
4750  Avisen 
7. årgang nr. 83 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

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

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

Keld sad 37½ år  
i bestyrelsen 
En æra i Sværdborg Sogns For-
samlingshus sluttede på general-
forsamlingen den 11. marts. Da 
stoppede Keld Dahl som besty-
relsesmedlem efter 37 et halvt år 
uafbrudt i bestyrelsen!      Side 8 Rollespil nomineret til Årets Forening 

Rollespil Svend Gønge fra Lundby er 
blevet nomineret til prisen Årets For-
ening i Vordingborg Kommune. Prisen 
uddeles onsdag aften, og da vil det vise 

sig, om RSG løber med en af de to pri-
ser på hhv. 12.500 og 7.500 kr. Fire 
foreninger er nomineret til de to priser. 
                                         Læs side 2 
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Man kalder mig 

KULSOEN 
Kan man leve sig så meget ind i 
en rolle, at man ender med at 
kende den person, man spiller, 
selv om vedkommende er død for 
400 år siden? Ja, det er sket for 
Birgit Rasmussen fra Køng, der 
spiller Kulsoen ved de årlige gøn-
gemarkeder i Lundby.   Side  13 

Der skal 
spares på 
busserne  
Vordingborg Kommune skal spare tre 
millioner kroner på busbudgettet til 
næste år. Det svarer til en reduktion på 

omkring 13 procent. Det oplyste politi-
kere og embedsmænd på et møde med 
lokalrådene forleden.                  Side 3  

Ny frist for fibernet 
i Køng og Kostræde 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Rollespil Svend Gønge er 
nomineret til Årets Forening 
Rollespil Svend Gønge i 
Lundby er blandt de fire 
foreninger, som er indstil-
let til at blive Årets For-
ening i Vordingborg 
Kommune. 
Det er onsdag den 24. 
marts, Jyske Bank udde-
ler kontante præmier til 
en forening, der har ud-
mærket sig særligt i 2009. 
Rollespil Svend Gønge er 
nomineret til en af de to 
priser på 12.500 kr. og 
7.500 kr. sammen med tre 
andre foreninger, nemlig 

Vordingborg Firma Sport, 
Præstø Roklub og Vor-
dingborg Volleyball 
Klub. 
Alle frivillige foreninger, 
der i løbet af sæsonen 
2009 har gjort sig særligt 
bemærket enten ved: 
et stort socialt arbejde,  
et stort ungdomsarbejde, 
at gå ukendte veje inden 
for foreningsarbejdet, 
eller nye spændende tiltag 
som andre kan lære af,  
kan komme i betragtning. 
Alle indstillingerne be-

dømmes af en dommerko-
mité som består af, Jyske 
Bank, Vordingborg Dag-
blad, Sydsjællands Tiden-
de samt Kultur- og fritids-
konsulenterne i Vording-
borg Kommune. 
Rollespil Svend Gønge 
møder op til prisuddelin-
gen onsdag kl. 18 på Vor-
dingborg Uddannelses-
center med ti udklædte 
rollespillere og med rolle-
spilsleder Peter Aagaard 
og bestyrelsesmedlem 
Rene Wayert i spidsen. 

Rollespil Svend Gønge er nomineret til at blive Årets Forening i Vordingborg. 
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Tømrermester  
Kristian Lidsmoes 

 

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

Køng Kirkevej 23, 4750 Lundby, cvr.nr: 31981425 

         BELDRINGE  BORGERFORENING 
afholder ordinær  

Generalforsamling 
    Tirsdag den 30 marts kl. 19,00  

i "Hjemmeværnsgården" 
 Dagsorden iflg. vedtægter. 

 Forslag skal være formanden (Wessel) i hænde senest  
5 dage før generalforsamlingen. 

 Efter generalforsamling vil viceborgmester   
ERLING B. NIELSEN  

fortælle om fremtidsvisioner  
for Vordingborg kommune. 
 Vi serverer kaffe, øl, vand. 
 Vel mødt!       Bestyrelsen 

Svend Gønge Håndbold 
Ungdom afslutter sæsonen 
med et forrygende soda-
vandsdiskotek fredag den 
26. marts 2010 fra kl. 
19.00 - 22.00 i Svend Gøn-
ge-Hallens cafeteria.  
Der vil traditionen tro være 
en stribe spændende danse-

konkurrencer.  
Sodavandsdiskoteket er for 
alle i aldersgruppen fra 4 
klasse til 9. klasse. 
Mød op og få nogen gode 
timer, anbefaler bestyrelsen 
for Svend Gønge Håndbold 
Ungdom. Entre 25 kr. 

Gitte Bruun-Simonsen 

Så holder ISG igen  
sodavandsdiskotek 

Busdriften i Vordingborg 
Kommune fungerer ikke. 
Den er for dyr og færre og 
færre benytter de for kom-
munen dyre busser. 
På den baggrund havde 
Vordingborg Kommunes 
teknikudvalg og teknisk 
forvaltning indkaldt lokal-
rådene til høring torsdag 
den 11. marts. 
På mødet blev det oplyst, at 
der i 2011 skal spares tre 

millioner kroner på busdrif-
ten. Budgettet, som i inde-
værende år har været oppe 
på omkring 23 millioner 
kroner, skal ned på 20 mil-
lioner. 
Det betyder nedlæggelse af 
busruter, og i den forbindel-
se har forvaltningen haft 
kig på en rute på Østmøn 
og en bybusrute i Vording-
borg. 
Dertil kommer, at alt for få 

benytter de gratis telebus-
ser, som kører i dagtimerne 
i otte distrikter i kommu-
nen.  
Især i den gamle Vording-
borg Kommune, hvor man 
ikke har kendt til telebusser 
før, er der meget få, der 
bruger dem. 
Kommune overvejer nu at 
slå nogle af distrikterne 
sammen for at spare penge.  

Færre borgere 
bruger busserne Medborgerhusets 

generalforsamling 
onsdag 24. marts 
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 onsdag den 24. 
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 Ma-
rianne Mackeprang på mail-
adresse mbm@c.dk eller 
telefon 5133 3771. 
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Synger Bårse Hushold-
ningsforening på sidste 
vers eller skal melodien 
omskrives. 

 
Bårse husholdningsfor-
ening, et symbol på fælles-
skab, aktivitet og glæde 
siden 1946. Desværre ser 
det ud til at vi er nået til det 
punkt, hvor vi skal vælge 
om foreningen skal synge 
sidste vers af en sang præget 
af 64 gode og glædesbrin-
gende år, eller om tiden 
måske er inde til at forenin-
gen tager sangvalget op til 
revision og tager kampen op 
endnu et år, men måske med 
omskrivninger i de ellers 
kendte vers. Tiden er skiftet 
og lige tiltrækkende som 
husholdningsforeningen var 

på fællesskabet og hyggen i 
Bårse i datiden, lige så me-
get skræmmer selv samme 
hygge og fællesskab tilsyne-
ladende nye medlemmer og 
opbakning væk i nutiden.  
Skal vi synge sidste vers? 
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Bårse  

Husholdningsforening 
 
PS: der er ledige pladser til 
bestyrelsen. 
 
PPS: Vi holder generalfor-
samling torsdag, den  
22. april kl. 19.00 i Sam-
lingshuset i Bårse. 

