
4750  Avisen 
7. årgang nr. 82 

Avisen til alle i  

 8.-9. marts 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

 

Kom med på tur  
til Gøngelandet 

Dilettant i Hammer 
Var du ikke til dilettant i Ham-
mer i lørdags, så får du chancen 
onsdag aften, hvor stykket Pleje-
hjemmet (M)Åsen opføres ved en 
café-forestilling i Hammer For-
samlingshus.               Læs side 4 

Hanne Reintoft 
kommer onsdag 
                                    Læs side 6 

Hvor bli’r 
bussen af? 

SEAS-NVE har besluttet at udvi-
de fristen for tilmelding til fiber-
net i Køng og Kostræde til den 
15. marts. Indtil videre har 17 
procent tilmeldt sig fibernet. 30 
pct. skal med, for at fibernettet 
etableres.         Læs mere side 8 

Ny frist for fibernet  

Eksperter taget med på råd 
Her ser du de fire eksperter, som Syv 
Sogne Samarbejdet tog med på råd, da 
det forleden indledte planlægningen af 
årets familiebegivenhed i området, Syv 

Sognes familiefestival, som finder sted 
den 26.-27. juni i år på Avnø Naturcen-
ter.                                     
                                           Læs side 15 

Den sidste dag i maj og de fire 
første i juni kan du komme med 
på en eksklusiv tur til Gøngelan-
det i Skåne. Det er OK-klubben i 
Næstved, der har inviteret borge-
re i Syv Sogne og Hammer med 
på turen, som betyder møde med 
vilde snaphaner.       Læs side 5 

En ung borger i Lundby-området stiller 
i 4750Avisen spørgsmålet: hvor bli’r 
bussen af?  
- Jeg mener, det er et kæmpe minus for 
byen, at de unge mennesker ikke kan 
komme i skole i Vordingborg, til fri-
tidsaktiviteter osv. med mindre deres 

forældre kan køre dem, man selv har 
bil og i vores tilfælde 2 biler. Dette er 
jo helt urimeligt, skriver borgeren i et 
indlæg i 4750Avisen. 
Kommunen holder møde om trafiksitu-
ationen med lokalrådene på torsdag. 
                                            Læs side 3 
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CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
 

Oplag: 4885 eks. 
4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker i 4750 Lundby  
samt 4760 Sværdborg Sogn,  

4720 Bårse og Beldringe Sogne 
samt 4700 Hammer Sogn.  

Dette blad omdeles  
8.-9. marts 2010 

 
Har du ikke fået bladet, så ring til  

4750Avisen på 6130-1004 
 

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

nummer af 4750Avisen er  
mandag den 15. marts kl. 10!   

Næste nummer udkommer  
den 22. –23. marts 2010. 

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

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

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

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

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

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

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

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

To blev Årets Svend 2010 
Da Borgerforeningen 
Lundbys bestyrelse ved-
tog fundatsen for uddelin-
gen af den årlige for-
tjenstmedalje til en bor-
ger, der har gjort noget 
særligt for at kaste lys 
over Lundby, havde man 
taget højde for, at det 
måske ikke var hvert år, 
der var nogen, der var 
værdig til at modtage 
medaljen, hvorfor det står 
i fundatsen, at bestyrelsen 
kan vælge ikke at uddele 
den.  
Da bestyrelsen i år skulle 
vælge, hvem der skulle 

have den, var det umuligt 
at vælge blandt to kandi-
dater, og derfor besluttede 
bestyrelsen, at to skulle 
udnævnes i år. 
Peter Aagaard blev Årets 
Svend, fordi han på kun 
et halvt år har oprettet en 
rollespilsgruppe i Lund-
by, Rollespil Svend Gøn-
ge, som har fået over 100 
medlemmer og som er 
blevet kendt over hele 
Sydsjælland. 
Marianne Mackeprang 
blev Årets Svend, for 
hendes fantastiske arbejde 
for at holde gang i Med-

borgerhuset Lundby. 
- Det er udtryk for et helt 
forrygende år 2009 for 
Lundby, at vi  har været 
nødt til at uddele to pri-
ser, sagde formand Peter 
Sten Hansen.  
- Vi havde endda flere 
kandidater, som var vær-
dige, så jeg kan godt ga-
rantere, at prisen uddeles 
til næste år, sagde  han 
under prisuddelingen på 
generalforsamlingen i BF 
Lundby tirsdag den 2. 
marts.     

Læs mere om general-
forsamlingen side 18 

Her er Årets Svende 2010, Marianne Mackeprang og Peter Aagaard. 
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Ung borger i Lundby: Hvor bli’r bussen af? 

Foreningen Svend Gønge 
afholder generalforsamling 
mandag den 22. marts kl. 
19.00 i Medborgerhuset 
Lundby. Generalforsamlin-
gen afvikles i henhold til 
foreningens vedtægter. 
På generalforsamlingen 
skal der vælges to bestyrel-
sesmedlemmer, idet for-
eningens formand Peter 
Sten Hansen, Lundby, og 
sekretær Jens Beck, Tap-
pernøje, er på valg. Begge 
genopstiller. 
Dertil er de to suppleanter 
til bestyrelsen, Birgit Ras-

mussen, Køng, og Mogens 
Rasmussen, Hammer, på 
valg. Begge genopstiller. 
Forslag, der ønskes behand-
let generalforsamlingen, 
skal indleveres til Peter 
Sten Hansen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby, 
sten@post7.tele.dk, senest 
mandag den 6. marts kl. 19. 
Bestyrelsen foreslår, at 
medlemmer, som skal have 
tilsendt nyhedsbreve og 
andet materiale pr. post, 
betaler 50 kroner om året 
herfor. 

