tinghøjvej 
8 en ordentlig lussing, da 
omkring 20.000 l. vand 
svarende til 20 gode kubik-
meter fossede ned gennem 
lofterne og blev opsuget af 
diverse væg- og gulvmateri-
aler. Det har indstillet al 
udlejning og givet plads til 
en del håndværksmæssig 
udfoldelse i den store sal og 
de to kaffestuer. For imens 
forsikringsselskabets hånd-
værkere gør forberedelser til 
at udføre entreprisen og 
snarligt vil indfinde sig for 
at lægge nye parketgulve, 
som skal kunne holde til 
stilethælenes trommehvirv-
ler i de kommende år, så har 
et par af bestyrelsens effek-
tive handy-mænd været på 
banen. De har nedsat sig 
som frivillig e smede - og 
har forsynet huset med et 
nyt og på mange måder 

bedre rør- og varmesystem, 
end det Kong Frost spræng-
te. Se, det er jo den rene 
idyl. Og da det så allersor-
test ud med økonomien og 
kassereren vred sine hænder 
næsten af led, da var hjæl-
pen pludselig nær: Idet Fri-
tids- og Kulturudvalget i 
Vordingborg kommune 
forbarmede sig over det 
gamle forsamlingshus, som 
de havde hørt var i vold-

somme vand-skeligheder, 
hm. Femogtyvetusind gode 
danske kroner har kommu-
nen givet til renovering ef-
ter vandskaden. De penge 
faldt på et klaskvådt - slud-
der! - et knastørt sted. 
Nu blæser der lunere vinde 
over bakken på Tinghøj i 
Over Vindinge. Hvor for-
samlingshuset har ligget i 
120 år, og måske vil kunne 
ligge i lige så mange år 

frem. Indenfor blæser der 
stadig varmt fra de elektri-
ske varmeblæsere, der i 
tilfælde af en vandskade i 
denne størrelsesorden bliver 
kørt i stilling. 
”Vi har nu fået lavet en plan 
for både den praktiske reno-
vering og desuden den øko-
nomiske redning, idet vores 
bank har sagt god for en 
forhøjelse af vores lån. Alt 
det her har i hvert fald med-
ført at vi har lært huset rig-
tig godt at kende i alle leder 
og kanter –” fortæller kon-
stitueret formand Steen Cas-
persen. ”Vi har desuden 
oplevet en øget interesse for 
huset, ikke mindst ved at 
der er blevet booket en stri-
be arrangementer i de sene-
ste par uger. Al omtale er 
god PR, kan vi konkludere”, 
fortæller Steen Caspersen. 
Der er generalforsamling 
torsdag den 11. marts kl. 19 
i huset, hvor alle er hjerte-
ligt velkomne. 

Forsamlingshuset er oven vande 

Hanne Reintoft  
kommer til Lundby 
Husk at reservere 
onsdag den 10. marts 
om aftenen! Da kom-
mer Hanne Reintoft 
til Lundby og fortæl-
ler om sin gribende 
roman Hjertebånd. 
Romanen udspiller 
sig under skånske 
krig fra 1675 til 

1679, hvor skånin-
gerne og den danske 
hær forsøgte at kæm-
pe Skåne tilbage til 
Danmark. 
Det koster 50,- kro-
ner at komme ind til 
foredraget, som af-
holdes kl. 19 i Med-
borgerhuset Lundby, 
Banevej 4, Lundby. 
Læs også Jørgen De-
vald Hansens artikel 
om skånske krig på 
side 16-17. 

Gønge-
høvdingen 
400 år 

1610-2010 

Generalforsamling i Fjord til Fjord Natursti 
Mandag den 1. marts afhol-
der Fjord til Fjord Na-
turstien generalforsamling i 
Køng Forsamlingshus, 
Øbjerggårds Allé 2, Køng, 
4750 Lundby. 

Generalforsamlingen afhol-
des fra kl. 19-21 og dagsor-
denen er ifølge foreningens 
vedtægter.  
Efter generalforsamlingen 
kommer Helle Jessen med 

et oplæg til debat om na-
turstier og rytteres adgangs-
muligheder samt brugerøn-
sker. 
Helle Jessen er repræsentant 
i Naturrådet i Næstved 
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Dansk Ornitologisk 
Forening inviterer til 
Ørnens Dag søndag 
den 7. marts på Avnø. 
Med de mange havørne, der 
er kommet på vingerne de 
sidste år i Danmark, bliver 
der store changer for at se 
”den flyvende dør” som er 
en populær betegnelse for 
de store fugle, på ”Ørnenes 
dag” den Søndag den 7. 
marts. 
I år blev der i den 30. og 31. 

januar talt i alt 191 havørne 
i Danmark. Lokalt er vi med 
Dybsø og Avnø Fjord privi-
legeret med havørne her i 
vintertiden. Der har hele 
vinteren opholdt sig en del 
havørne i området. En stor 
del af dem er selvfølgelig de 
lokale gamle fugle og deres 
unger, men der kommer 
også ørne fra både Tyskland 
og Sverige om vinteren. 
Med den strenge vinter har 
der været rigeligt med føde 
til ørnene, som tager mange 

af de svage fugle, det være 
sig blishøns som ænder, 
hvilket på længere sigt er 
godt for bestandene. 
På dagen vil der være orni-
tologer til steder på Avnø, 
som vil fortælle om ørnene, 
og der er mulighed for at se 
ørnene i Centerets store 
kikkert i tårnet, såvel som i 
ornitologernes teleskoper. 
Arrangementet starter kl. 
10.00  og slutter kl. 14.00. 
Husk varmt tøj og forplej-
ning. 