Synger Husholdnings-
foreningen på sidste vers 

Skal der nye boller på suppen i Bårse Husholdningsforening? Det spørger bestyrelsen 
om op til generalforsamlingen den 22. april. 

Populær SF’er  
kommer  
til Beldringe 
Erling B. Nielsen, den po-
pulære SF-viceborgmester 
i Vordingborg Kommune 
kommer til generalforsam-
lingen i Beldringe Borger-
forening tirsdag den 30. 
marts.  
Erling B. Nielsen vil tale 
om fremtids-visioner for 
Vordingborg Kommune. 
Generalforsamlingen hol-
des i ”Hjemmeværns-
gården” på Beldringe Gods 
og den begynder kl. 19.  
Alle borgere i Beldringe 
Sogn har adgang til gene-
ralforsamlingen. 

Erling B. Nielsen kommer 
til Beldringe 30. marts. 

Bårse Husholdningsfor-
ening  har tur til Tok-
sværd  Bo& Grønt  onsdag 
den 14. april. Med samkør-
sel Fra Bårse Samlingshus 
kl. 18.30.  Pris for kaffe, te, 
kage og kørsel: 60 kr. for 
mdl., 85 kr. for ikke-med-

lemmer. Tilmelding  senest 
den 12. april  på tlf. 5596 
5351 Annelise Olsen. 5598 
1174, Susanne Olsen, 5598 
0146, Annelise Jensen.   
Alle er velkomne    
Med Venlig Hilsen  
og på Gensyn Bestyrelsen 

Tur til Toksværd 

Fremrykket deadline til 4750Avisen 
Husk, at deadline til næste nummer af 4750Avisen er 
rykket frem til torsdag den 25. marts kl. 10.00 på grund 
af påsken. Avisen udkommer tirsdag-onsdag 6.-7. april. 
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Lundbytorpvej 6 – 4750 Lundby | Email: info@thegunroom.dk | Tlf.: +45 5576 6620 

www.thegunroom.dk 

Danmarks  
bedste  
flugtskydnings patroner!  
Mirage T1 Steel 7 hagl 24 gr.  

1,10 kr. pr. stk. 

20% på vores brede udvalg af  Beretta beklædning 

Vi har alt til forårets hundetræning 
Dummy 
½ lbs.  
m/snor  
i 6 farver.  
kr. 45,00 

Hunter støvler  
Ladies Original  
i 17 forskellige farver. 
kr. 799,00  

TILBUD 599,00  

Påskeåbent mandag, tirsdag og 
onsdag den 29.-30. og 31. marts 

fra 8.30-17.00  
med mange gode tilbud  
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Netværkere på besøg i Syv Sogne  
Landsbyforum og LAG-
Vordingborg afholder tors-
dag den 25. marts sin anden 
netsværksdag. 
Den første blev afholdt i 
foråret på Nyord ved Møn, 
hvor landdistriktsaktive og 
borgerrepræsentanter fra 
hele kommunen kom på 
besøg for at høre, hvordan 
man arbejder med samar-
bejde og netværk på den 
lille ø. 
Den anden netværksdag har 
de tre organisationer valgt 
at holde i Syv Sogne, og det 
er altså torsdag den 25. 
marts kl. 16.30, de mange 
gæster kommer til Syv Sog-
ne. 
De tre organisationer har 
valgt at holde arrangemen-
tet på Svinø, nærmere be-
stemt i Svinø By, hvor der 
med base i Svinø Forsam-
lingshus vil blive orienteret 
om arbejdet med netværks-
dannelse i de syv sogne, og 
så vil gæsterne ellers få 

mulighed for at høre nær-
mere om Svinø, blandt an-
det flyvergravene ved 
Svinø Kirke, om kirkens 
særlige historie samt om de 
mange naturprojekter, som 
landmændene på Svinø har 
været foregangsmænd for. 
Den lokale borgerforening 
på Svinø vil fortælle om sit 
arbejde for at få alle grup-
per af borgere aktive, både 
gamle og unge, tilflyttere 
og indfødte, fastboende og 
sommerhusbeboere. Blandt 
andet vil de fortælle om den 
årlige Svinø-dyst, som har 
været en stor succes. 
Alle projektmagere og ild-
sjæle, foreninger og net-
værk i Vordingborg kom-
mune kan mødes og ud-
veksle erfaringer. Formålet 
er at sprede kendskabet til 
de mange gode initiativer, 
der er ude i lokalområder-
ne, og dermed skabe nye 
samarbejder og netværk på 
tværs. 
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Da Sværdborg Sogns for-
samlingshus torsdag den 11. 
marts afholdt sin årlige ge-
neralforsamling med pænt 
fremmøde, var der udover 
de faste punkter på dagsor-
denen en særlig begivenhed 
i vente. Punktet om valg til 
bestyrelsen gemte på en 
rekord, idet medlem Keld 
Dahl Jensen fra Kastelev 
ikke ønskede at genopstille. 
K.D. Jensen valgtes ind i 
bestyrelsen for forsamlings-
huset på en generalforsam-
ling, der fandt sted den 16. 
november 1972! Hvis man 
regner efter, så har manden 
siddet i en lige periode på 
37 ½ år i samme bestyrelse. 
I mange år var han sekretær, 
hvilket ses på den sirlige 

håndskrift, der pryder side 
efter side i den gamle proto-
kol. På generalforsamlingen 
blev Keld Dahl hædret med 
et diplom som kundgør livs-
varigt æresmedlemsskab af 
huset. Og hvor mange for-
eninger kan prale af, at have 
aktive frivillige der har stået 
distancen i så mange år? 
Der blev i alt valgt tre nye 
medlemmer ind i forsam-
lingshusets bestyrelse, som 
derfor atter tæller ni aktive 
m/k’er.  
- Vi ser frem til at huset 
igen er blevet helt i orden i 
løbet af de kommende par 
uger,” sluttede Steen Cas-
persen sin formandsberet-
ning af, som for en stor del 
omhandlede vandskaden, 

der i januar lukkede stedet, 
idet størstedelen af gulv-
arealet var ødelagt at vand-
masserne. Man må nok er-
kende at det gamle mund-

held  ”Det skal være skidt, 
før det kan blive godt” har 
stået sin prøve i Over Vin-
dinge. 

Marianne Kristiansen 

Keld sad 37 år  
i bestyrelsen 

Elise Olsen, Vordingborg 
og Køng, er den nye for-
mand for Idrætsforeningen 
Svend Gønge. Elise Olsen 
blev valgt som formand for 
det næste år på den ekstra-
ordinære generalforsamling 
torsdag den 11. marts. Den 
blev nødvendig, da  den 

ordinære generalforsamling 
en måned før ikke kunne 
finde en ny formand efter 

Birger Witthøft Hansen.  
Elise Olsen nyder stor re-
spekt i ISG for sit særdeles 
dygtige arbejde med klub-
ben for de 10-14-årige, som 
holder til i Klubhuset i 
Køng, og hun blev i 2005 
kåret som Årets Ildsjæl. 
Elise Olsen har endvidere i 
mange år været medlem af 
Køng Menighedsråd, og da 
menighedsrådet fusionerede 
med Svinø Menighedsråd 
for et par år siden, blev Eli-
se Olsen valgt som for-
mand. 
Elise Olsen sidder dertil i 
bestyrelsen for LAG, den 
lokale aktionsgruppe i Vor-
dingborg Kommune, som 
administrerer de lokale EU-
landdistriktsmidler. 
ISG’s ledelse består nu af: 
Elise Olsen, formand 
Leif Andersen, kasserer 
Lene Hansen 
Henrik Buhmann og 
Birger Withøft Hansen. 