Foreningen Svend Gønge  
holder generalforsamling 

Vi kunne desværre ikke 
komme til borgermødet, 
som omhandlede bus driften 
her i de syv sogne. Vi er 2 
studerende, som bor i et hus 
i Udby (har 1 bil) og undrer 
også tit over, hvorfor der 
ikke går nogen busser fra 
Udby til Ørslev, Lundby og 
Vordingborg. Der er tilknyt-
tet en telebus som har 3 
afgangstider 8.30, 11.30 og 
14.30, som kører til Vor-
dingborg. Dette er tidspunk-
ter som de fleste menne-

sker , som går i skole eller 
på job ikke kan anvende. 
F.eks. hvis man skal møde i 
skole i Vordingborg til kl.8 
kan dette ikke lade sig gøre. 
En scooter kan løse mange 
kørselsproblemer, men i 
dette slemme vintervejr er 
det umuligt at komme frem. 
Efter min mening burde 
man kunne bestille en tele-
bus til den tid, man havde 
brug for og den kunne køre 
en til destinationen. Her i 
Udby går kun skolebussen, 

som almindelige mennesker 
ikke må benytte og det bety-
der, at der er 5 km til det 
nærmeste busstoppested i 
Ørslev. Jeg mener, det er et 
kæmpe minus for byen, at 
de unge mennesker ikke kan 
komme i skole i Vording-
borg, til fritidsaktiviteter 
osv. med mindre deres for-
ældre kan køre dem, man 
selv har bil og i vores tilfæl-
de 2 biler. Dette er jo helt 
urimeligt. Det er med til, at 
gøre byen mindre attraktiv 

for børn, unge uddannelses-
personer og familiemenne-
sker. Er det sådan det skal 
ende for de små landsbyer?  
Jeg har ringet rundt for at 
finde nogle løsninger til 
eventuelt flere busser, men 
er hver gang blevet afvist. 
Jeg håber at jeg igennem 
denne avis kan få mit bud-
skab ud til flere mennesker 
og forhåbentligt kan der 
findes en mere optimal løs-
ning. 

Mvh. Sabine Nielsen  

Kommunen kalder lokalråd  
til møde om busproblemet 
At Vordingborg Kommune 
har fået en busordning, som 
ikke fungerer, har politikere 
og embedsmænd nu også 
erkendt. 
Kommunen har indkaldt 
repræsentanter for de 16 
lokalråd til møde på rådhu-
set i Vordingborg på tors-
dag. Her vil kommunen 
høre om der er forslag fra 
lokalområderne til, hvordan 
busdriften skal indrettes, så 
folk vil bruge busserne.  
Problemet er lige nu, at så 
få mennesker bruger de 

nuværende busser, at øko-
nomien i busdriften ikke 
hænger sammen. Derfor vil 
kommunen indhente forslag 
fra borgerne til en ny 
busplan for kommunen. 
I sidste måned afholdt de to 
lokalråd i Syv Sogne bor-
germøde om busdriften, og 
her var forslagene bla.a.:  
En telebus-ordning, hvor 
borgerne kan stå på telebus-
sen ved deres bopæl, pend-
lerbusser fra øst og vest til 
Lundby Station og cykelsti-
er fra Svinø til Præstø. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

I lørdags havde dilettanter-
ne i Hammer premiere på 
årets forestilling i Hammer 
Forsamlingshus. 
Årets stykke hedder Pleje-
hjemmet (M)ÅSEN, og det 
er af Margit Jensen 
Og var du ikke med til pre-
mieren, så får du chancen 
onsdag aften, hvor stykket 
opføres ved en café-
forestilling i Hammer For-
samlingshus. 
Stykket udspiller sig byens 
plejehjem, i den fælles op-
holdsstue, som nok ikke 
ligner et helt normalt pleje-
hjem. 
Her er små glas på bordet, 
der spilles kort med slaw i, 
og ude i bryggerset syder 
hjemmebrænderiet. 

Personerne på plejehjem-
met (M)Åsen – det er vel en 
endestation - er heller ikke 
helt almindelige. 
Hjemmesprutten sælges af 
Brugsens kommis nede fra 
Brugsens baglokale. 
Et guldbryllup er også un-
der opsejling på plejehjem-
met, selvom guldbruden 
mener, det kun er sølvbryl-
lup. 
Kort sagt: hverdagsliv på 
hjemmet, hvor man nok kan 
nikke genkendende til nog-
le af personernes karakte-
rer. 
Og det er altså onsdag den 
10. marts der er caféaften, 
og her behøver man ikke at 
tilmelde sig, men kan bare 
komme. Forestillingen star-

ter kl. 19.30.  
Priser: voksne kr. 100, børn 
u/12 år kr. 50 og i prisen er 
inkluderet kaffe, te og kage. 
Vi håber at se så mange 
som muligt til denne festli-
ge forestilling, siger Ham-
merdilettanterne og besty-
relsen for Hammer Forsam-
lingshus. 
 
 
 
Onsdag den 10. marts  
kl. 19.30  
Hammer Forsamlingshus 
Hammerdilettanterne 
opfører 
Plejehjemmet (M)Åsen 
Adgang: 100 kr.  
Børn under 12: 50 kr. 
Inkl. kaffe, te og kage 

Løjer på plejehjemmet 

4750Avisen 
overlever 
4750Avisen overlevede som 
14-dagesblad og internetpor-
talen www.lundbyweb.dk 
skifter navn til 
www.syvsogne.dk og får nyt 
design og nye muligheder. 
Det var hovedbudskabet, da 
Foreningen Lundbyweb & 
4750Avisen holdt general-
forsamling mandag den 22. 
februar i Medborgerhuset 
Lundby. 
- Alt tyder på, at 4750Avi-
sen overlever som fjortenda-
gesblad. Vi har fået flere 
annoncører, og omsætningen 
er steget. I begyndelsen ud-
gav vi hver anden gang en 
tynd avis, men det har ud-
jævnet sig, så vi nu typisk 
udkommer med 20 eller 24 
sider hver gang, sagde Peter 
Sten Hansen i beretningen. 
Kasserer Winnie Hansen 
præsenterede et regnskab 
med en årlig omsætning på 
godt en halv million kroner. 
Indtægter på annoncer er 
kun en anelse over udgifter 
til tryk og postvæsen. 
Der var genvalg over hele 
linjen til bestyrelsen, som 
består af Peter Sten Hansen, 
formand, Morten Frandsen, 
næstformand, Jens Hallqvist, 
sekretær, Winnie Hansen, 
kasserer, Daniel Irvold, 
Margit Andersen og Jan 
Kurek. Bøje Nielsen blev 
genvalgt som suppleant. 
Else Lützhøft og Jan Olsen 
ønskede ikke genvalg. 