Kom og se havørne på Avnø 

Ung havørn over Dybsø 
Fjord.  
Foto: Ivan Ingemansen  

Vinterfugle  af Knud Dahlerup, Klarskov 
I efteråret begyndte jeg at 
gå en runde på tre kvarter. 
Jeg nyder at være i vejret. 
Når det er overskyet, klart 
vejr, blæst og stille, eller 
som nu med frost og kulde. 
Jeg ser skyerne, når de dri-
ver af sted; og de store træk 
af grågæs, ofte flere hundre-
de ad gangen. Jeg kan høre 
knopsvanernes kraftige vin-
geslag, når de kommer fire, 
fem eller seks stykker ad 
gangen; og sangsvanerne 
med deres trompetlyd. 
Da frosten satte ind, ophørte 
de store flyvende fugle med 
at vise sig. En tid så jeg blot 
en flok råger på marken. Jeg 
tænkte, at sådan er det jo 
om vinteren, med frostgra-
der og høj sne; men jeg hav-
de ikke set ordentligt efter. 
Jeg så efter. Først i min 
have. Der er skovspurvene. 
Det er der altid. Så tit, at jeg 
overser dem. Der er solsor-
te. Ikke så mange som skov-
spurvene, men en to-tre 
stykker; men lige så tit som 
skovspurvene. Musvitter er 
der i hækken, og en dag var 
der to blåmejser blandt 
musvitterne. Og der er bog-
finker. Ovre på den anden 
side af vejen så jeg en spæt-
te, eller rettere sagt hørte 
jeg den først og så den bag-

efter. Og på stammen helt 
nede ved foden af mit store 
piletræ sad en gærdesmutte, 
snart med hovedet ned, 
snart med hovedet til siden 
eller opefter, snart bagved 
træet, så fremme igen. Der 
er overraskende mange fug-
le.  
Ude over marken var der en 
flok småfugle. Spurve af 
alle slags, vil jeg tro, uden 
dog at kunne se hvilken 
slags. Der var måske tredi-
ve, fyrre eller halvtreds. En 
klynge eller en klump, hvor 
de fløj op og ned og på 
kryds og på tværs af hinan-
den; nærmest flaksende som 
sommerfugle, skønt de er 
vinterfugle. For nogle vintre 
siden har jeg set en flok 
silkehaler, så det hænder, at 
de er her i byen. 

Her i februar er landskabets 
fugle kragefugle: råger, 
krager, alliker, som lige så 
ofte er på landjorden som i 
luften. Der er husskader og 
flokke af sjagger, som hed-
der det samme som de siger. 
Sjak, sjak, eller sjæk, sjæk. 
Det hænder, og ikke sjæl-
dent, at der kommer en 
musvåge. Kragerne kan 
ikke lide den. De jagter 
musvåger. Eller en spurve-
høg. Den med den lange 
hale. Jeg har sat foderauto-
mater op, som hænger i 
piletræet, der hvor kvistene 

er tættest, så høgen ikke kan 
gå på rov der. I formiddags 
var der en sumpmejse ved 
foderautomaten. 
Naturen er et fantastisk skue 
netop nu. Landskabet er 
dækket med et tykt lag sne, 
og driver drives rundt og 
lægger sig som volde på 
markerne, eller om hushjør-
nerne, eller op ad hækkene, 
eller hvor vinden nu fører 
dem hen. En musvit fløj op i 
et højt træ, så sig omkring 
og kvidrede: ”Hvidt i hvidt. 
Hvidt i hvidt”. Og det har 
den jo så ganske ret i. 

En af vore smukke vinter-
fugle er silkehalen, og den 
er også i Knud Dahlerups 
have i Klarskov. 
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- Da Danmark gen-
vandt Skåne, Gotland 
og Øland - og mistede 
dem igen. 
 
 

V i er i året 1675. 
Danmark er kom-

met på fode igen efter den 
altødelæggende krig mod 
svenskerne i årene 1658-59. 
hvor danskerne mistede 
Skåne, Halland og Blekin-
ge. Nu går rygterne om en 
snarlig invasion af Skåne 
for at vinde de tabte østbe-
siddelser tilbage, og det skal 
snart vise sig at rygterne 
taler sandt. Den enevældige 
konge, Christian V, som i 
1670 arvede tronen efter sin 
far, Frederik III, 
har besluttet sig for at udru-
ste en hær, der skal prøve at 
generobre Skåne. 
I 1675 er situationen mo-
den: Sveriges mægtige allie-
rede Frankrig kommer i krig 
med Nederlandene og Sve-
rige selv med Brandenburg. 
Danmark rykker sin for-
bundsfælle Brandenburg til 
undsætning og indleder 
krigen imod Sveriges nord-
tyske besiddelser, men det 
egentlige krigsmål er Skå-
nelandenes generobring. 