Elise Olsen ny formand for ISG 

Sådan udkommer 4750Avisen  
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 
Nr. 87: 17.-18. maj - deadl. 10. maj kl. 10 

Nr. 88: 31. maj-1. juni - deadl. 24. maj kl. 10 
Nr. 89: 14.-15. juni - deadl. 7. juni kl. 10 

Bemærk! Vi udkommer    
mandag-tirsdag i lige uger  

og har deadline mandag kl. 10 i ulige uger!  
4750@lundbyweb.dk 
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Byens Pizza i Lov 
Hovedgaden 30, Lov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,- kr. for  udbringning til alle med postnummer 4750 Lundby 
10% rabat ved afhentning! 

Bestil maden i forvejen på tlf. 5576 0178. 
Eller bestil direkte fra vores hjemmeside: www.bplov.just-eat.dk  

CHOK  

PRISER! 

2 stk.  alm. pizza  fra 1-26  med 2 liter  Harboe soda-vand   KUN 115,-  (kun afhentning)  

Ny frist for fibernet  
i Køng og Kostræde 
SEAS-NVE har besluttet at 
udskyde fristen for tilmel-
ding til fibernet i Køng og 
Kostræde Banker endnu 
engang.  
Hvis man ønsker at spare 
1000 kr. på tilslutningen til 
fibernet i Køng og Kostræ-
de Banker skal man være 
tilmeldt senest den 12. april 
2010 
SEAS-NVE har besluttet at 
forlænge fristen for hvornår 
vi kan tilmelde os til fiber-

nettet til den 12. april.  
Grunden til denne forlæn-
gelse er, at SEAS-NVE og 
de andre elselskaber med 
fibernet har besluttet at op-
rette et fælles selskab, der 
skal levere internet, tv og 
telefoni til fiberkunderne. 
Det præcise indhold er end-
nu ikke kendt, men rygterne 
siger, at der bliver tale om 
højere hastighed på internet, 
forbindelserne til samme 
pris og tv-pakker fra både 

Canal Digital og Viasat.   
De, der endnu ikke har til-
meldt sig fibernettet, opfor-
drer vi stadig til at tilmelde 
sig snarest. Der går alligevel 
nogle måneder før fiberen 
bliver lagt ind og til den tid 
er der klarhed over det nye 
udbud.  
De, der har lavet en aftale 
med en indholdsleverandør, 
vil starte på den aftale de 
har lavet og senere bliver 
flyttet til den nye aftale, 

hvis de ønsker det.  
Altså, bliv tilmeldt til fibe-
ren nu, så vi er sikre på at 
komme på, men vent med at 
vælge indholdsleverandør 
til fiberen bliver lagt ind.  
I øvrigt vil de nye tilbud om 
indholdsleverance også 
komme til at gælde fibernet-
kunderne i Lundby, som 
altså også får glæde af de 
nye muligheder. 
 

Daniel Irvold/Peter Sten 
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Her er kontaktpersoner til 
din borger– eller beboerfor-
ening 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: 
Næstformand Nils Glud 
Lundby Hovedgade 99 
4750 Lundby 
mgng@anarki.dk 
4011 9840 
 
Svinø: 
Svinø Borgerforening 
Orla Andersen 
kirsten.orla@  
andersen.mail.dk 
5576 9755  
 
Sværdborg: 
Sværdborg Beboerforening 
Michael Petersen 
mfp@os.dk 
2388 7318 
 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  
                
Bårse-Beldringe Lokalråd: 
Søren Vissing Nielsen 
Tlf. 5598 0018 
Lundby Lokalråd: 
Peter Sten Hansen 
Tlf. 6130 1004 

Lokalkontakt 
i Syv Sogne Har du mistet dit sølvarmbånd? 

Har du mistet - formentlig 
tabt - dit sølvarmbånd i 
Lundby, så er der måske 
håb for dig.  
Bente Juul fra Gl. Lundby 
har nemlig op mod forrige 
weekend fundet et flot sølv-
armbånd på gaden i Lund-
by. Nærmere bestemt i nær-

heden af Lundby Slagteren 
på Lundby Hovedgade. 
Bente Juul har taget sølv-
armbåndet med sig hjem og 
ønsker nu gennem 4750A-
visen at finde frem til arm-
båndets rette ejermand. 
Sølvarmbåndet er sat sam-
men af ovale lænker, og så 

har det fem meget karakte-
ristiske vedhæng, som fore-
stiller et bestemt dyr. 
Hvis du har mistet dit sølv-
armbånd, ved du også, hvad 
det er for dyr, og det skal 
du fortælle Bente Juul, hvis 
du ringer til hende på tlf. 
2143 7758. 

To drengehold fra Idræts-
foreningen Svend Gønge 
var i weekenden til fod-
boldstævne i Lundbys skån-
ske venskabsby Lönsboda. 
De to hold var indkvartere-
de på Hjärtasjötorpet lige 
ud til Hjärtasjön lidt uden 

for Lönsboda. For lokal-
kendte var det dér, der blev 
holdt 1600talsmarked for to 
år siden og dér, midsom-
merfesten blev fejret om 
lørdagen sidste år.  
Drengene spillede en mini-
turnering mod Lönsboda 

GoIFs drengehold og et 
hold fra Hästveda.  
I øvrigt måtte en konfir-
mand-gudstjeneste i Køng 
Kirke søndag tidsmæssigt 
flyttes, så drengene kunne 
nå at komme hjem fra træ-
ningslejren i Lönsboda.  

Fodbolddrenge var på tur til Lönsboda 
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Sidste år ved denne tid blev 
der holdt et møde i ISGs 
gymnastikafdeling. Mødet 
var mellem den daværende 
bestyrelse og forældrene til 
børn, der går til gymnastik. 
Dagsordenen var, at der 
manglede kræfter til at drive 
foreningen videre. Den nu-
værende bestyrelse var kørt 
træt og kunne ikke mere. 
Mødet endte med, at rigtig 
mange forældre meldte sig 
under fanerne og gerne ville 
hjælpe. Således var besty-
relsen efter mødet gået fra 
at være ca. 4 medlemmer til 
at være 8 medlemmer. Det 
gjorde, at en god struktur 
kunne skabes og at opgaver-
ne kunne fordeles, så ingen 
fik for meget at se til. 
Vi må dog konstatere, at 
flere af forskellige grunde 
er faldet fra under vejs og 
bestyrelsen i næste sæson 
igen er nede på ca. 3 med-
lemmer. 
Resultatet af dette vil være, 
at det bliver svært at drive 

foreningen videre i nuvæ-
rende form næste sæson, 
hvis overhovedet. Det kræ-
ver simpelthen flere kræfter 
at få det hele til at køre 
rundt.  
ISG Svend Gønges gymna-
stikafdeling er stor. Vi har 
ca. 200 aktive medlemmer. 
De fleste af disse er imidler-
tid børn, som er for små til 
selv at give en hånd med. 
Derfor skal vi endnu en 
gang i år bede specielt for-
ældre til disse børn, men 
også aktive medlemmer, 
eller bare nogen, der synes, 
det ville være sjovt eller 
spændende at melde sig 
under fanerne. Det foregår 
efter princippet, at jo flere 
der hjælper, desto mindre 
skal alle lave. 
Interesserede/hjælpsomme 
sjæle kan henvende sig til: 