Medborgerhuset Lundby holder 
generalforsamling med gule ærter 
Medborgerhuset Lundby 
genoptager en god gammel 
Lundby-tradition, nemlig at 
servere gule ærter til den 
årlige generalforsamling.  
Medborgerhusets general-
forsamling med gule ærter 
af holdes torsdag den 25. 
marts kl.18. Generalfor-
samlingen holdes - naturlig-
vis - i Medborgerhuset.  

Alle borgere - ikke kun an-
partshavere - er velkomne! 
Efterfølgende er der spis-
ning, hvor tilmelding er 
nødvendig, hvis du vil spise 
med.  
 
Tilmelding skal ske til Mari-
anne Mackeprang på mail-
adresse mbm@c.dk eller 
telefon 5133 3771. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

 Åbningstider: 
man-fredag: 
              9.30-17 
lørdag: 9.30-12 

Husk, at 
ISG holder 

ekstra-
ordinær 
general-

forsamling 
den 11. 

marts kl. 
19 i Køng 
Forsam-
lingshus. 

Kom med på spændende  
snaphanerejse til Skåne 
OK-klubben i Næstved ar-
rangerer fra 31. maj til 4. 
juni en spændende bustur til 
snaphanelandet i det nord-
østlige Skåne. 
Rejseleder på turen er for-
mand for Foreningen Svend 
Gønge, Peter Sten Hansen, 
Lundby, og han har fået lov 
til at invitere lokale interes-
serede i Syv Sogne og Ham-
mer sogn med på turen. Dog 
er der kun et begrænset an-
tal pladser til rådighed. 
Prisen bliver alt inklusive 
4000,- kr. pr. person. I pri-
sen er indregnet indkvarte-
ring på badehotellet Breanäs 
ved Immelsjön i dobbeltvæ-
relse. Tillæg for enkeltvæ-
relse: 200 kr. pr. nat. I alt 
800 kr. for de fire nætter. 
Afbestillingsforsikring: 
160,- kr. Med i prisen er 
ikke lommepenge og drik-
kevarer ud over vand til 
måltiderne. 
I løbet af de fem dage i 
Gøngelandet får vi set nogle 
af de største seværdigheder 
med tilknytning til snapha-
netiden, hvor skåninger og 
danskere kæmpede mod 
svenskerne for at Skåne 

fortsat kunne forblive 
dansk. På hjemvejen besø-
ger vi domkirken i Lund. 
Der er afrejse mandag den 
31. maj kl. 8 fra Kvægtorvet 
ved Kvickly i Næstved og 
hjemkomst fredag den 4. 
juni ca. kl. 18. 
Er du interesseret i at delta-
ge i turen, skal du henvende 
dig til rejseleder Peter Sten 
Hansen, tlf. 6130 1004 eller 
sten@post7.tele.dk. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

På turen til Gøngelandet 
vil deltagerne møde rig-

tigt levende og vilde 
snaphaner! 

Privat:         Palle O. Jensen       5576-7495 
Værksted:  Banevej 6, Lundby   5576-7007 

Blikkenslagerfirmaet 
Aut. Vand– & gasmester 

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



6 

 

4750Avisen, nr. 82, 8.-9. marts 2010 

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!  

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

Hanne Reintoft på trapperne 

Generalforsamling med vin 
i Bårse-Beldringe Lokalråd 
Bårse-Beldringe Lokalråd 
afholder generalforsamling 
onsdag d. 10. marts kl. 
19.00 i Bårse Samlingshus. 
Generalforsamlingens dags-
orden bliver som den er 
foreskrevet i vedtægterne 
Efter generalforsamlingen 
inviterer Lokalrådet til vin-
smagning. 

Og det bliver med Niels 
Ove Rysager fra Rysager-
wine. 
Arrangementet er gratis for 
beboere i Bårse og Beldrin-
ge lokalområde. 

 
Med venlig hilsen 

Bårse-Beldringe Lokalråd 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

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 

Nr. 86: 3.-4. maj - deadl. 26. apr.  kl. 10 
*Fremrykket deadline pga. påsken! 

Bemærk! Vi udkommer    
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  
4750@lundbyweb.dk 

Så er det lige op over, 
at Hanne Reintoft 
kommer til Lundby 
og fortæller om sin 
roman Hjertebånd. 
Hanne Reintofts fore-
drag er et led i den 
foredragsrække, som 
Foreningen Svend 
Gønge har tilrettelagt 

i anledning af Gønge-
høvdingen Svend 
Poulsens 400 års fød-
selsdag her i 2010. 
Hanne Reintoft har 
hentet stoffet til sin 
roman Hjertebånd fra 
de begivenheder, der 
udspandt sig i Skåne, 
da Danmark i den 

såkaldte Skånske Krig 
fra 1675-1679 forsøg-
te at erobre Skåne 
tilbage til Danmark, 
efter at vi havde mi-
stet det gamle danske 
land ved Roskildefre-
den den 26. februar 
1658. 
Krigen bølgede frem 
og tilbage i fire år, og 
det var hårdt for skå-
ningerne, som dels 
deltog i kampene, dels 
blev offer for de 
plyndringer begge 
hære udsatte lokalbe-
folkningen for. 
Krigen endte vel mest 
uafgjort, men stor-
magterne ville ikke 
være med til at ændre 

på grænsedragningen 
fra Roskildefreden. 
Skåne kom ikke tilba-
ge til Danmark. Der 
skulle ikke være sam-
me stat på begge sider 
af Øresund, så den 
forhadte øresundstold 
kom tilbage. 
Hanne Reintofts fore-
drag holdes i Medbor-
gerhuset Lundby ons-
dag den 10. marts 
kl.19.00. Det vil nok 
være en god idé at 
komme i god tid, da 
arrangørerne 

forventer, at der kom-
mer rigtigt mange 
tilskuere til foredraget 
med den berømte dan-
sker. 
Det koster 50,- kroner 
at komme ind, og der 
bliver i løbet af afte-
nen solgt kaffe og 
kage for 25,- kroner. 
 
Onsdag d. 10.marts 
Kl. 19.00 
I Medborgerhuset 
Lundby, Banevej 4 
4750 Lundby 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 
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Lundby Kiosken 
Vi har frisk morgen brød, varme pølser samt 

toast og alle de ting, du lige mangler, og nu kan 
vi tilbyde GLS Denmark – så er du godt på 

vej. Derfor kan du modtage og sende pakker fra 
vores butik, til en fornuftig pris.  