Den danske førsteminister, 
rigskansler Peder Griffen-
feld, fraråder dog på det 
kraftigste et felttog mod 
Sverige, da Sverige ved 
traktat er allieret med 
Frankrig, men det er forgæ-
ves. Den 28. februar 1676 
erklærer Danmark Sverige 
krig, og ca. 4 uger efter let-
ter flåden anker fra Køben-
havns red for at overføre 
13.000 mand til skåne. Seks 
fregatter sejler foran, derpå 
førselsskibene og til sidst 
fire linieskibe. Hertug Hans 
Adolf af Pløn er overgene-
ral og kongen selv er med 
på togtet. Det er opfyldelsen 
af hans ungdomsdrøm, der 
nu går i opfyldelse. I 16 år 
har han længtes efter denne 
dag. 
Tusinder på den anden side 
sundet har ventet ham med 
længsel. 
 

F låden kaster anker 
ud for fiskerlejet Rå 

mellem Helsingborg og 
Landskrona. Fodfolket tøver 
med at gå i land, da der sy-
nes at være forsvarsværker 
på strandbredden. Pludselig 
viser en kvinde sig og råber: 
”Kom hid i land, her er in-
gen fare!” Dette tegn får 
fodfolket til at gå i bådene, 

og snart følger kongen og 
generalerne efter. 
I starten er krigslykken på 
danskernes side. I april 
1676 erobrer en dansk flåde 
under admiral 
Niels Juel Gotland. Den 1. 
juni besejrer en dansk-
nederlandsk flåde svensker-
ne ved Øland og i samme 
måned erobrer de danske 
tropper både Ystad og Hel-
singborg. Nu marcherer 
hæren med kongen i spidsen 
østover til Kristianstad, som 
efter en kort belejring også 
falder i danskernes hænder. 
Snart kapitulerer den ene 
fæstning efter den anden, og 
den danske overkommando 
kan med tilfredshed konsta-
tere skåningernes positive 
holdning til deres gamle 
landsmænd. Dette er en 
forudsætning for at kunne 
supplere felthæren med frit 
opererende snaphaner 
(dansksindede friskytter), 
som bliver samlet i friskyt-
tekorps. Krigen bringer dog 
også modgang. Malmø hol-
der fortsat stand, og erobrin-
gen af denne større by må 
udskydes, men trods det, er 
det nu en kendsgerning, at 
de gamle danske østbesid-
delser, Skåne, Gotland og 
Øland, er vendt hjem til 
Danmark og dermed får en 

dansk styrelse. 
 

P å begge sider af 
sundet er befolknin-

gens glæde naturligvis stor, 
men den skal hurtigt vise 
sig at blive kortvarig, for 
hen imod julen 1676 drager 
den unge svenske kong Karl 
XI med en hær fra Småland 
til Skåne, og det kommer 
den 4. december til et for-
færdeligt slag ved Lund. 
Det første sammenstød en-
der uafgjort. I den næste 
kamp sejrer den danske hær 
og kaster svenskerne ind i 
Lund. Kong Karl er dog 
ikke fuldstændig slået, for 
skønt mørket er faldet på, 
sejrer han tredje gang, og 
den danske hær lider store 
tab. Med i alt 8000 dræbte, 
hvoraf de 5000 er danske, 
bliver slaget det blodigste i 
Nordens historie. 
 
De næste kampe ender uaf-
gjorte, og det sker også ved 
Landskrona, hvor kongerne 
mødes igen ca. et år efter 
slaget ved Lund. Her viser 
begge konger det samme 
personlige mod, men uden 
at det kommer til en afgø-
relse. Danskerne vedbliver 
at holde sig i fæstningerne 
og de erobrede byer. 

Skånske krig fra 1675-1679 

Onsdag den 10. marts kommer 
Hanne Reintoft til Lundby og for-
tæller om sin hjertegribende roman 
Hjertebånd. Romanens handling 
udspiller sig under skånske krig, 
som Jørgen Devald Hansen fra 
Lundby her fortæller om. Læs om 
arrangementet med Hanne Reintoft 
på side 10. 

Det sidste kort, som viser Skåne, Halland og 
Blekinge som danske områder. Den danske 
herredsinddeling af Skåne fremgår også af 
kortet. De to herreder i den hvide cirkel er 
Vestre og Østre Gønge Herred. 
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D en svenske strate-
gi går nu ud på at 

presse den danske hær i 
havet og føre krigen over til 
Danmark. I foråret 1677 
havde kong karl derfor 
sendt en flåde på 11 skibe i 
søen for, muligvis ved en 
landgang på Sjælland, at 
tvinge de danske til at opgi-
ve besættelsen af Skåne. 
Dette forhindrer den danske 
admiral Niels Juel imidler-
tid. Den 1. juni 1677 kom-
mer det til et søslag ved 
Møn, hvor den svenske flå-
de bliver slået, og den sven-
ske admiral samt 2000 
svenske soldater taget til 
fange. Herudover har Niels 
Juel taget 8 svenske skibe 
med ca. 300 kanoner. 
Hovedparten af den svenske 
flåde er dog stadig intakt, 
og under admiral Evert 
Horns ledelse bliver 36 ski-
be med 1804 kanoner sendt 
ud for at møde den danske 
flåde, som kun råder over 
25 skibe med 1267 kanoner. 
Om morgenen den 1. juli 
1677 ligger de to flåder over 
for hinanden i den sydlige 
ende af Køge Bugt mellem 
Stevns og Falsterbo. Niels 
Juel løsner det første skud 
for at udfordre Horn, og 
snart er søslaget i gang. 
Mens der kæmpes, går vin-
den, som Niels Juel har for-
udset, om i vest, hvorved 
han får luven. Denne fordel 

benytter han til at lade sine 
skibe danne en lige linje for 
derefter at sætte ind på den 
fjendtlige slagorden, der 
derved bliver sprængt. 
Svenskerne lider et knusen-
de nederlag i den største og 
mest afgørende sejr, nogen 
dansk flåde har vundet. 
Ikke mindre end 7 linieski-
be foruden nogle mindre 
fartøjer med i alt 456 kano-
ner bliver taget og indlem-
mes i den danske flåde. 
Danskerne mister derimod 
ikke ét fartøj, mens de fald-
nes og fangernes antal for 
svenskernes vedkommende 
er stort. 
 

