
4750  Avisen 
7. årgang nr. 84 

Avisen til alle i  

 6.-7. april 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Dødskørsel  
i Lundby 
En Lundby-borger er rasende 
over den måde nogle få bilister 
kører på i Lundby Centrum. Han 
opfordrer til handling nu, inden 
der sker dødsulykker.    
                                Læs side 23 

Her er Svend Gønge-rosen 
Nu har Danmark fået en rose, opkaldt 
efter Gøngehøvdingen Svend Poulsen. 
Rosen er døbt Svend Gønge-rosen, og 

her kan vi offentliggøre det første bille-
de af den. Foreningen Svend Gønge har 
købt første produktion.       Læs side 2 

Hvis du bor på privat fællesvej: 

Du skal selv 
betale asfalt 
og gadelys 
Borgere, der er så uheldige, at de 
bor på privat fællesvej, skal frem-
over selv betale for asfaltering og 
gadebelysning.  
Det spørgsmål, vil lokalrådene i 

Syv Sogne gerne diskutere med 
politikerne, når der er dialogmøde. 
Lundby Lokalråd holder dialogmø-
de den 26. april. Du inviteres med! 
                                      Læs side 3 

ISG-drenges herlige 
fodboldtur i Skåne 
To fodbolddrengehold fra Idræts-
foreningen Svend Gønge har net-
op været på træningslejr i Löns-
boda i Skåne, Lundbys venskabs-
by, og det var en kæmpe oplevel-
se.                            Læs side  17 

Flot 2. plads til 
Rollespil Sv. Gønge 
Rollespil Svend Gønge fra Lund-
by fik en flot andenplads og en 
check på 7.500 kroner, da Vor-
dingborg Kommune og Jyske 
Bank 24. marts delte priser ud til 
Årets Forening i Vordingborg. 
                                Læs side 14 
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CVR-nr.: 27537200 
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Vordingborg Bank,  
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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  
6.-7. april 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 12. april kl. 10!   

Næste nummer udkommer  
den 19. –20. april 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 

Her er Svend Gønge-rosen 
Nu får vi en Svend Gøn-
ge-rose! 
Det er Foreningen Svend 
Gønge, der har lavet en 
aftale med et nordjysk 
rosengartneri, som har 
udviklet en ny rose, der 
har fået det officielle 
navn Svend Gønge-rosen. 
Rosen er, som det ses på 
billedet, særdeles flot i de 
røde farvenuancer, og den 
bliver i første omgang 
fremstillet i godt 50 ek-
semplarer, som leveres til 
foråret.  
Bestyrelsen for Forenin-
gen Svend Gønge har 
foreslået Borgerforenin-
gen Lundby, at det første 

hold roser plantes på Tre-
kanten i Lundby, hvor 
den kan stå og reklamere 
for sig selv og for Gønge-
året 2010, hvor vi alle 
fejrer Gøngehøvdingen 
Svend Poulsens 400 års 
fødselsdag. 
Senere vil der blive leve-

ret flere roser, som for-
mentlig også vil kunne 
sælges til private for en 
overkommelig pris. 
Nogle vil måske undre sig 
over, hvad en rose har 
med Svend Poulsen at 
gøre. 
Men den har i allerhøjeste 
grad noget med vores helt 
at beskaffe. 
I Svend Poulsens segl er 
der udover hans initialer 
SPS en hammer, to ka-
nonkugler og fire roser! 
Er du interesseret i at 
forudbestille en eller flere 
Svend Gønge-roser til 
senere levering, skriv til 
4750@lundbyweb.dk. 
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Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Skal nogle borgere selv 
betale for gadebelysning 
Fremover skal borgere, der 
er så uheldige at bo på pri-
vate fællesveje, selv bekoste 
gadebelysning, og de skal 
også sørge for asfaltering af 
vejene og snerydning. 
Vordingborg Kommune har 
fundet ud af, at man ikke 
inden for lovens rammer 
kan stå for gadebelysning 
og anden service på de pri-
vate fællesveje. 
Derfor har man i forbindel-
se med SEAS-NVE’s aktu-
elle jordlægning af luftled-
ninger meddelt en lang ræk-
ke borgere i kommunen, at 
de fremover selv skal beko-
ste gadebelysning, hvis de 
vil have nogen. 
Det er de borgere, som til-
fældigvis har bosat sig på 
private fællesveje. 
Lokalrådet for Køng, Lund-
by, Svinø, Sværdborg og 
Udby Sogne har protesteret 
til kommunen over denne 
forskelsbehandling af bor-
gerne og bedt politikerne 
forholde sig til problematik-
ken. 
Det vil også ske på det dia-
logmøde, som der indkaldes 
til på Udby Kro for de fem 
sogne mandag den 26. april. 
Kl. 19.30. Her vil det nye 