Vores åbnings tider er alle hverdage 06.30 til 
21.00. Lørdag og søndag 07.30 til 21.00 

Vi ønsker alle et dejligt forår! 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle hverdage fra 06.30 til 21.00 

Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
2246 3234  
Grupperådsformand :  

Carsten Nielsen - c-a.nielsen@mail.dk 

5576 9733  

Mødeaftener Ulve: tirsdage 17-19  1.-4.kl.  

Junior: mandage 15.30-17.30   4.-6.kl. 

Spejdere: Torsdage i lige uger 19-21 

6.kl. og opefter 

Se mere på  www.kfum-lundby.dk 

Flaske indsamling 

Merko Lundby har overtaget spejdernes flaske-

indsamling. Så aflevér dine tomme flasker ved 

Merko, din lokale butik, der støtter KFUM Spej-

derne i Lundby! Så støt spejderne, og aflever di-

ne flasker i Merko. 

 

www.syvsogne.dk 

Interessen for fibernet er 
stor i Køng og Kostræde. 2. 
marts havde 17 procent af 
de krævede 30 pct. af hus-
standene tilsluttet sig fiber-
nettet. 
Samtidigt har SEAS-NVE 
skudt fristen for tilmelding 
til den 15. marts.  
Ønsker du at melde dig til 
fibernet, kan du ringe tlf. 70 
292 444 eller gå ind på 
SEAS-NVE's hjemmeside 
og melde dig til: www.seas-
nve.dk/Privat/Fibernet.aspx. 
Tilslutningsprisen er som 
der står på det omdelte brev 
kr. 2.995,- Og kr. 1.995,- 
ved tilmelding inden 15. 
marts. 
Når fiberen bliver lagt ind 

og tilsluttet opkræver 
SEAS-NVE tilslutningspri-
sen og de første 6 måneders 
tilslutningsafgift på 6 gange 
110,- = 660 kr. altså i alt kr. 
2.655,- Herefter opkræves 
tilslutningsafgiften hver 
tredje måned. 
SEAS-NVE har i øvrigt 
trukket følgende vindere af 
præmier blandt dem, der 
allerede har tilmeldt sig 
fibernet: 
Hotelophold for 2 personer: 
Helle Monique Petersen 
Svinøvej 26 
4750 Lundby 
Middag for 2 personer: 
Ib Flor Bagger 
Højdevej 13 
4750 Lundby. 

Ny frist for fibernet  
i Køng & Kostræde 

Tømrermester  
Kristian Lidsmoes 

 

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres 
Ring for uforpligtende tilbud tlf.; 5192 5224 

Køng Kirkevej 23, 4750 Lundby, cvr.nr: 31981425 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Foråret på vej! 
Så er foråret endelig på vej, 
og vi skal ordne den hårde 

vinters skader på bilen!  
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice  

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! 

Fernisering søndag, den 
14. marts kl. 14. 
Selskabet for Kirkelig 
Kunst og Støtteforeningen 
for Køng Museum har ar-
rangeret en udstilling på 
Køng Museum i perioden 
14. marts til 25. april. 

På udstillingen vises bl. a.  
en messehagel fra Marmor-
kirken, en skjoldhagel fra 
Garnisonskirken, præstekjo-
ler, dåbskjoler, alterkalke og 
mange andre fine kirketeks-
tiler. Nytegnede alterdugs-
borter af kunstnerne Vivian 

Rose, Mette Langebæk og 
Anne Fabricius Møller vil 
blive vist for første gang. 
Hørren anvendes traditio-
nelt til kirkens hvide teksti-
ler, da den er symbol på 
renhed. Udstillingen passer 
derfor perfekt til hør-

vævsmuseet i Køng. 
Lørdag den 27. marts fra kl. 
12 vil en brodøse fra Sel-
skabet for Kirkelig Kunst 
demonstrere prøver på kir-
ketekstiler.  
Museets åbningstid er tirs-
dag til søndag 12 -16. 

Kirkelig Kunst på Køng Museum 
w

w
w

.syvsogne.dk 
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Gartnergården har de kønne 
planter til dit hus og din have 

Pottemuld 50 L  49,50 (3 for en hund!) 

GARTNERGÅRDEN - eksotiske planter  

Hammervej 62, Hammer, tlf. 5577 6606  
Hverdage åbent 10-17.30, lørdag-søndag 10-14.00 

Havepalme 
Før: 698,- NU: 298,- 

Grov spagnum  
300 L   99,50 

 

Hængepil  
150 cm 99,50 
 

Lundby Sognearkivs marts-
møde sætter fokus på emnet 
"Ved Stationen". Igennem 
stationens lange historie har 
man i de lokale aviser kun-
net læse om mange forskel-
lige arrangementer, der har 
fundet sted "Ved Lundby 
Station". Det kunne være 
fugleskydning, auktioner 

over løsøre eller dyr, kræm-
mermarkeder og helt aktuelt 
Gønge-Markedet og indvi-
elsen af den nuværende 
station så sent som decem-
ber 2009. Området har væ-
ret et meget centralt og le-
vende sted i Lundby 
med kro, rejselade, kornma-
gasin - senere ARRO Pla-

stic - posthus, station 
og under og efter krigen 
tillige briketfabrik.  
Noget består endnu, andet 
er helt forsvundet og endnu 
andet er blevet ændret.   
Lundby Sognearkiv indby-
der medlemmer og andre 
interesserede til fore-
drag om det vitale omdrej-

ningspunkt, der opstod, da 
sydbanen blev etableret i 
1870 med stop i Lundby 
første gang den 4. oktober.  
 
Mødet afholdes tirsdag den 
9. marts kl. 19.30 på Svend 
Gønge-skolen i Lundby. 
 

Karen Johansson 

Hør om Lundby Stations historie 

Den nye og flotte Lundby Station, som blev 
indviet den 15. december 2009. 