E fter sejren holdes 
der takkefest over 

hele Danmark og Norge, og 
Niels Juel hædres efter for-
tjeneste af konge og folk. 
Danmark opretholder stort 

set sit herredømme over de 
skånske landskaber indtil 
1679, og det gælder også 
for Gotlands og Ølands ved-
kommende. 
Kongens førsteminister, 
Peder Griffenfeld, havde 
været imod krigen. Den 
kunne ikke vindes trods nok 
så storslåede sejre, mente 
han. Dette fordi Frankrig 
var Sveriges allierede, og 
stormagten Frankrig ville 
aldrig tillade et svensk ne-
derlag. Christian V havde 
ikke lyttet til Griffenfeld og 
må derfor snart sande, at 
ministeren havde haft ret. 
Danmarks ellers tro for-
bundsfælle Holland ønsker 
ikke at sætte sig op mod 
Frankrig, men trækker sig i 
stedet ud af krigen og over-
lader danskerne til deres 
egen skæbne. 
Den 23. august 1679 under-
tegnes en fredstraktat i Fon-

tainebleau ved Paris og bli-
ver et fransk diktat, som 
lyder på, at Danmark skal 
forlade alle sine erobrede 
områder. Christian V over-
vejer, om han skal gå imod 
Frankrigs ønsker, men han 
besinder sig, og derefter 
finder den endelige freds-
traktat sted i Lund den 26. - 
27. september 1679. 
 

K un 44 svenske 
krigsskibe, som 

var blevet erobret, forblev 
under dansk flag. Hertil 
kommer to  tyske grevska-
ber, Oldenburg og Delmen-
horst, som tilbage i 1667 
overgik til det danske rige, 
da den oldenburgske greve-
slægt uddøde. 
Trods det ringe udbytte ved 
fredsforhandlingerne, så 
havde Danmark-Norge, ikke 
mindst takket være Niels 
Juel, genvundet sin status 
som regional stormagt samt 
vundet både ære og respekt, 
der rakte langt uden for 
landets grænser. 
 

Jørgen Devald Hansen 
Lundby 

Ved kampene i Skåne mød-
tes danskerne af de karo-

linske soldater, svenskekon-
gens soldater. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 De danske styrker lige før befrielsen af Kristianstad. 
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Sidste år var der en del 
ballade i Lundby. Hær-
værk og drengestreger 
formentlig udøvet af børn 
og unge, som kedede sig i 
deres fritid og ikke var 
tiltrukket af de traditio-
nelle fritidstilbud. Så ind-
kaldte Svend Gønge-
skolen til møde, der blev 
stiftet en forening, for-
eningen engagerede Pe-
ter Aagaard til at få gang 
i noget rollespil for dren-

ge og piger i Lundby. Og 
i dag blot et halvt år se-
nere er der omkring 
hundrede medlemmer af 
Rollespil Svend Gønge, 
som trækker børn og un-
ge både fra Lundby og 
omegn – sågar helt fra 
Præstø. 

”Ingen havde regnet med, at 
det ville blive så stort, og så 
på den korte tid,” smiler 
Peter Aagaard, som til dag-
lig er projektleder og far til 
en ni-årig dreng. 
Peter Aagaard havde selv 
gået til rollespil med sin 
dreng i nogle år, og good 
news travels fast, for det 
havde rygtedes, at han kun-
ne noget både med hjemme-
lavede våben, fantasy-
eventyr og frygtindgydende 
masker. 
”Det er interessant, at det 
har grebet sådan om sig. 
Men det handler vel om, at 
alt, hvad man lægger energi 
i, smitter af og bliver popu-
lært. Det er selvforstærken-

de. Og jeg lægger meget 
energi i rollespillet,” under-
streger Peter Aagaard. 
Han er nødt til at råbe for at 
få ørenlyd. Mens han for-
tæller Lundbys seneste sol-
strålehistorie, serverer rolle-
spilsforældre kage og safte-
vand, et hav af drenge og 
piger suser omkring, og i 
baggrunden er besøgende 
fra en anden rollespilsfor-
ening ved at fortælle om 
deres regler og dragter. Det 
hele foregår en torsdag af-
ten i Medborgerhuset Lund-
by. 
Svend Gønge-skolen var 
hårdt ramt af hærværket og 
indkaldte SSP-samarbejdet, 
Borgerforeningen Lundby 
og Idrætsforeningen Svend 
Gønge til et møde om sa-
gen. Efter mødet henvendte 
Borgerforeningen sig til 
Medborgerhuset og spurgte, 
om huset kunne tænke sig at 
stå for et projekt, der også 
kunne tiltrække nogle af de 
børn og unge, som ikke 
kom f.eks. i idrætsforenin-
gen. 