dialogudvalg for Lundby 
Lokalområde komme til 
stede med borgmester Hen-
rik Holmer i spidsen og 
diskutere blandt andet dette 
emne med de fremmødte 
borgere. 
Der er to andre emner på 
dagsordenen for dialogmø-
det.  
Det er sorte trafikpletter i 
lokalområdet. Det kan være 
manglende cykelstier, gang-
broer, trafiklys, fodgænger-
overgange eller andet, som 
er til fare for bløde eller 
hårde trafikanter. 
Endelig vil dialogmødet 
komme til at handle om den 
fremtidige busdrift i områ-
det.  
 
Ny busplan 
Vordingborg Kommune er 
ved at lægge sidste hånd på 
en ny busplan, og lokalrådet 
i området er meget interes-
seret i at drøfte med kom-
munen, hvordan man sikrer 
busforbindelse til Lundby 
Station i myldretiden, hvor 
der typisk afgår et tog hver 
halve time, både mod syd 
og nord. I dag er der ingen 
busbetjening af den nye 26 
millioner kroner dyre Lund-

by Station. 
 
Generalforsamling 
Forud for dialogmødet med 
politikerne, inviterer lokal-
rådet til generalforsamling. 
Den finder ligeledes sted på 
Udby Kro, og den afholdes 
fra kl. 18.30 til 19.30. 
På dagsordenen er blandt 
andet valg af lokalrådsbe-
styrelse. 
Ifølge vedtægterne består 
lokalrådets bestyrelse af 10 
personer, hvoraf fem er på 
valg i år.  
Det er formand Peter Sten 
Hansen, Lundby, kasserer 
Orla Andersen, Svinø, Steen 
Caspersen, Sværdborg, Jes 
Jelsmark, Køng og dertil er 
en post ledig, da Lise-Lotte 
Nielsen, Udby, har trukket 
sig fra lokalrådsbestyrelsen. 
Generalforsamlingen vil 
blive gennemført med føl-
gende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsor-

den og konstatering af gene-
ralforsamlingens lovlige 
indkaldelse 
4. Beretning forelægges til 
godkendelse 
5. Det reviderede regnskab 
forelægges til godkendelse 
6. Indkomne forslag. Forsla-
gene afleveres til formanden 
14 dage i forvejen 
7. Valg af 5 lokalrådsmed-
lemmer 
8. Valg af intern revisor og 
revisorsuppleant 
9. Evt. 
Forslag, der ønskes behand-
let under dagsordenens 
punkt 6, skal indleveres til 
formanden, Peter Sten Han-
sen, Møllergaarden 3, 4750 
Lundby eller sendes med 
mail til sten@post7.tele.dk 
senest mandag den 12. april 
kl. 18.30. 
 
Alle borgere er velkomne, 
og lokalrådet byder på kaffe 
og kage, og der vil være 
mulighed for at købe øl og 
vand. 
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Borgerforeningen Lundby  
havde forleden inviteret 
borgere fra hele Lundby og 
repræsentanter fra Vording-
borg Kommune til at delta-
ge i mødet omkring det 
grønne område, Lundby 
Have, syd for Ibsvej. Mødet 
blev afholdt tirsdag den 16. 
marts og det var godt be-
søgt.  
Vordingborg kommune, 
med Flemming Kruse og 
Mette Larsen fra Naturse-
kretariatet i spidsen, frem-
lagde forskellige eksempler 
på, hvordan området kunne 
se ud og for at give borger-
ne nogle ideer. Efterfølgen-
de kom borgerne på banen, 
og der var rigtig mange 
gode forslag til brug af vo-