Merle Jensen: 
Tlf.: 2174 3157 eller 
Henrik Christensen: 

2395 3691 

ISG Gymnastik mangler hjælpere 
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Peter Højstrup 

Tilbuddet gælder til og med lørdag, den 10. april 2010 

 

Der tages forbehold for trykfejl 



4750Avisen, nr. 83, 22.-23. marts 2010 

 

14 

Desværre var fremmødet til 
generalforsamlingen i Bårse 
Grundejer– og Borgerfore-
ning den 24. februar lidt 
skuffende. Der dukkede kun 
8 medlemmer op udover 
bestyrelsen. Generalforsam-
lingen forløb i god ro og 
orden, uden de store begi-
venheder. Vi gør en indsats 
for at det skal blive bedre til 
næste år. 
To medlemmer af bestyrel-
sen var på valg. Poul A. 
Larsen, der ikke ønskede at 
modtage genvalg og Vibe 
Bøgvad, der modtog gen-

valg. Vibe Bøgvad blev 
genvalgt og som nyt besty-
relsesmedlem indtrådte Jens 
K. Olsen. Som suppleanter 
valgtes Steen Jensen og 
Jesper Elvang. 
Bestyrelsen har på det sene-
re afholdte konstituerings-
møde valgt nedenstående 
konstituering: 
Formand: Jesper R. Hansen 
Næstformand: Vibe Bøgvad 
Kasserer: Nina Møhler 
Sekretær: Maja N. Jensen 
Webmaster: Maja N. Jensen 
Syv Sogne repræsentant: 
Jens K. Olsen 

Syv Sogne stedfortræder: 
Jesper R. Hansen 
Lokalrådsrepræsentant: Jens 
K. Olsen. Jens er på Lokal-
rådets generalforsamling 
blevet valgt til bestyrelsen. 
I sin beretning til general-
forsamlingen sagde for-
mand Jesper R. Hansen 
blandt andet: 
Hjemmesiden 
www.baarselandsby.dk fik i 
2009 et nyt layout, og en 
masse nyt indhold. Specielt 
skal arrangementskalende-
ren fremhæves. Denne 
funktion giver alle forenin-
ger i Bårse mulighed for at 
få koordineret aktiviteterne 
med de andre foreninger så 
vi ikke har sammenfald af 
arrangementer. Der ud over 
er det også et godt sted for 
folk uden for Bårse, samt 
for tilflyttere, at lære noget 
om Bårse. 
Yderligere er der etableret 
en række grupper på Face-
book, med baggrund i akti-
viteter i, og om Bårse. 
Vi har i 2009 udarbejdet en 
Velkomstfolder. Folderen er 
primært tiltænkt tilflyttere 
men alle kan have gavn af 
den. Folderen indeholder ud 
over noget historik og fakta, 
også lidt om de visioner vi i 
bestyrelsen har for Bårse. 
Folderen er tilgængelig på 
Bogdepotet eller kan rekvi-
reres fra bestyrelsen. 
Det er ikke meningen af 
folderen skal stå alene. Men 
følges op af et Velkomstar-
rangement for tilflyttere ca. 
hvert andet år. Første gang i 
januar 2010. Her var stort 
set alle foreninger, og insti-
tutioner i Bårse repræsente-

ret. Der var fællesspisning 
og herefter information fra 
foreningerne og institutio-
nerne. Det var en succes! 
Vi skal i 2010 have lavet en 
langtidsplan. Hvad er det vi 
vil med Bårse Grundejer- 
og Borgerforening, og hvil-
ken rolle skal vi spille? 
Hvad vil vi, i forhold til Syv 
Sogne samarbejdet og Lo-
kalrådet? 
Vi skal have flere medlem-
mer i foreningen. Ikke bare 
for at få flere midler at gøre 
godt med, men også for at 
synliggøre den tilslutning 
og opbakning byens borgere 
føler for det arbejde der 
udføres i foreningens regi. 
Vi skal have sat nye projek-
ter i gang. Det skal ikke 
nødvendigvis være medlem-
merne af bestyrelsen der 
sætter ting i gang! Alle 
medlemmer af foreningen 
kan lave en indstilling til 
bestyrelsen og søge om evt. 
økonomisk støtte, eller bru-
ge foreningen som bindeled 
overfor kommunen eller 
andre foreninger i forbindel-
se med div. projekter. 
Vandsportscenteret er en af 
de ting, vi i den nærmeste 
fremtid er nød til at forholde 
os til. Nu er det her, og vi 
skal få det bedste ud af det. 
Ikke bare til gavn for Bårse, 
men forhåbentligt for hele 
kommunen. Bestyrelsen vil 
gerne byde ind og være en 
aktiv deltager i Vandsports-
centerets fremtid! 
 

Jesper R. Hansen 
Bårse Grundejer-  

og Borgerforening 

Generalforsamling i Bårse Grundejer– og Borgerforening: 

Vi skal have flere  
medlemmer Jesper R. 

Hansen blev 
genvalgt som 

formand. 
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De kalder mig 

KULSOEN 

For tredje år i træk optræ-
der Birgit Rasmussen fra 
Køng den 19.-20. juni 2010 
som Kulsoen på Gønge-
markedet i Lundby. 
Tirsdag den 13. april kl. 19 
fortæller Birgit Rasmussen 
om sit nye liv som kulsoen. 
Det gør hun, når Forenin-
gen Svend Gønge holder 
fortælleaften i Medborger-
huset Lundby.  
Forfatter og historiker Gitte 
Kjær fra Udby vil fortælle 
om sin fascination af Gøn-
gehøvdingen Svend Poul-
sen. Gitte Kjær har en klar 
forestilling om, hvordan 
Svend Poulsen var og hvor-
dan han så ud. Det vil hun 
berette om på fortælleafte-
nen, hvor tilhørerne også 
vil blive bedt om at fortælle 
om deres oplevelser med 
helte og skurke fra Gønge-
høvdingens univers. 
Men hvem var hun, hende 
Kulsoen, Boel Ebbesdatter, 
har vi spurgt Birgit Ras-
mussen. 
- Vel bare en fattig kone, 
der af nød lærte at klare sig 
ved list og snedighed. 
Carit Etlar gør hende til en 
”dramatisk figur” i roma-

nerne om Gøngehøvdingen. 
Et kvindemenneske, der 
kan lidt mere end sit Fader-
vor - eller måske snarere 
tværtimod. 
Hun tilpasser sig mande-
verdenen for at hun og fa-
milien kan overleve krigens 
rædsler, hvor råhed bliver 
almindelighed. 
- Men hvem der du, Birgit? 
- I mine mange år med 
amatørteater har jeg lagt 
krop og stemme til mange 
spændende kvindeskikkel-
ser, hvor jeg ved at analy-
sere rollen, søgte at forstå, 
hvad lige netop denne 
kvinde tænkte og følte.  
Kulsoen var egentlig kun 
tænkt som et ”spøjst” ind-
slag på Gøngemarkedet, 
men da 1600-tallet er 
spændende at beskæftige 
sig med, har jeg prøvet at 
sætte mig ind i levevilkår 
og dagligdag for den al-
mindelige befolkning på 
landet. 
Jeg fik en idé om, at der 
måske kunne findes paral-
leller mellem Boel og mig 
selv, trods flere hundrede 
års tidsforskel. 
I min forestillingsverden er 
vi begge opvokset i krigs– 
og efterkrigstid. I de sidste 
par år er hun næsten blevet 
en del af mig, siger Birgit 
Rasmussen. 
Døm selv, når Birgit Ras-
mussen fortæller om sin 
symbiose med Kulsoen på 
fortælleaftenen i Medbor-
gerhuset Lundby tirsdag 
den 13. april. 
Der er gratis adgang, men 
kaffe og kage koster 25 
kroner. 
Alle er velkomne! 