Medborgerhuset var med på 
ideen, og der blev lavet en 
ansøgning om støtte til 
LAG’en, den lokale akti-
onsgruppe. Projektet opnåe-
de støtten og dannede for-
eningen Rollespil Svend 
Gønge, som skulle drive 
aktiviteterne i projektet. 
”Vi forsøger at give noget 
tilbage til lokalområdet. Nu 
er det blevet så stort, at vi 
betaler lokaleleje, og der 
skal bestilles rengøring efter 
os, så det genererer jo også 
lidt vækst lokalt. Men det 
primære er, at vi åbenbart 
har ramt et behov, for vi får 
fat i de børn, der ikke har 
lyst til at gå til de kendte 
idræts- og fritidsaktiviteter. 
Vi får givet nogle gode vær-
dier til de børn, der måske 
ikke lige er så gode til at 
læse, spille fodbold eller 
lignende. Her er der plads 
til dem, her kan de finde 
noget, hvor de kan hævde 
sig. Rollespil rummer alle. 
Derfor er vores slogan også 
’rollespil for alle’,” siger 
Peter Aagaard. 

Rollespil Svend Gønge 
en dundrende succes 

Skønjomfru fanget af fæle 
krigsmænd. 

Artiklen er en af flere sol-
skinshistorier indsamlet af 
Landsbyforum, som alle 
kan læses på 
www.landsbyforum.dk   

Området ved Svend Gønge-lunden er perfekt til rollespil 
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At foreningen har ramt et 
behov understreges også af, 
at der strømmer børn til fra 
både Lundby, Præstø, Næst-
ved, Fakse, Køge, Nykø-
bing, Fakse og Haslev. 
”Det er vi rigtigt glade for. 
Vi vil jo gerne have så man-
ge som muligt med. Også 
fordi et af målene er at få 
udbredt kendskabet til rolle-
spil og fortælle verden, at 
alle fra 2 til 135 år kan være 
med,” smiler Peter Aagaard. 

Rollespil i blodet 
Alle er velkomne, også 
børn, der aldrig har spillet 
rollespil, og ikke har et vå-
ben. Til at begynde med kan 
man låne et våben af for-
eningen. Der er også masser 
af plads og roller for dem, 
der ikke har specielt meget 
lyst til krig og sværdslag. 
”Rollespil er først og frem-
mest skuespil. Det handler 
ikke om at vinde, det hand-
ler om at lave noget sjovt. 
Jo mere du giver af dig selv 
til spillet, jo sjovere bliver 
det. Det gælder om at lade 
det se lidt sejt ud, når man 
dør. Der er i øvrigt en masse 
regler i rollespil. Det er 

skægt, børnene kan rigtig 
godt lide regler. 
Børnene skal være fyldt 8 
år, og indtil de er 10, skal de 
have en forælder med. 
Rollespillerne mødes tre 
torsdage og en søndag om 
måneden. Derudover tager 
de af og til på tur til andre 
rollespils-byer, og forenin-
gen har netop fået bevilget 
penge til at besøge Lundbys 
venskabsbyer i Lönsboda i 
Skåne og Lohmen i Tysk-
land. Foruden de 100 børn 
er der omkring 25 aktive 
hjælpere i form af unge 
mennesker og forældre, der 
spiller en aktiv og vigtig 
rolle bag kulisserne. 
”Det her kunne slet ikke 
lade sig gøre uden den 
kæmpe forældreopbakning, 
der er bag. Og det er resul-
tatet af, at mange bidrager. 
Medborgerhuset lagde loka-
ler til, Foreningen Svend 
Gøngelunden tilbød os at 
lege i deres skov, Forenin-
gen Svend Gønge tilbød, at 
vi kunne være en del af 
Gøngemarkederne og så 
videre,” fortæller Peter Aa-
gaard. 
Han lægger også selv man-

ge kræfter i den nye for-
ening: 
”Det er et stort arbejde. Jeg 
bruger i gennemsnit to timer 
om dagen på rollespillet i 
øjeblikket.” 
Peter Aagaard har en nedar-
vet interesse for skuespil, 
kostumer og sjov. 
”Min søn og jeg har gået til 
rollespil, siden han var seks 
år. Min far spillede vikinge-
spil, og både min farfar og 
oldefar spillede teater og 
dilettant. Så det ligger i blo-
det. Og så kom det her, og 
jeg syntes, det kunne være 
sjovt at få lov at være med 
fra start,” fortæller Peter 

Aagaard om baggrunden for 
Rollespil Svend Gønge, 
som i den grad er en solstrå-
lehistorie. 
”Dels har vi ramt et behov, 
dels er Harry Potter, Ringe-
nes Herre og den slags selv-
følgelig med til at gøre, at 
rollespil er blevet så popu-
lært.” 
Interesserede kan kontakte 
rollespilsleder Peter Aa-
gaard. 

Yderligere oplysninger 
kontakt venligst: 
 
Rollespilsleder Peter Aa-
gaard tlf. 2080 8436. 

Monstre i røg og damp. 

Rollespil er for alle, og alle kan være med i rollespil! 