Lundby Stations gamle bygning, som blev revet 
ned for mange år siden. 
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Uffe fylder 80 
Uffe Koch fylder 80 år 
torsdag den 18. marts. Uffe 
er og har været en af Køng 
Husflidsforenings aktive 
og trofaste støtter gennem 
de sidste 20 år, både som 
aktivt medlem af forenin-
gen, men også husflidsfor-
eningens ansigt udadtil. 
Han har de sidste 15 år 
også været en del af besty-
relsen, samt været en stor 
hjælp på børneholdet om 
lørdagen, til stor glæde for 
børn og voksne. Mange 
kender Uffe, når han hvert 
år har gået rundt i sognet 
og tegnet medlemskaber til 
foreningen og udbredt 
kendskabet til de hånd-
værksmæssige traditioner. 
På husflidsforeningens og 
bestyrelsens vegne ønsker 
vi Uffe Koch hjertelig til-
lykke med de 80 år. Der er 
åbent for besøg på hjem-
adressen Højdevej 9, tors-
dag den 18. marts fra kl. 9-
12.                             p.f.v.          
                       Per Alstrøm 

Gitte Kjær sammen med aftenens vært, Gunnar Stobbe, Foreningen Svend Gønge. 

Gitte Kjær fortalte om sin helt 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Forfatteren og historikeren 
Gitte Kjær tryllebandt de 60 
historieinteresserede tilskue-
re, da hun onsdag den 17. 
februar fortalte om sin helt, 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen. Det gjorde hun i 
Medborgerhuset Lundby 
som led i den foredragsræk-
ke, som Foreningen Svend 

Gønge afholder i anledning 
af Gøngehøvdingens 400 års 
fødselsdag.  
I 1992 udgav Gitte Kjær 
bogen ”Svend Gønge Poul-
sen - i virkeligheden”, og nu 
er en ny udgave af bogen på 
vej. 
I sin nye bog lægger Gitte 
Kjær især vægt på at fortæl-

le om personen Svend Poul-
sen. Hun følger ham fra han 
som 15-årig gik i krigstjene-
ste hos Holger Frederik Ro-
senkrantz. 
Svend Poulsen tjente tre 
danske konger, Christian 
IV, Frederik III og Christian 
V. 
Gitte Kjærs nye bog kan 
bestilles pr. mail: git-
te@kjaer.nu eller ved direk-
te henvendelse til Gitte 
Kjær, Spangsvej 165, Udby, 
4750 Lundby, tlf. 2095 
1809. 
Bogen koster 199,- kr. plus 
evt. forsendelse. 
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Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 

Årsmøde  
i Foreningen Rollespil Svend Gønge. 

Foreningen Rollespil Svend Gønge indkalder 
til Årsmøde  

Torsdag den 25.marts 2010, kl. 19.00 
i Medborgerhuset, Lundby. 

Årsmødet er for alle foreningens medlemmer - 
stemmeret kan kun udøves af myndige perso-
ner. Såfremt det er en person under myndig-
hedsalderen, kan stemmeretten udøves af 
forældre/værge, således at der er en stemme/
medlem. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 
Mød op og hør om foreningens aktiviteter i 
løbet af det første spændende år. 
Bestyrelsen Rollespil Svend Gønge 

Beboerforeningen for Sværdborg Sogn 
Der indkaldes hermed til  

Generalforsamling 
Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00 

i Sværdborg Sogns forsamlingshus 
Dagsorden i. h. t. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning for 2009 
4. Aflæggelse af regnskab for 2009 v/kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag (Der er ikke  
    kommet forslag fra medlemmerne). 
    Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Ændringerne er  
    markeret med fed kursiv skrift. 
    § 6 ændres: Forslag fra medlemmerne, som ønskes be 
    handlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til  
    formanden senest 15. februar, ændres til 8 dage før generalfor- 
    samlingen. 
    § 10 ændres: Bestyrelsen består af, foruden formanden af  
    6 medlemmer, ændres til 4 medlemmer, der vælges for 2  
    år ad gangen. 
    Bestyrelsen vælges med 3 medlemmer, ændres til 2 med 
    lemmer, plus en suppleant hvert år. 
6. Fastsættelse af kontingent for 2011: Bestyrelsen foreslår forhø- 
    jelse til 60,00 kr. for husstand og 30,00 kr. for enlige. 
7. Valg af formand: Michael Petersen accepterer genvalg 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter 
    På valg er: 
    Hein Andersen                   for 1 år   (accepterer genvalg) 
    Susanne Olsen                    for 2 år   (accepterer genvalg) 
    Kirsten Lasthein-Madsen   for 2 år (modtager ikke genvalg) 
    2 suppleanter: Anita Stæhr Matthiessen (modtager ikke gen-
valg) 
    og Ejler Pedersen udtræder.  
9. Valg af revisor og suppleant. 
    På valg er: Karsten Hansen og suppleant Egon Keinicke. 
10. Evt. 
 
Foreningen er vært ved kaffe og kage. 
Efter generalforsamlingen er der bankospil og hyggesnak. 
Der kan købes øl og vand.   
 
Medlemsbevis forevises ved indgangen eller kan købes samme 
sted. 
 

Formand Michael Petersen 
OverVindingevej 18, Overvindinge 

4760 Vordingborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEDBORGERHUSET LUNDBY 

Festlokaler-Seminar-Mødelokaler-2 petanque-baner 
Indendørs max. 120 pers. – Udendørs max 100 

Vi leverer service og super restaurationskøkken samt 
udendørs grill. 

Medborgerhusets Støtteforening kan være  
behjælpelig med mange ting.  

Booking: 5133 3771 
E-mail: mackeprang@c.dk 

hjemmeside:www.lundbyweb.dk 
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Et udvalg under Syv Sogne 
er gået i gang med at plan-
lægge en virkelig familiebe-
givenhed på Avnø Natur-
center den 26. og 27. juni 
2010. 
Til det indledende idéud-
viklingsmøde havde udval-
get inviteret eksperter med, 
nemlig fire piger i alderen 
9-14 år. Pigerne havde man-
ge gode ideer til aktiviteter 
og nyttige kommentarer til 
de voksnes forslag. 
Sammen med Avnø Natur-
center vil planlægningsud-
valget i de kommende må-
neder arbejde videre med 
ideerne. Det er formentlig 
ikke alle, der kan gennem-
føres, og det kan også godt 
være, at der kommer nye til. 
Vi lægger vægt på et aktivi-

teterne skal foregår som et 
samspil mellem forældre 
(eller bedsteforældre) og 
børn, og der er sørget for 
udfordringer til de modige. 
Der bliver blandt andet mu-
lighed for at prøve kajaksej-
lads, klatrevæg og rapelling. 
Selv om det endelige pro-
gram endnu ikke er fastlagt, 
tør vi allerede nu love, at 
det bliver en begivenhedsrig 
weekend for hele familien, 
så husk at sætte ”x” i kalen-
deren allerede nu. 
Vi får brug for hjælpere til 
afvikling af selve festivalen. 
Er du interesseret i at hjælpe 
os, eller hvis du har gode 
ideer til aktiviteter, kan du 
henvende dig til et af med-
lemmerne af planlægnings-
udvalget: 