Birgit Rasmussen alias 
Kulsoen. 

Hanne Reintoft på talerstolen i Medborgerhuset Lundby. 

FO
TO

: VILLY LO
R

IC
H

 

Tankevækkende 
Hanne Reintoft 
Hun har styr på historien, 
hun kan fortælle menneskers 
historie, så man ikke kan 
lægge bogen fra sig, og så 
kan hun fortælle, så det sæt-
ter tanker i gang, man ikke 
har tænkt før. 
Det handler om Hanne Rein-
toft, som onsdag den 10. 
marts var i Lundby for at 
fortælle om sin historiske 
roman Hjertebånd. Foredra-
get var et led i Foreningen 
Svend Gønges fejring af 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen 400 års fødselsdag i 
år.  
Hanne Reintoft skuffede 
ikke. Hun fortalte om skån-
ske krig fra 1675-79, hun 
læste passager fra sin bog, 
og så trak hun paralleller til 
andre krige og talte om kri-
gens sorg.  
- Der er aldrig nogen sejr-
herre efter en krig. Alle har 
mistet. Alle mærker forråel-
sen. Afstumpetheden. Intet 
positivt kan siges om krig, 
og ingen kommer ud på den 
anden side uden sår på sjæ-
len: krigens sorg.  
En strålende aften i selskab 

med en stor personlighed. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 
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Nu er tiden kommet, hvor vi 
alle har fået nok af vinter og 
mørke aftener, og så slår 
Bårse Samlingshus dørene 
op til en ny omgang efter-
middagshygge i selskab 
med andre danseglade. 
Som ny forpagter af Bårse 
Samlingshus vil Steen Jen-
sen genoptage den glade og 
velbesøgte tradition, hvor 
alle danseglade, i selskab 

med dansevenlig musik, kan 
boltre sig på dansegulvet 
hele eftermiddagen igen-
nem. 
 
Slip tøjlerne løs 
Steen Jensen, har i samar-
bejde med den lokale musi-
ker, Johnny Hansen, Køng, 
gendannet muligheden for 
at slippe tøjlerne løs i kon-
ceptet af musik, dans, kaffe 

med hjemmebag, flotte ge-
vinster samt nyde en lille 
lækker menu efter dansen, 
der vil sætte prikken over 
i’et på en humørskabende 
begivenhed. 
Zeniordans På Opfording 
vil køre den anden mandag i 
hver måned, dog undtagen i  
juli, og starter første gang 
mandag den 12. april kl. 14 
til 17. Dørene åbnes kl. 13, 

hvor Steen og Johnny står 
klar til at modtage de man-
ge, der vil gøre brug af den-
ne gode mulighed for at 
tilbringe nogle glade timer i 
gode dansevenners lag. 
 
Entre inkl. kaffe og kage kr. 
65,- . Menu til kr. 75,- skal 
bestilles senest 7. april på 
tlf. 2623 2345. 
 

Vi er som nye værter i Sam-
lingshuset nu kommet på 
plads, både privat og forret-
ningsmæssigt og befinder os 
rigtig godt her i Bårse. Vi 
har selvfølgelig nogle ideer 
til hvad der kan foregå i 
Samlingshuset fremover og 
vil gerne orientere lidt om, 
hvilke tiltag der indtil vide-
re kommer til at ske her i 
Samlingshuset. 
I løbet af de næste par må-
neder vil lokalerne i stueeta-
gen blive malet og kunst-
nergruppen ART-UZ, som 
hører til i Næstved og består 
af 9 skønne kvinder, vil 

være faste udstillere af de-
res kunst på væggene. Kun-
sten vil være til salg hvis 
man skulle føle sig fristet. 
Vi vil så vidt muligt lave en 
oversigt over vores aktivite-
ter i hver udgave af Bårse-
bladet. 
I indeværende år vil vi star-
te med Zeniordans/På op-
fordring, som også vil in-
kludere spisning til en rime-
lig pris. Det bliver den 2. 
mandag i hver måned med 
start i april. Se også annon-
ce andet sted i bladet. Det 
håber vi selvfølgelig, at 
rigtig mange har lyst til at 

deltage i. Dette arrangement 
laves i sammenarbejde med 
Johnny Hansen, som vil 
være husmusiker. 
Vi vil lave et arrangement 
Mortens aften inkl. 3 retters 
menu samt musik og dans. 
Desuden vil vi lave 2 freda-
ge i december med julebal 
samt stor julebuffet. Vi hå-
ber, at både firmaer og pri-
vatpersoner vil har lyst til at 
komme til disse arrange-
menter. 
Vi har desuden aftalt et 
sammenarbejde med Hus-
holdningforeningen om 
tiltag af nogle nye fælles 

arrangementer i Sam-
lingshuset. Vi er meget gla-
de for den positive måde 
som husholdningsforenin-
gen har valgt at sammenar-
bejde med os på. 
Til sidst vil vi gerne sige tak 
for den dejlige og positive 
måde vi er blevet modtaget 
på af både private og for-
eninger. Vi håber, at vi i 
fællesskab kan gøre Sam-
linghuset til et sted som hele 
lokalsamfundet kan og vil 
bruge. 

Hilsen 
Marianne og Steen  
Bårse Samlingshus 

Bårse Samlingshus orienterer 

Steen Jensen og Johnny Hansen 
er klar til en ny omgang Zenior-
dans På Opfordring. 

Zeniordans På Opfording i Bårse 
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Palmesøndag d. 28. marts kl. 10.30 i Lundby 
Kirke 

m. børnekoret 
   Kom og se hvad skattekisten indeholder…………. 