res grønne område. Der blev 
tegnet og fortalt, mellem 
borgerne og kommunen, og 
der var et rigtig godt samar-
bejde.  
Da alle forslag var lagt 
frem, og der var kommet et 
overblik over dem, blev de 
inddelt i disse 9 punkter: 
1. Legeplads 
2. Bålplads med borde og 
bænker 
3. Sø (der er en lille sø i den 
sydlige ende af Folkesund-
hedspladsen, som kunne 
benyttes) 
4. Hundeskov 
5. Børnelabyrint 
6. Frugthave 
7. Sti med lys 
8. Petanquebaner 
9. Boldbane evt. hvor der 
kunne være cirkus om som-
meren. 
Disse punkter vil der nu 

blive arbejdet videre med af 
de borgere, som frivilligt 
”satte” sig på et punkt, som 
de mente var spændende. 
Borgerne har nu ca. en må-
neds tid til at udarbejde et 
mere konkret forslag, med 
materialeforslag, en tegning 
og et prisforslag på de om-
kostninger, der vil være. 
Forslagne skal sendes til: 
borger@lundbyweb.dk eller 
afleveres på adressen: 
Lundby Hovedgade 99.   
Når alle punkterne er afle-
veret til Borgerforeningen 
Lundby, vil der i samarbej-
de med Vordingborg kom-
mune blive arbejdet videre 
med de indkomne forslag, 
så de ting der bliver til no-
get, også bliver placeret 
rigtigt i en arkitektonisk og 
naturmæssigt forhold. Bor-
gerne vil løbende blive ori-
enteret om, hvordan projek-
tet forløber, og det vil ske 
via 4750Avisen. 
Status lige nu: Vordingborg 
kommune er færdig med at 
rydde op og fælde træer på 
området. I april vil et firma 
begynde at jævne området 
og så græs, så vi til sommer 
kan benytte området. I den 
anledning, vil vi gerne op-
fordre til at man IKKE be-
nytter området på nogen 
måde. Husk at informere 
jeres børn om dette, så 
græsset kan få ro til at sætte 
sig, så vi alle til sommer 
kan benytte området. 
 

Venlig hilsen 
Lars H. Sonn 

Borgerforeningen Lundby 

Lundby Lokalråd 
indkalder herved til  

Generalforsamling  

Mandag den 26. april kl. 18.30 
på Udby Kro, Københavnsvej 588, 4750 Lundby 

Dagsorden efter vedtægterne.  
Forslag skal indleveres til formand Peter Sten Hansen, Møllergaarden 3, 
4750 Lundby eller sendes til sten@post7.tele.dk senest den 12. april kl. 

18.30. 

Dialogmøde 

mandag den 26. april kl. 19.30 
på Udby Kro. 

Dagsorden for dialogmødet: 
1. Velkomst og præsentation af det nye dia-

logudvalg 
2. Skal nogle borgere selv betale  

for asfalt, gadelys og snerydning? 
3. Sorte trafikpletter i vores lokalområde 

4. Hvordan får vi busbetjening  
af Lundby Station? 

Vi glæder os til at møde vores nye dialogudvalg: 
Borgmester Henrik Holmer, S 

Jørn Elo Hansen, V 
Michael Ryberg Juliussen, SF 

Else Marie Sørensen, SF 
Heino Hahn, DF 

Mette Høgh Christiansen, S 
Lokalrådet byder på kaffe og kage. Øl og vand kan købes. 
Alle borgere i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby 

Sogne har adgang til begge møder. 

God start for Lundby Have 

Her er Lundbys nye grønne, rekreative område. 