Annelise Jensen, Bårse, tlf. 
5598 0146  
Peter Christensen, Svinø, 
tlf. 2393 1707 

Klaus Larsen, Sværdborg, 
tlf. 2083 6796 
Orla Andersen, Svinø, tlf. 
2127 4726 

Syv Sogne tog børn med på råd  
da de planlagde familiefestival 

Her er eksperterne, som Syv Sogne Samarbejdet tog med på råd, da årets store familiebegivenhed, Syv Sognes Fami-
liefestival blev planlagt. Fra venstre Nanna, Pernille, Katharina og Line foran Avnø Naturskole.  
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Sælges: 
Tromsø etageseng i stål fra 
Ikea sælges kr. 1000. Teak 
sofabord 170x58 med hylde 
og skuffe mokkakopper og 
miniatureflasker sælges. 
Anne Hansen 
Dalkærvej 21, Klarskov 

tlf. 5538 2480 eller 2463 
0068. 

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. 

Orfeus Duo optrådte i 
Bårse Kirke søndag den 
28 februar 2010. 
Orfeus Duo bestående af 
Anne-Mette Skovbjerg 
på lut og Christina Dahl, 
sang, førte publikum 
tilbage til Christian den 
4´s hof på Rosenborg. 
Hofsladderen var på sit 
højeste med kongens 

eskapader og Kirsten 
Munks flirten med den 
svenske ringreve, og 
Orfeus Duoen gjorde det 
så levende og morsomt 
med en blanding af mu-
sik/sang og fortællinger 
at man for sit indre blik 
så hvordan livet udfor-
mede sig ved hoffet. An-
ne-Mette og Christina er 

dygtige og gode fortælle-
re med deres sang og 
musik. 
Synd at ikke flere var 
mødt op, de fremmødte 
fik en oplevelse helt 
uden grænser. 

 
Villy Lorich 

Skallerup 

Den strålende konge 

Forloren hare med vildtsovs 
Pigerne fra det gode køk-
ken vil gerne sige mange 
tak til de mange borgere 
som kom og smagte på 
pigernes madkunnen tirs-
dag den 16. februar. End-
videre tak for de mange 
gode menuforslag, som vi 
vil gøre brug af ved nogle 
senere arrangementer. 
Tirsdag den 23. marts kl. 
18.00 er pigerne på banen 
igen med en børne- og 

voksenvenlig menu. 
Forloren hare, kartofler, 
garniture og dejlig vildt-
sovs, efterfølgende kaffe, 
te og æbleskiver. 
Alt dette for 65,00 kroner 
for voksne og 30,00 kroner 
for børn. Øl, vand og vin 
kan købes til rimelige pri-
ser. 
Kom og vær med til at 
bakke op om vores med-
borgerhus; overskudet ved 

disse arrangementer går til 
vedligeholdelse af huset. 
Tilmelding kan ske på tlf. 
5133 3771 eller på 
mail  mbm@c.dk eller 
winbi@forum.dk inden 
den 18 marts. 

 
 

Med venlig hilsen  
pigerne fra  

Det gode Køkken 
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Sølvmedalje til 
Svend Gønge dren-
ge i indendørs fod-
bold ved DGI Østli-
ge Mesterskab. 

 
Flot indsats gav 
Svend Gønge drenge 
årg. 94 sølvmedalje 
ved DGI Østlige Me-
sterskab i indendørs 
fodbold 
De fem Svend Gønge 
drenge årg. 94 har 
spillet indendørs fod-
bold og vundet pulje 1 

i DGI fodbold turne-
ring med 4 spillerun-
der. 
Ved DGI finalestæv-
net i Svend Gønge 
hallen d. 6-2-10 vandt 
Svend Gønge-
drengene i meget tæt 
kamp mod Toksværd, 
som er pulje-2 vinder. 
Søndag d. 21. februar 
ved DGI østlige me-
sterskab i Rønnede 
Hallen var følgende 
deltagere: 

Sølvmedalje til Svend Gønge-drenge 

Vestsjælland  (Ringsted)----------------(1) 
Storstrømmen 1  (Svend  Gønge)------(2) 
Roskilde 2  ( Fløng / Hedehusene)-----(3) 
Roskilde 1  (Herstedøster)---------------(4) 
Storstrømmen 2  (Toksværd )-----------(5) 

De dygtige og stolte Svend Gønge drenge. Øverst fra venstre: Jacob 
Vissing, Dannie Jensen. Nederst fra venstre: Mark Rasmussen, Ras-
mus Sparreager og Tejs Nielsen. Foto: Holdleder Benny Petersen. 

Her er resultatet af indendørsturneringen i 
Rønnedehallen i Eskildstrup. I parentes pla-
ceringen ved stævnet i Rønnedehallen. 

Der bliver sømmet og ban-
ket i stuer og sale, for tøm-
rerne er i fuld gang med at 
udlægge parketgulv i det 
vandskadede Sværdborg 
Forsamlingshus i Overvin-
dinge. 
Frivillige fra bestyrelsen 
havde forinden lagt isole-
ring ud mellem gulvbjæl-
kerne, så det fremover bli-
ver lunere under tæerne at 
sidde ved bordet til festen. 
”Ja, vi ser jo frem til at få 
huset i gang igen,” fortæller 
formand Steen Caspersen. 

”Der har været et par hen-
vendelser fra folk, der var 
bekymrede for om alting nu 
var klart, når de skulle hol-
de fest her i foråret. Men det 
kan vi forsikre om, at det 
bliver.” 
Efter planen vil det højst 
vare en måned før alt er i 
orden og på plads igen. Ud-
over gulve og diverse repa-
rationer i lofter og vægge, 
så vil der blive udført en 
opgradering af husets elek-
triske system, som længe 
har været tiltrængt. Forsam-

lingshuset kan derfor siges 
at have undergået en fuld 
”make-over” når foråret 
kommer.  
Hvis man ikke er så heldig 
at være inviteret til konfir-
mation i Over Vindinge, så 

kan man i det mindste se 
resultatet af den store reno-
vering til årets første baga-
gerumsloppemarked, som 
finder sted første tirsdag i 
maj. 