Rollespilsleder Peter Aagaard med klædelig skindhue. 
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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*) 
 
Tirsdag den 2. marts 
Bårse, Aggerhus: 14.00 
 
Søndag den 7. marts 
(3. søndag i fasten) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 

Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
Søndag den 14. februar 
(Midfaste) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 Helle Poul-
sen 
Køng: 10.30 
Konfirmanderne laver 
gudstjenesten 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen*) 
 
 
*) Vester Egesborg Kirke er 
lukket i marts på grund af 
renovering. 

 Gudstjenester  

Lundby Kiosken 
Vi har nu smurt morgenbrød og frisk kaffe. Samtidigt 
er det nu også muligt at få stillet sulten med en Haps-
dog. Og så har du chancen for at vinde den helt store 

gevinst i Lundby Kiosken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle dage fra 06.30 til 21.00 

Ma 22 4750Avisen omdeles 
19.00: Generalforsamling i For. 
Lundbyweb/4750Avisen i 
Medborgerhuset Lundby. 
Ti 23 4750Avisen omdeles 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 24 19.00: Bestyrelsesmø-
de i Borgerforeningen Lundby 
i Medborgerhuset Lundby. 
To 25 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
Sidste frist for tilmelding til 
fibernet i Køng og Kostræde 
Banker! 
Lø 27 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 28 9.30: Vandretur fra 
Kulsbjerg, Vallebovej i Ørs-
lev Kohave  
Ma 1 Deadline 4750Avisen 
19.00: Generalforsamling i 
Fjord til Fjord Naturstien, 
Køng Forsamlingshus, Gl. 
Øbjerggårds alle 2, Køng, 4750 
Lundby. 
Ti 2 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 1 
19.00: Generalforsamling i 
Borgerforeningen Lundby. 

To 4 13,30 Torsdagskomsam-
men i graverboligen v. Beldrin-
ge Kirke. Beldringe Borgerfor-
ening 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Lø 6 9-11.30: Køng Husflids-
skole, børnehold 
14.00: generalprøve på dilet-
tantstykket Plejehjemmet på 
(M)Åsen, Hammer forsam-
lingshus. 
14.30: Vandretur - start i Ska-
verup ved Koholtevej. 
18.00: Premiere på dilettant-
stykket Plejehjemmet på (M)
Åsen, Hammer forsamlingshus. 
Sø 7 10-14: Ørnetur ved Avnø 
Naturcenter. 
Ma 8 4750Avisen omdeles 
Ti 9 4750Avisen omdeles 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
19.30: Foredrag om bygninger 
ved Lundby Station. Svend 
Gønge-skolen. Arr.: Lundby 
Sognearkiv. 
On 10 19.00: Hanne Reintoft 
fortæller om sin roman Hjerte-
bånd i Medborgerhuset Lund-
by, entré: 50 kr. Kaffe: 25,-. 

Det sker i feb.-marts 

Vi fortsætter vandreturene 
med start om lørdagen kl. 
14.30 og om søndagen kl. 
9.30 
6. marts: Start Skaverup ved 
Koholtevej 
14. marts: Start grusgraven 
ved Ugledige 
20. marts: Start ved Netto i 
Præstø  
28. marts: Start P-pladsen 

overfor Vordingborg Stati-
on 
Fra april måned går vi tirs-
dag aften kl. 18.30 første 
gang den 6. april. 
Alle fra nær og fjern er vel-
komne. 
Med venlig hilsen Hanne 
Kofoed Jensen, Køng Bor-
gerforening. 
Tlf. 2075 8420 / 2227 7732 

Vandreture i marts 
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Her er kontaktpersoner til din 
borger– eller beboerforening i 
netop dit sogn.  
 

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 7318 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  

Lokalkontakt 

Honningbierne har det 
svært nu om dage. Omfat-
tende brug af insektbekæm-
pelsesmidler og landbrugets 
monokulturer udgør alvorli-
ge trusler mod de danske 
bier. 
Biavl er ellers blevet prakti-
seret i mere end tusinde år 
og udgør en vigtig del af 
vores kulturelle arv. 
Der er kun ca. 4.000 biavler 
i Danmark. hvoraf hoved-
parten er hobby- eller fri-
tidsbiavlere. 
De fleste biavlere har bierne 
stående i haven eller andre 
steder i naturen, hvor de 
kan stå uforstyrret. Nuti-

dens bier er fredelige og har 
travlt med indsamling af 
nektar og pollen, så naboer 
mærker som regel intet til 
bierne. 
Der er stort behov for at øge 
antallet af bier- og biavlere, 
på  www.biavl.dk man se 
hvor der er begynderkurser 
i biavl.  
Flakkebjerg herreds Biav-
lerforening gennemfører 
derfor i år et begynderkur-
sus for nye biavlere. Det 
starter med 5  aftener, med 
indlæg, billeder og film, om 
hvordan bierne bærer sig 
ad, og hvordan og hvornår 
de har brug for biavlerens 

hjælp, det starter onsdag 
den 3. marts, kl. 19.00.  
Efter det indledende kursus 
er foreningens skolebigård 
åben hver anden tirsdag 
aften indtil først i septem-
ber. Erfarne biavlere er klar 
med råd og dåd. 
Flere informationer om 
kursus og tilmelding kan 
ske til Frank Toftum på 
toftum@honningbier.dk, 
eller tlf. 25346361. Det er 
også muligt at få informati-
onerne hos formand Bent 
Larsen på bentflar-
sen@mail.dk , eller tlf. 
20451082.  