Køng-Lundby Pensionist– og Fritidsforening 
indkalder herved til  

Generalforsamling 
onsdag den 21. april kl. 14.00 

i Køng Forsamlingshus 
Dagsorden efter vedtægterne 

Kaffe og kage 30,- kr. 
med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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TLF: 5576 5944  
Købmanden i Lundby 

Bo Weber, Kaj Lykkesvej 28, Lundby 

Årsmøde  
i Rollespil  
Sv. Gønge 

 

Rollespil Svend 
Gønge holdt sit 
første årsmøde den 
25. marts og kunne 
glæde sig over, at 
Rollespilsforenin-
gen efter mindre 
end et års aktivitet 
formåede at blive 
nr. 2 ved kåringen 
af  Årets Forening i 
Vordingborg kom-
mune. Det skete 
den 24.marts, hvor 
kommunen i sam-
arbejde med Jyske 
Bank uddelte pri-
sen for 2009.  
Rollespilsforenin-
gen var nomineret 
til prisen, som fire 
foreninger dystede 
om. 17 foreninger 
havde indsendt 
indstillinger. 
Et flot skulderklap 
til alle de aktive: 
Børn, foræl-
dre,  hjælpere og 
ledere. Og 2. præ-
mien på 7.500 kr. 
skal nok blive an-
vendt til glæde for 
alle rollespillerne. 
Generalforsamlin-
gen kunne også 
glæde sig over et 
meget stort delta-
gerantal dels til 
Rollespilsaftenerne 
i Medborgerhuset 
og dels  til Rolle-
spilsdagene i Gøn-
gelunden. 
Ved valget til be-
styrelsen blev to 
nye forældrerepræ-
sentanter valgt: 
Dorthe Jørgensen 
og Anette Moes-
gaard, begge fra 
Præstø. 
Velkommen til de 
to nye bestyrelses-
medlemmer! 
 

                      Jens Hallqvist 
Formand RSG 
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Sådan udkommer 4750Avisen  
 

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 

Kulsoen kommer! 
Kulsoen, alias Birgit Ras-
mussen fra Køng, kommer 
og fortæller, hvordan hun i 
virkeligheden er, på fortæl-

leaftenen, som Foreningen 
Svend Gønge afholder tirs-
dag den 13. april kl. 19 i 
Medborgerhuset Lundby. 
Udover Birgit Rasmussens 
givetvis spændende fortæl-
ling, vil Gitte Kjær, histori-
ker og forfatter til bøger om 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen, fortælle om sin 
fascination af Svend Poul-
sen. 
Gitte Kjær har i sin forsk-
ning dannet sig et billede 
af, hvordan manden var, og 
det vil hun fortælle om. 
Dertil vil tilhørerne blive 
opfordret til at fortælle hi-
storier, sagn og rygter om 
Gøngehøvdingen. Hvis man 
i din familie har fået fortalt 
historier om Gøngehøvdin-
gen, så kom og giv dem 
videre. Det bliver en aften 
fuld af myter og gode rø-
verhistorier, i modsætning 
til mange af de øvrige fore-
drag, som har holdt sig til 
fakta. Gratis adgang, kaffe 
og kage for 25,- kr. 

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 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Generalforsamlingen i 
Foreningen Svend 
Gønge mandag den 22. 
marts bød på et farvel 
til Eva Jørgensen i 
bestyrelsen og et god-
dag til Jens Hallqvist. 
Eva Jørgensen fra Sal-
lerup ønskede ikke at 
fortsætte i bestyrelsen 
for Foreningen Svend 
Gønge, hvor hun har 
virket som kasserer det 
seneste år, af personli-
ge årsager. I stedet 
valgte generalforsam-
lingen Jens Hallqvist, 
Kostræde Banker, som 
nyt bestyrelsesmedlem 
for et år.  

I forvejen var Peter 
Sten Hansen og Jens 
Beck, hhv. formand og 
sekretær, blevet gen-
valgt for en to-årig 
periode. 
Birgit Rasmussen og 
Mogens Rasmussen 
genvalgtes som supple-
anter for et år. 
Bestyrelsen består nu 
af Peter Sten Hansen, 
formand, Villy Lorich, 
næstformand, Jens 
Hallqvist, kasserer, 
Jens Beck, sekretær og 
Gunnar Stobbe samt de 
to suppleanter Birgit 
Rasmussen og Mogens 
Rasmussen. 