Marianne 

Forsamlingshuset snart klart igen 

Onsdag den 17. marts kl. 
19 holder Museumsforenin-
gen for museerne.dk gene-
ralforsamling på Skip-
perkroen i Præstø. Her skal 
vælges ny formand, da den 

hidtige formand Käthe Vest 
ikke genopstiller. På gene-
ralforsamlingen foreslår 
bestyrelsen, at foreningen 
ændrer navn til Museums-
foreningen Vordingborg. 

Generalforsamling i Museumsforening 
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 Gudstjenester  
Ma 8 4750Avisen omdeles 
Ti 9 4750Avisen omdeles 
19.30: Karen Johansson fortæller 
om Lundby Stations historie på 
Svend Gønge-skolen. Arr: Lundby 
Sognearkiv. Alle er velkomne. 
On 10 19.00: Hanne Reintoft for-
tæller om sin roman Hjertebånd i 
Medborgerhuset Lundby. Entré: 50 
kr. Kaffe og kage: 25,- kr. 
19.00: Generalforsamling i Bårse-
Beldringe Lokalråd, Samlingshuset i 
Bårse. Vinsmagning bagefter. 
19.30: Hammer-dilettanterne opfø-
rer Plejehjemmet (M)Åsen i Ham-
mer Forsamlingshus. 
To 11 15.00: Afskedsreception for 
graver Birthe Laustsen, Rytterskolen 
i Gl. Lundby. 
18.30-21.00: Trafikmøde for lokal-
rådene på Rådhuset i Vordingborg. 
19.00 ISG holder ekstraordinær 
generalforsamling i Køng Forsam-
lingshus. 
19.00: Generalforsamling i  Forsam-
lingshuset i Over Vindinge. 
19.00: Foreningen Svend Gønge 
holder bestyrelsesmøde i Medbor-
gerhuset Lundby. 
Lø 13 9-11.30: Køng Husflidssko-
le, børnehold 
Søn 14 9.30: Vandretur start grus-
graven ved Ugledige. 
14.00: Fernisering på udstillingen 
Kirkelig Kunst på Køng Museum. 

Ma 15 10: Deadline 4750Avisen 
Sidste frist for tilmelding til fibernet 
i Køng og Kostræde. 
Ti 16 19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
19.00: Borgermøde om nyt grønt 
område i Lundby, Medborgerhuset 
Lundby. 
On 17 19.00: Generalforsamling i 
Museumsforeningen Vordingborg, 
Restaurant Skipperkroen Præstø, 
Havnepladsen 10, 4720 Præstø 
To 18 19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Lø 20 9-11.30: Køng Husflidssko-
le, børnehold 
14.30: Vandretur start ved Netto i 
Præstø. 
Ma 22 4750Avisen omdeles 
19.00: Generalforsamling i Forenin-
gen Svend Gønge, Medborgerhuset 
Lundby. 
Ti 23 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Medborger-
huset Lundby. Forloren hare med 
vildtsovs. Husk tilmelding! 
On 24 19.00: Generalforsamling i 
Medborgerhuset Lundby. 
To 25 19.00: Generalforsamling i 
Beboerforeningen for Sværdborg 
Sogn i Sværdborg Sogns forsam-
lingshus i Over Vindinge. 
19.00: Årsmøde i Rollespil Svend 
Gønge i Medborgerhuset Lundby. 

Det sker i marts 2010 
Søndag den 14. marts  
(Midfaste) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 Helle  
Poulsen 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Tirsdag den 16. marts 
Beldringe: 19.00 Ung-
domskirke, free style 
gudstjeneste, tilrette-
lagt af konfirmanderne 
 
Søndag den 21. marts  
(Mariæ bebudelse) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 16.00 
Køng: 14.00 
Konfirmanderne laver 
gudstjenesten 
Lundby: 10.30 Våben-
huskaffe 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 

Vester Egesborg: Ingen 
 
Tirsdag den 23. marts 
Bårse: 10.00 Dagpleje-
påske 
 
Søndag den 28. marts  
(Palmesøndag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 Kirke-
kaffe 
Køng: 10.30 Sussie 
Nielsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
* Vester Egesborg Kir-
ke er lukket i marts på 
grund af renovering. 

Borgerforeningen Lundby skal have ny formand 
Borgerforeningen Lundby 
skal have ny formand. På 
generalforsamlingen tirsdag 
den 2. marts meddelte den 
hidtidige formand, Peter Sten 
Hansen, at han på grund af 
arbejdspres, både på sit arbej-
de og i sin fritid, var nødt til 
at forlade bestyrelsen. Han 
fortsætter dog med at vareta-
ge foreningens internationale 
forbindelser fra en plads uden 
for bestyrelsen, lige som han 
vil hjælpe foreningen med 
projektansøgninger. 
Bestyrelsen konstituerer sig 
med ny formand på sit kom-
mende bestyrelsesmøde den 
7. april. 
På generalforsamlingen gen-
valgtes Konny Baagø, Nils 
Glud og  Steen Nielsen, alle 
Lundby, til bestyrelsen. 

Nyvalgte til bestyrelsen blev 
Lars H. Sonn, Lundby og 
Carsten Bruun, Lundby Torp. 
Bestyrelsen består i øvrigt af 
Thilde Bergkvist, Gl. Lundby, 
Margit Andersen, Lundby og 
Ingegerd Riis, Lundby. Til 
suppleant genvalgtes Mogens 
Baagø, Lundby. 

Kasserer Steen Nielsen præ-
senterede et flot regnskab 
med overskud, selv om for-
eningen er kontingentfri. 
I beretningen konstaterede 
formanden, at det har været et 
af de mest begivenhedsrige 
og aktive år i Borgerforenin-
gens nyere historie. 