Sælges: KLOVN 
DVD-boks med Klovn - 
Frank Hvam og Casper 
Christensen. Ikke åbnet. 
Fejlkøb. Koster 400 kr. 
Sælges for 300,- kr.  
Henv.  
Tlf. 40 333 023 
 
Salg af legetøj:  
V.SMILE spil med 1 joy-
stick og 3 spil 300 kr -
 Fodboldbord 300 kr - Bar-
biedukker m/bil-møbler-tøj 
og dyr 150 kr - Byggemand 
Bob maskiner og duk-
ker 150 kr - Koalabrødrene 
m/ flyvemaskine og dukker 
150 kr - Safaridyr m/dukker 
og biler 100 kr - Bratzduk-
ker 3 stk m/ tøj 75 kr - 
Diddl blokke og æsker m.m 
75 kr. Alt meget velholdt. 
Tlf. 2072 4382 
 
Sælges billigt: 
Pladespiller Lenco brugt 2 
gange + ca. 130 LP’er. 
Samlet 1500,- kr. 
Pigecykel, Kildemoes grå 
syv gear 26 ” 650,- kr. 
Reol ahorn 2 sektioner med 
hylde imellem 500,- kr. 
Elektrisk løvsuger 100,- kr. 
Ungdomsbriks sort med 
stålben 200,- kr. 
DVD-film nye gysere 30,- 
kr. pr. stk. Ny frituregryde 
50,- kr. 2 stk. køkkenure m. 
minut-ur 1 creme, 1 rødt 
30,- kr. pr. stk. El-fodbad 
m. massage 50,-.  M. Jen-
sen, Bårse, tlf. 2086 5472 
 
Til salg: 
Doro, ældrevenlig mobilte-
lefon med store taster. Også 
sms – funktion. Lader og 
instruktionsbog. Pris 750 kr 
Trimform muskelstimula-
tor. Elektrisk muskelstimu-
lation gennem huden a lá 
Bailine. Pris 750 kr 
Helt ny emhætte. Sælges 
pga fejlkøb. 
Thermex Optica 661V 90 
cm, væghængt. Pris 2000 
kr. 
Henvendelse på tlf. 3190 
9712 Olestein Jensen 

Afskeds-arrangement 
torsdag, den 11. marts 
kl. 15 i Rytterskolen i 
Lundby. 
 
Sværdborg kirkes trofaste 
graver, Birthe Laustsen, 
som har arbejdet på kirke-
gården og i kirken i Sværd-
borg i hen ved 15 år, har nu 
valgt at gå på pension. Hun 
har dog forinden sin ansæt-
telse i Sværdborg desuden 
været graver i Lundby i 13 
år.  
”Ja, der er jo mange ting, 
der har ændret sig siden jeg 
først tiltrådte”, fortæller 
Birthe.  
”Da jeg kom til Lundby 
Kirke, var det en lærer 
Brun, der var kordegn. Og 

han ankom i god tid inden 
gudstjenesten i kjole og 
hvidt, han var meget nobel! 
Når han sang under gudstje-
nesten, vandrede han op og 
ned ad midtergangen, og så 
stoppede han op ved dem, 
der ikke sang højt nok 
med.” 
Birthe har været graver, 
mens hele 11 kirkeværger 
har passeret revy, så hun 
ved mere om kirkens speci-
fikke forhold end nogen 
anden. Hun har også funge-
ret som klokker, hvor det 
gjaldt om at bevæge sig op 
ad den stejle tårntrappe til 
klokkespillet og udføre de 
rigtige slag på de rette klok-
ker.  I dag betjenes klokker-
ne automatisk fra våbenhu-
set i næsten alle landets 

kirker. 
Torsdag den 11. marts af-
holdes der arrangement i 
Rytterskolen ved Lundby 
Kirke kl. 15-17. Faktisk var 
der i forvejen lagt an til 
ældrearrangement, et tiltag 
menighedsrådene har søsat i 
indeværende vintersæson. 
Men denne torsdag håber 
man at se mange, som her 
kan få lejlighed til at sige 
farvel til Birthe som graver. 
Og man kan ankomme lø-
bende i de ca. to timer ar-
rangementet varer.  
Hvis man har spørgsmål 
kan man evt. ringe på tlf. 
5598 1264 til formand for 
Sværdborg menighedsråd, 
Kirsten Hansen. 

Birthe Laustsen stopper som graver 

Honningbierne har det svært  

Fællesmarkedet 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 22. februar 2010 til mandag den 8. marts 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Fuldkost til Hunde 5 kilo pr. ps.  
Normalpris: 41.90                           34.90 
Hundemad m/ Fjerkræ - Oksekød - Hjerte/
Lever. 1240 gram  
Frit Valg pr. ds. 9.90                         7.90 
Hundemad m/ Oksekød - Kylling. 300 gram. 
Frit Valg. pr. stk. 6.90                       4.90 
Fuldfoder til Katte m/ oksekød - Fisk.  
1500 gram Frit Valg pr.ps.15.90       12.90 
Kattemad m/ Fjerkræ - Oksekød - Vildt.  
415 Gram. Frit Valg pr.ds. 4.45          3.90 
Kattemad m/ Oksekød - Vildt.  
100 gram. Frit Valg pr.stk.2.65          1.90 
  