Med påsken håber vi også at foråret, lyset og varmen kommer nærmere. I påsken vil der være for-
skellige bud på guds- tjenester i vores kirker, der vil være noget for familien, nogle 
med vægten lagt på musikken og tid til fordybelse. Nedenfor kan du se tidspunkter-
ne for de forskellige gudstjenester: 

Lundby og Sværdborg sogne 

 
 
                                                                 
                                                                 

   

Information fra Sværdborg og Lundby kirker 

Gudstjenester i påsken: 

SKÆRTORSDAG 
1. april 
Kl. 17 

En stemningsfuld 
Andagt i 

 Lundby Kirke 

LANGFREDAG 
2. april 

Kl. 10.30 
Liturgisk 

gudstjeneste 
i Sværdborg Kirke 

PÅSKEDAG 
4. april 

Kl. 10.30 
Højmesse 

med Damekoret 
i Lundby Kirke 

 

  

Musikandagt 
 

D. 25. marts 
Kl. 19 

I Sværdborg Kirke 
med 

Oktetten 
 

Alle er velkomne! 
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Landsbyforum er blevet 
vigtig for lokalrådene 
Landsbyforum er ved at 
udvikle sig til et vigtigt sa-
marbejds– og erfaringsud-
vekslingsforum for de 16 
lokalråd i Vordingborg 
Kommune.  
Det viste formandsmødet og 
det efterfølgende stormøde 
(læs: generalforsamling) 
tirsdag den 16. marts på 
Udby Kro. 
Ikke færre end 13 af de 16 
lokalråd i Vordingborg 
Kommune var repræsenteret 
på mødet i Udby. Der var 
repræsentanter for lokalrå-
dene på Østmøn, Stege og 
Omegn, Vestmøn, Bogø, 
Nyråd, Kalvehave, Sten-
sved, Mern, Allerslev-
Skibinge, Præstø, Jungsho-
ved, Bårse-Beldringe og 
Lundby.  
På formandsmødet blev 
blandt andet skolernes frem-
tid, forsamlingshustilskud, 
busnedskæringer, trafiksik-

kerhed og nedklassificering 
af kommuneveje nøje drøf-
tet.  
Lokalrådene vil nu sørge 
for, at Vordingborg Kom-
mune får tilbagemeldinger 
om lokalrådenes holdninger, 
inden der træffes beslutnin-
ger. 
Det var tydeligt, at lokalrå-
dene lærer af hinanden og 
sparer mange kræfter ved at 
gøre brug af andres erfarin-
ger.  
På den måde lever Landsby-
forum op til sit formål at 
udvikle områdets foreninger 
ved netværkssamarbejde. 
På generalforsamlingen, 
som blev afviklet efter for-
mandsmødet, blev tre sekre-
tariatsmedlemmer genvalgt, 
nemlig Susan Thydal, se-
kretær i Nyråd Lokalråd, 
John Konggaard Hansen, 
formand for Bogø Lokalråd 
og Søren Vissing Nielsen, 

formand for Bårse-
Beldringe Lokalråd.  
Nyvalgt blev Jørn Sven-
strup, formand for Vestmøn 
Lokalråd, da Mogens 

Bengtsson fra Stege og Om-
egns Lokalråd, fhv. formand 
for nu nedlagte Midtmøns 
Lokalråd, havde besluttet at 
stoppe i sekretariatet.  

 

En af initiativtagerne til Landsbyforum, Mogens Bengts-
son fra Stege og omegns Lokalråd fik stor tak og en flot 
kurv med lokale produkter af Landsbyforum ved sin af-
gang på generalforsamlingen tirsdag i sidste uge. 
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Tre lokale rødder i livlig samtale. Mogens Bengtsson, det nu nedlagte Midtmøn Lokalråd (nu del af Stege og Omegns 
Lokalråd), formand for Lundby Lokalråd, Peter Sten Hansen og formand for Østmøn Lokalråd Birgit Parkdal.  



4750Avisen, nr. 83, 22.-23. marts 2010 

 

19 

Menighedsrådet i Køng/
Svinø har udpeget et af sine 
medlemmer til at tage sig af 
PR-opgaver. 
Det drejer sig om Erhard 
Bruun, der blev nyvalgt i 
2008.  
4750-avisen har talt med 
ham om, hvad det job inde-
bærer. 
- Vi er faktisk tre, der tager 
sig af informatinsarbejdet. 
Vi har allerede længe haft et 
medlem, der tager sig af 
vores hjemmeside. Det er 
Jørn Olav Ottosen, hvis post 
i rådet jeg overtog, da han 
efter 12 år mente, at han 
havde gjort sin borgerpligt. 
Til alt held indvilgede han i 
at fortsætte som web-
master,  for det er en meget 
stor del af vores PR, han på 
den måde styrer. Prøv bare 
at gå ind på http://
www.koeng-svinoe-
sogn.dk/.  
Det er en hjemmeside, vi er 
stolte af. Den er overskue-
lig, let at navigere i og altid 
ajour. 
- Hvem er så den anden? 
- Det er jo vores præst Met-
te Magnusson, som redige-
rer vores kirkeblad.  Tidli-
gere var det et selvstændigt 
blad, der blev postomdelt, 
men på grund af bøvl med 
postvæsenet fandt vi ud af 
at lade det udkomme sam-
men med 4750Avisen hver 
tredje måned. Det er der jo 
rigtig mange, der læser. Og 
vi har fået den ordning, at 
det bliver trykt på midtersi-
derne, så læserne kan rykke 
dem ud og gemme dem, 
inden resten går til gen-
brug.”     
 - Jamen hvad skal du så 
lave? 
- Der er jo stadig en del 

folk, der bruger de 
’gammeldaws’ informati-
onskanaler: aviser, blade, 
opslagstavler, lokalradio 
osv. Dem skal jeg varme op 
under. 
Erhard Bruun fortæller, at 
det generelt handler om at 
synliggøre kirken. Ikke bare 
fysisk, men de mange akti-
viteter, kirken tilbyder ud-
over det helt centrale, som 
jo er gudstjenesterne” 
Som eksempler nævner han 
koncerter, foredrag, sangca-
fé, stilleandagter og lignen-
de. 
- Mit job er at ”slå på trom-
me”. Dvs. minde om de 
ting, der allerede er annon-
ceret. 
Men der er da også ting, 
som ikke er blevet omtalt i 
kirkebladet. 
For eksempel Menigheds-
mødet den 25. marts i kon-
firmandstuen kl. 19.30” 
- Mener du ikke menigheds-
rådsmøde? 
- Nej, menighedsrådsmøder  
er - som navnet siger - kun 
for menighedsrådet. De er 
ganske vist offentlige, lige-
som f. eks. byrådsmøder, 
men man kan kun lytte. 

Ikke stille spørgsmål.  
Det kan man derimod på det 
årlige Menighedsmøde.  Det 
er et informationsmøde for 
alle i sognet. Her bliver der 
orienteret om rådets arbej-
de, og alle kan stille spørgs-
mål og endda komme med 
forslag. Mange ved ikke, 
hvad menighedsrådets ar-

bejde går ud på.  Det kan 
man få at vide her. Under 
afslappede former over en 
kop kaffe, en øl eller en 
vand.”  
- Hører det også med til dit 
arbejde at blive interviewet 
i 4750Avisen? 
- Det kan du tro, griner Er-
hard Bruun. 

Køng-Svinø Menighedsråd  
satser på public relation 

Erhard Bruun, Køng-Svinø Menighedsråds PR-mand, 
eller rettere sagt: en af dem. 
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Sælges:  
Keyboard casio 2500 kr., 
Violin 1250 kr., Trompet 
2200 kr.,  
antik kanebjælde 1500 kr. 
knivsæt i kuffert solingen 
1250 kr.,  
2 stk. vinduer nye 60 x 60 
1300 kr.,  

topstyret vindue brugt b 131 
x h 100 350 kr.  
div Puch-dele. Camplet 
Concorde 2006 22500 kr.  
Gamle mønter nordi-
ske bud ,   
14 stk. mokkakopper fra 
1960-1980 200 kr.   
 