Husk borgermødet om nyt  
grønt område i Lundby 
Husk, at det er på mandag den 
16. marts, at Borgerforenin-
gen Lundby har indkaldt til 
borgermøde om anvendelsen 
af det nye grønne område i 
Lundby. 
Området bliver etableret alle-
rede i år bag det gamle grøn-
ne område ved Ibsvej, som nu 

er Folkesundhedsplads, og det 
er tanken, at borgerne på mø-
det skal komme med forslag 
til det nye grønne områdes 
udnyttelse. Alle Lundbybor-
gere er velkomne til mødet, 
der afholdes i Medborgerhu-
set Lundby, Banevej 4. 

Carsten Bruun, nyt 
bestyrelsesmedlem.  

Lars H. Sonn, nyt 
bestyrelsesmedlem. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 8. marts 2010 til søndag den 21. marts 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Ost - Mejeri - Pålæg 
Storstrøms Guld ost. 45 +.  Pr. 1/2 kilo Kun 
19,95 - Det er 1/2 Pris. 
Dan Mælk Mini Mælk 0,5% - Skummetmælk 
0,1% 1 liter Frit valg 4,90 -                3,95 
K-Salat Hønse - Tun - Skinkesalat. Be-
mærk 250 gram. Frit valg  14,95 -  11,95 
Tulip leverpostej. Fransk eller med Bacon 
350 gram. Frit valg 19,90 -               14,95 
Hedegaard Danske skrabeæg str. m/l. 10 
stk. pr. bg. 21,90 -                           16,95 

Bageri 
Kanelsnegle. ta`2 Betal for 1 - 2 stk. 8,00 
- Det er 1/2 Pris. 
Durum - Trekorn - Gulerodsbrød. 600 gram. 
Frit valg 23,95 -                               14,95 

Grønt 
Danske Kartofler 2 kg. - Løg 1 kg. - Gule-
rødder 1 kg. Frit valg 9,95 -                4,95  
Det er 1/2 Pris. 
Bland selv Frugt. Æbler - Pærer - Appelsiner 
-  Bananer. Ta`10 stk.                      19,95 

Dybfrost 
Fiske Pinde 250 gram 10 stk.  
pr. pk. 9,95 -      4,95      Det er 1/2 Pris. 
Tulip Mini - Middagsfrikadeller 750 gram Frit 
valg. 34,90 -                                   24,95 
Daloon Mini Ruller m/Chili dip. 10 stk. pr. 
pk. Ta`2 for kun 35,80 -                24,95 

 Øl - Vand 
Sommersby Apple Cider 4,7% 33 cl. 
excl.emb. 14,90 - 7,45  Det er 1/2 Pris 
Tuborg - Carlsberg pils på dåse. Ta`6 stk a 
33 cl. excl.emb.  36,95 -                  29,95 
Coca - Cola - Fanta - Sprite - Tonic - Lemon 
- Citrus/Berry Fusion(Nyhed) 1,5 liter excl. 
emb. Frit valg 19,95 -                      14,95 

 Kolonial 
Knorr Orientalsk, Indisk risret eller Chicken 
Curry Frit valg 29,90-   14,95    1/2 pris! 
Knorr Koppen - supper, flere slags. 3 breve 
pr. pk. Frit valg 14,90 -                      9,95 
Heinz Tomat Ketchup 800 ml - 910 gr. 
39,90 -                                           24,95 
Trianon Krydderboller. 12 stk.  
pr. ps. 11,90 -                                  9,95 
Sukker i 1 kg. poser Ta`3 Poser  
25,35 -                                           19,95 
Finvalsede Havregryn 1 kilo 9,90 -      6,95 
Maizena kageblandinger - flere slags pr. pk. 
24,95 -                                           19,95 
Maja Kakao mælkedrik 1 liter 10,90— 7,95 
Vaskepulver 8 kilo i pose 79,90 -      49,95 

Så bliver det ikke billigere! 

Køb ind i Merko 
og fyld  
sparegrisen 
derhjemme!  

Gå på opdagelse! 
Gå på opdagelse i butikken,  
find de gode tilbud  

og spar op til 50%! 
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Lundby 

  

Købmanden i Lundby 
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 14. sep-
tember 2009 til man-
dag den 28. septem-
ber 2009 eller så læn-
ge lager haves. Der 
tages forbehold for 
udsolgte varer og 
trykfejl. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Lundby 

  

Købmanden i Lundby 
Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Tilbuddene i denne 
annonce gælder fra 
mandag den 8. marts 
2010 til søndag den 
21. marts 2010 eller 
så længe lager ha-
ves.  
Der tages forbehold 
for udsolgte varer og 
trykfejl. 

Bestil og betal kun 2 dage før afhentning 

20. 500 g kalkunschnitzel 
21. 300 g wienerschnitzel 
22. 300 g wienergullasch 
23. 600 g hakket oksekød 8 % 
24. 600 g hakket skinkekød 8% 
25. 500 g svineentrecote 
26. 400 g gullasch 
27. 400 g bankekød 
28. 3 stk. minut-/pebersteaks 
29. ca. 1 kg bayonneskinke 
30. 400 g stroganoff 
31. 3 stk. kalkuntournedos 
32. 600 g hakket kalkun 
33. 600 g forloren mørbrad 
34. 600 g sigøjnersteak 
35. 1 stk. kylling (1000 g) frost 
36. 800 g bacon 
37. 800 g spareribs 
38. 800 g kogeflæsk 

 1. 800 g hakket oksekød 
 2. 700 g hakket flæskekød 
 3. 800 g hakket kalv/flæsk 
 4. 1 kg medister 
 5. 1,8 kg stegeben 
 6. 600 g stegeflæsk 
 7. 600 g ribbensteg 
 8. 600 g flæsk i skiver 
 9. 500 g nakkekoteletter 
10. 800 g hj.lavede pølser 
11. 500 g svinekoteletter 
12. 400 g skinkeschnitzel 
13. 500 g skinketern 
14. 400 g skinkestrimler 
15. ca. 400 g skinkemignon 
16. 600 g kalkuntern 
17. ca. 500 g kalkunbryst 
18 500 g kalkunstrimler 
19 6 stk. kalkun gordon bleu 

39. 1,2 kg. ribben 
40. 600 g præriebøf 
41. 600 g krydret nakkekoteletter 
42. 1,5 kg kyllingelår 
43. 300 g engelsk bøf (2 stk.) 
44. ca. 800 g rullesteg 
45. ca. 800 g oksegrydesteg 
46. 4 store krydderbøffer 8 % 
47. 300 g bacon tournedos 

Vi gentager  

succes’en! 