Toiletpapir 8 rl. pr. ps. 14.90            12.90 
Køkkenruller 4 rl.pr.ps. 12.90           10.90 
Maskinvask 3,5 kilo 33.90                 29.90 
Afspændingsmiddel 500 ml. 7.90         6.90 
Klare/Sorte Affaldssække 120 liter 
10 stk. 13.90                                   11.90 
Husholdningsfilm 60 mtr.  
pr. pk. 8.90                                       6.90 
Bagepapir 20 mtr. 11.90                    9.90 
Alufolie 2x20 mtr. 17.90                   14.90 
Altmuligtklude 10 stk. pr. ps. 8.90       7.90 
Kaffefilter - Ubleget 200 stk. 10.90      8.90 
Lommeletter 10 stk. pr. pk. 4.90         3.90 
 
Løse Ris i kogepose. 500 gram 5.90     4.90 
Cornflakes 750 gram 13.90                 9.90 
Hvedemel 2 kilo 7.90                          5.90 

Rasp 500 gram 4.90                          3.90 
Baguettes 2 stk. pr.ps. 4.90               3.90 
Ciabatta Brød pr.stk. 6.90                  5.90 
 
Saltstænger 2 pak - 250 gram 6.90    4.90 
Slagter Flæskesvær 75 gram 9.90      7.90 
Popcorn - Microbølgeovn 3 x 100 gram. 
Alm/ Light. Frit Valg 7.90                   5.90 
Flødeboller 12 stk.pr.pk. 14.90         11.90 
Lys/Mørk pålægschokolade 30 stk.  
pr.pk. Frit Valg 15.90                       13.90 
Blandede Bolcher - Kanonrør - Pulverpadder 
250 gram pr.ps. Frit Valg 14.90        12.90  
 
Mayonnaise - Remoulade 400 gram.  
Frit Valg. 9.90                                  6.90 
Flydende Stegemargarine 500 ml.  
9.90                                                7.90 
Stegemargarine 500 gram 6,75         5.90 
Plantemargarine 400 gram 6.90         5.90 

Så bliver det ikke billigere! 

Du kan spare rigtigt mange penge! 

Supervarer 
til superpriser 

Gå på opdagelse! 
Gå på opdagelse blandt vores man-
ge supertilbud og find lige netop det, 
du har brug for.  
Prøv at regne ud, hvor mange penge 
du har sparet! 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 22. februar 2010 til mandag den 8. marts 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Grød 500 gram Frit Valg 8.90             6.90 
Marmelade i spand flere slags  
900 gram  Frit Valg 13.90                 10.90 
Marmelade i glas. flere slags 400 gram  
Frit Valg 9.50                                    6.90 
Ananas i skiver/stykker 560 gr.  
Frit Valg pr. ds. 10.90                        6.90 
Ferskner Halve 820 gram  
Pr ds. 10.90                                      8.90 
 
Æble juice 1,5 ltr. 7.90                      6.90 
Æble juice 5x250 ml. 13.90              11.90 
Appelsin juice ltr. 9.90                       6.90 
Appelsinjuice 5x250 ml. 14.90          11.90 
Sukkerfri Læskedrik flere slags1 liter  
Frit Valg 9.90                                    7.90 
  
Flåede Tomater 400 gram. 4.75         3.90 
Hakkede Tomater 400 gram 5,25       3.90 
Koncentreret Tomat Pasta/Pure  
140 gram 2.90                                  1.90 
Champignon i skiver 280 gram 6.90    5.90 
Søde Majs 340 gram 4.90                  3.90 
Rødkål 1060 gram pr. glas 10.90        8.90 
Kartofler i glas 660 gram 7.90            6.90 
Sennep 400 ml. 7.25                         5.90 
Tomatketchup 1 kilo 17.90               14.90 
Bearnaise sauce 4 breve  
pr. pk. 10.90                                     8.90 
Makrelfilet 3x125 gram 23.90           19.90 
  

Kartoffelskiver/Både 750 gram 7.90   5.90 
Pommes Frites 1000 gram 7.90          5.90 
Biksemad 600 gram 18.90               14.90 
mini Frikadeller 500 gram 21.90       16.90 
Ris/Wok Blanding - Majs 750/500 gram 
13.90                                              9.90 
Blomkål - Broccoli Blanding 1000 gram 
17.90                                             14.90 
Suppeurter 1000 gram 12.90           10.90 
Haricot Verts 750 gram 13.90          11.90 
Flutes - Rundstykker - Bl. morgenbrød - 
Hvidløgsflûtes 3-15 stk.pr.ps. 12.90   9.90 
  
Hamburgerryg - Rullepølse - Skinke - 
Rg.Filet - Salami 110/250 gram  
pr. pk. 11.90                                    9.90 
Grill - Hotdog pølser 10/11 stk. 
pr. ps. 22.90                                   17.90 
Partypølser 10 stk.pr.ps.  16.90        14.90 
Skinke i strimler 175 gram 9.90          7.90 
Kyllingetern Toppings 150 gram  
18.90                                             14.90 
Frikadeller 5 stk/250 gram 11.90        9.90 
Leverpostej 500 gram 10.90               8.90 
Bacon i skiver 150 gram 8.90             6.90 

Så bliver det ikke billigere! 

Jo mere du køber, desto mere sparer du! 

Supervarer 
til superpriser 

Jamen, er det ikke super! 
Hvis du sætter pris på, at dine varer ikke 
koster for meget, så er vores supertilbud 
lige noget for dig!  