Babyting:  
Blespand ny inkl. poser 50 
kr., Stor sæk drengetøj 0-1 
år. brugt pænt 200 kr. Hop-
pegynge, "flyvemaskine"  
ny 250 kr., lift + ny pusleta-
ske 200 kr.    
Tlf. 2924 5022 
 
 
Salg af legetøj: 
 Køkken "Food`n`fun"  med 
lys og lyd og plastik lege-
mad og lille indkøbs-
vogn  200 kr. 
Robust bordfodbold på ben 
300 kr. 

Bondegård i træ og mange 
tilhørende dyr 150 kr. 
Ridderborg i træ med ridde-
re og heste og andet tilbehør 
150 kr. 
Lille lænestol m/blåt betræk 
til små børn 75 kr. 
Koalabrødrene og 6 andre 
tilhørende dukker og flyve-
maskine m/lyd  125 kr. 
Spaghetti-samledukker 30 
kr. 
Ninja-turtlesfigurer og -
maskiner 50 kr.  
Alt i flot stand 
 
Tlf. 2072 4382 

Kære nuværende og kom-
mende medlemmer! 
 
Sværdborg Sognearkiv har 
gennem 17–18 år haft til 
huse i den gamle graverbo-
lig på Hasbjergvej 90 i 
Sværdborg by; men da ejen-
dommen er sat til salg har 
det betydet, at vi nu står 

overfor en udfordring om 
hvad der skal ske fremover. 
Flere muligheder om nyt 
logi undersøges p.t. 
I mellemtiden har sognear-
kivet stadig brug for med-
lemsstøtte til sognearkivet, 
dels af økonomiske årsager, 
dels for at signalere til bl.a. 
kommunen, at der er en vis 

opbakning til stede i vores 
lokalområde. 
For at udbrede kendskabet 
om at arkivet eksisterer øn-
sker vi jeres hjælp, idet 
mange tilflyttere næppe 
ved, at arkivet har sin eksi-
stens. I situationer hvor I 
hører om især ældre menne-
sker som evt. flytter fra sog-
net, må I meget gerne for-
midle, at arkivet kan være 
interesseret såfremt nogen 
ligger inde med gamle fo-
tos, foreningsarkiver eller 
lignende som kan have inte-
resse for andre. Vi vil dog 
gerne have ”historien” med, 
da eksempelvis fotos alene - 
ikke altid er nok.  
Ja – vi er en håndfuld perso-
ner som bruger lidt fritid på 
at sikre materiale som her-
med går over i historien. 
Det er udelukkende frivilli-
ge personer, som har til 
opgave at indsamle, regi-
strere og lejlighedsvis for-
midle sognets historie, så 
den kan bevares og anven-
des i fremtiden. Via et nyere 
elektronisk registrerings-
system kaldet ARKIBAS 
bliver billeder og skrevne 
materialer, som modtages 
på arkivet, vurderet, regi-
streret/indtastet i systemet. 
Tillige med vil tidligere 
manuelt registrerede materi-
aler også blive overført til 
ARKIBAS. 

I de senere år har vi derfor 
været på flere kurser for at 
kunne få adgang til at hånd-
tere tingene via IT. Tillige 
med er sognearkivet også 
med i det kommunalt støtte-
de Arkivsamvirke – sam-
men med de øvrige arkiver i 
Vordingborg Kommune. 
For at ovenstående kan gå 
op i en højere enhed, har vi 
en bøn med opfordring og 
håb om fortsat medlemskab 
for gamle medlemmer af 
Sværdborg Sognearkiv; 
men samtidig vil vi også 
gerne opfordre nye interes-
serede om at tegne et med-
lemskab til en pris af 100 
kr. pr. år for en husstand og 
50 kr. pr. år for enlige.  
Vi tager også meget gerne 
imod nye ”medarbejdere” – 
så hvis du har interesse i 
lokalhistorie og har lidt tid 
tilovers så hører vi meget 
gerne fra dig på telefonnr. 
5538 2606, eller kom og 
besøg os på adressen neden-
for, på de nævnte åbnings-
dage. 
Arkivet holder åbent den 1. 
og 3. torsdag i måneden, 
mellem kl. 19–21 - indtil 
videre på adressen Has-
bjergvej 90 i Sværdborg. 

 
Lokal-historisk hilsen 

Sværdborg Sognearkiv 
v/ formand  

Morten Frandsen  

Sværdborg Sognearkiv søger nye medlemmer 

Fællesmarkedet 
Køb- og salg-annoncen er gratis.  Mail til 4750@ lundby-
web.dk eller send/aflevér den til 4750Avisen, Møllergaar-
den 3, 4750 Lundby.  
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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 

Nu er det forår! 
Og så er det ved at være tid 

til at tænke på at skifte  
tilbage til sommerdækkene!  
Ring til Johannes i Køng  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

LUNDBY  
SYSTUE 

Alt i reparation og  
omforandring af tøj 

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

Nyt fra Beldringe Sogn 
Har I bemærket (andet 
sted i bladet) at vice-
borgmester ERLING 
B. NIELSEN kommer 
til Hjemmeværnsgår-
den og taler om fremti-
dige visioner for Vor-
dingborg kommune. 
Torsdagskomsammen 
er nu slut for denne 
vinter; det har været 

meget spændende at 
høre de mange fortæl-
lere, som har været 
tilknyttet. Tilslutnin-
gen har været rimelig 
god. De, som har været 
med, har hygget sig, og 
vi regner med at be-
gynde igen til efteråret.   
Vedrørende rejsen til 
Berlin. Tilslutningen 

har været fin og der er 
således 17 personer, 
der den 6. maj drager 
til Berlin. 
Mød op til generalfor-
samlingen og bak op 
om vores lille forening. 
 

Hilsen Beldringe  
Borgerforening 

Hans Nielsen 
Fra en torsdags-komsammen i graverboli-
gen i Beldringe. (Foto: Preben Pedersen) 
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Søndag den 28. marts  
(Palmesøndag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30  
Hammer: 9.00 Kirkekaffe 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Torsdag den 1. april 
(Skærtorsdag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 17.00 Familieguds-
tjeneste med spisning 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: 17.00 Musikandagt 
Svinø: 19.30 v. Helge Rør-
toft 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 19.30 
Vester Egesborg: 19.30 

Fredag den 2. april  
(Langfredag) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Liturgisk guds-
tjeneste 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Søndag den 4. april  
(Påskedag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 8.00 med start på 
Kirkegården 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 

Mandag den 5. april  
(2. Påskedag) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30  
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 9.00 Anne Bir-
git Thyssen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Tirsdag den 6. april 
Bårse: 14.00 Aggerhus 
 
Søndag den 11. april  
(1. søndag efter påske) 
Beldringe: Der henvises til 
Præstø Kirke kl. 11.15 
Bårse: Der henvises til 
Præstø Kirke kl. 11.15 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: 9.00 Anne Birgit 

Thyssen 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Onsdag den 14. april 
Bårse: 17.00 Familieguds-
tjeneste med spisning 
 
Torsdag den 15. april 
Bårse: 19.00 Alla Lund og 
Uta Tønnesen har tilrette-
lagt aftenen. 
 
 

Påskens gudstjenester i vores kirker  

Lundby Kiosken 
Lundby Kiosken byder foråret velkommen. 

Vi har stadig pølser, pakkepost og alt det andet, 
du mangler. Det har været en lang og kold vin-

ter, derfor ser vi nu frem mod lysere tider.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Alle hverdage fra 06.30 til 21.00 
Weekend: 07.30 til 21.00 

Privat børnepasning  
hos Henriette i Lundby 

Få plads til dit barn i Gyngehesten,  
undgå gæstepleje og spar penge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyngehesten er selvfølgelig godkendt, røgfri, 
hører under den kommunale tilskudsordning 

samt kommunalt tilsyn. 
Ring til Henriette på 2554 9721 og hør mere.  

www.gyngehesten1.dk     

Ledig plads nu! 
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Ma 22 4750Avisen omdeles 
19.00: Generalforsamling i 
Foreningen Svend Gønge, 
Medborgerhuset Lundby. 
Ti 23 4750Avisen omdeles 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Forloren 
hare med vildtsovs. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 24 18.00: Generalforsam-
ling i Medborgerhuset Lundby. 
19.00: Årets Forening i Vor-
dingborg Kommune udpeges i 
Vordingborg. Rollespil Svend 
Gønge er nomineret. 
19.30: Menighedsmøde i kon-
firmandstuen i Køng Præste-
gård. Alle sognebørn i Køng og 
Svinø Sogne er velkomne. 
To 25 10.00: Deadline til 
4750Avisen - fremrykket på 
grund af påsken!! 
19.00: Generalforsamling i 
Beboerforeningen for Sværd-
borg Sogn i Sværdborg Sogns 
forsamlingshus i Overvindinge. 

19.00: Årsmøde i Rollespil 
Svend Gønge i Medborgerhu-
set Lundby. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Fr 26 19-22: Sodavandsdi-
skotek i Svend Gønge-Hallen. 
Lø 27 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
13.00: Gymnastikopvisning i 
Svend Gønge-Hallen. 
Ti 30 19.00: Generalforsam-
ling i Beldringe Borgerfore-
ning. Afholdes på Hjemme-
værnsgården, Beldringe Gods. 
Erling B. Nielsen fortæller om 
visionerne for Vordingborg 
Kommune.   
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
To 1 Skærtorsdag 
Fr 2 Langfredag 
Sø 4  Påskedag 
Ma 5 2. påskedag 
Ti 6 4750Avisen omdeles 
On 7 4750Avisen omdeles 

Det sker i marts-april  
 
 

ISG’s gymnastikopvisning 2010 
Idrætsforeningen Svend Gønge  
afholder gymnastikopvisning  

Lørdag den 27. marts 2010 kl.13.00 
i Svend Gønge-Hallen 

Til opvisningen vil man kunne se, hvad foreningens hold 
har hygget sig med hele vinteren. Vi får også besøg af 

flere gæstehold, vi har lotteri med fine gaver, og der vil 
være mulighed for at købe kaffe og kage; det bliver en 

hyggelig dag for hele familien. 
Entré: 40,- Børn under 15 år kommer gratis ind. 
Dagens overskud vil gå til gymnastikafdelingen  

og derved til en masse unge gymnaster. 
Har du lyst til at blive instruktør, er du velkommen  

til at kontakte Merle på tlf.: 2174 3157. 
Med venlig hilsen 

Gymnastik-udvalget & instruktør 
Idrætsforeningen Svend Gønge 

Torsdag den 11. marts 2010 
afholdt Ældre Sagen sit 
årsmøde i Hollænderhavens 
selskabslokaler, hvor 128 
medlemmer var samlet for 
at uddele ris og ros til lokal-
komiteen. 
Formanden oplyste, at lo-
kalafdelingen tæller 4300 
medlemmer efter en tilgang 
på 270 siden årsskiftet.  
Efter kaffe og lagkage hæ-
vede dirigenten ”Folke Han-
sen” mødet, og Lokalkomi-
teen kunne konstituerede sig 
med  
Formand John Nielsen, 
Vordingborg 
Næstformand Else Madsen, 
Klarskov                                                                                                                                                                                                       
Kasserer Inge Hansen, Ørs-
lev 
Sekretær Jørgen Nymark, 
Vordingborg 
Desuden består lokalkomi-
teen af Inge Antonsen, Lan-
gebæk, Anne Petersen, Vor-
dingborg, som begge vare-
tager socialpolitiske opga-

ver, såsom besøgsvenner, 
tryghedstelefon m.m.  
Lene Carlsen, Stensved, 
som webmaster, pressese-
kretær og PC-underviser,  
samt  
1.suppleant Kirsten Olsen, 
Nyraad og  
2. suppleant Arne Thomsen, 
Kalvehave,  
der begge deltager i det 
social humanitære arbejde.  
Sidstnævnte yderligere som 
bisidder og PC-underviser. 

Fredeligt årsmøde i Ældre Sagen 

Lundby Biblioteks åbningstider: 
Mandag: ……………….....  14-16 
Tirsdag:  ……………….....  14-17 
Torsdag:  ………………….  16-19 

Husk generalforsamlingen  
i Foreningen Svend Gønge 
Husk, at Foreningen Svend 
Gønge afholder generalfor-
samling mandag den 22. 

marts kl. 19.00 i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 
4, 4750 Lundby.  
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 22. marts 2010 til mandag den 5. april 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Mejeri - Pålæg 
Lærkevang Skummet - Minimælk.  
frit valg 1 ltr.                                     4,95 
 
Fiskemandens Stegte sild 500/250 g. 14,95 
 
Hedegaard æg 15 stk. str. m/l pr.bk. 16,95 
 
Stryhns LeverPostej Grovhakket - Fransk 
500 gram Frit Valg                           19,95 
  
Øl - Vand - Vin - Spiritus 
Carlsberg - Tuborg Pilsner 6 x 33 cl. ds. frit 
valg excl.emb.                                 29,95 
 
Tuborg Super Light 6 x 33 cl. ds./fl. frit valg 
excl.emb.                                        29,95 
 
Coca - Cola 1,5 Liter excl. emb.         14,95 
 
Liebfraumilch St.Helena 70 cl. pr.fl.   19,95 
 
Cotes Du Rhone/Ventoux 70 cl.  
frit valg                                           39,95 
 
Taffel Akvavit 45%- Brøndum 40%. 35 cl. 
excl.emb. frit valg                            49,95 
  
Bageri 
Store Franskbrød m/birkes 600 gram 14,95 
Creme boller m/glasur. ta`2 stk.        9,95 

Kolonial 
Viking grovbrød i skiver 1000 gram.  
pr. stk.                                             9,95 
 
Ali Kaffe - Mesterristet 400 gram 
pr.pk.                                             14,95 
 
Lambi Toiletpapir 6 rl./køkkenrl. 3 rl.  
frit valg                                           16,95 
 
Nopa Vaskepulver color/white 700 gram frit 
valg pr. pk.                                        7,95 
  
Dybfrost 
Paneret Fiskefilet 500 gram pr. ps.    19,95 
Cones Isvafler 6 stk. pr. pk.              12,95 
  
Grønt - Blomster 
tete a tete - Påskeliljer i potte pr. stk. 9,95 
 
Bland selv frugt. Æbler - Pærer - Appelsiner 
- Bananer - Kiwi 10 stk.                   19,95 

Så bliver det ikke billigere! 

     EkstraEkstra  
påsketilbudpåsketilbud  

Vi har åbent for dig alle 
hverdage & påskedage  
i tidsrummet 9.00 - 18.00  
Se også de gode tilbud  
i vores brochure! 