Farvel til Eva, 
goddag til Jens 

Jens Hallqvist, 
ny kasserer  

i Foreningen 
Svend Gønge 

General-
forsamling 
i Hushold-
nings-
foreningen 
Torsdag den 22. april 
kl. 19.00 afholder Bår-
se Husholdningsfor-
ening ordinær general-
forsamling i Bårse 
Samlingshus.  
I et debatoplæg til ge-
neralforsamlingen 
spørger bestyrelsen, 
om foreningen synger 
på sidste vers, eller om 
melodien evt. skal 
skrives om. 
Har du lyst til at bringe 
Husholdningsforenin-
gen videre, er der ledi-
ge pladser i bestyrel-
sen. 
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Lundby Kiosken 
Vi har frisk morgenbrød, 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 
20.00. Lørdag og søndag 07.30 til 20.00. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lundby Kiosken  
Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby 

Tlf: 5576 6191 
www.lundby-kiosken.dk 

Mandag-fredag fra 06.30 til 20.00 
Lørdag-søndag 7.30-20.00 

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 

Museumsforeningen fik 
nyt navn og ny formand  
Museumsforeningen muse-
erne.dk har fået nyt navn og 
ny formand.  
Foreningen, som har til 
formål at være støttefor-
ening for museerne i Vor-
dingborg Kommune samt at 
lave historiske arrangemen-
ter, hedder nu Museumsfor-
eningen for Sydsjælland og 
Møn.  
Det vedtog samtlige delta-
gere i generalforsamlingen 
den 17. marts i Præstø. Ge-
neralforsamlingen valgte 
også ny formand. Käthe 
Vest fra Møn trak sig, og i 
stedet valgtes Freddy Flint-
hagen, ligeledes Møn. Fred-

dy Flinthagen er som for-
mand ét af foreningens tre 
bestyrelsesmedlemmer i 
Museerne Vordingborgs 
bestyrelse. De to andre blev 
valgt på generalforsamlin-
gen, og det blev Thomas 
Christfort, Møn, og Peter 
Sten Hansen, Lundby. 
Til bestyrelsen for Muse-
umsforeningen valgtes ud 
over disse tre Jens Hall-
qvist, Køng, John Holmer, 
Præstø, Dorthe Nielsen, 
Møn og Jens Mørk Hem-
mingsen, Møn.  
Suppleanter blev Kjeld Lo-
renzen, Præstø og Ester 
Nielsen, Møn.  

Mandag den 22. marts i 
tidsrummet mellem klokken 
10 og 17 har en tyv brudt et 
vindue op i et hus på 
Kostræde Byvej i Lundby. 
Der er stjålet fire alufælge 
og to computere: En bærbar 
af mærket Zepto og en sta-
tionær Imac. 
Samme dag mellem klok-
ken 9.40 og 13.10 har en 
tyv knust en rude i et hus på 

Belselundvej i Lundby. 
Tyven har stjålet et flad-
skærms-tv, et kamera, sølv-
tøj og forskellige smykker. 
Og på samme tyvetogt sam-
me dag mellem klokken 
6.55 og 17 har en tyv brudt 
ind i et hus på Svinøvej i 
Lundby.  
Det er ikke endeligt op-
gjort, hvad der er stjålet. 

Frækt tyvetogt på Svinø 

24 pct. meldt  
til fibernettet 
24. marts var 24 pct. af 
husstandene i Køng og 
Kostræde Banker tilmeldt 
fibernettet. Der mangler 
altså nu kun seks procent, 
før der er nok til, at SEAS-
NVE vil installere det su-
perhurtige net til internet, tv 
og telefoni. 
Sidste frist for tilmelding er 
mandag den 12. april. 
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 12. 
april. 
Følg udviklingen løbende 
på www.syvsogne.dk. 
                Læs også side 11 
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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 

Aprilsvejr 
er som unge pigers humør. Det 

ved ikke, hvad det vil.  
Vi er helt klare i mælet,  
hvis du har brug for os! 
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! 

w
w

w
.syvsogne.dk 

Hanne Kofoed fortæller  
om sin rejse til Indien 
Indien! Et spændende rej-
semål. Det ser vi i tv-
reklamerne. Hanne Kofo-
ed fra Køng har været i 
Indien og også set bagsi-

den af medaljen. 
Det kommer hun og for-
tæller om og viser lysbille-
der fra onsdag den 14. 
april kl. 14 i Køng For-

samlingshus for Køng-
Lundby Pensionist- og 
Fritidsforening. 
Alle er velkomne! Kaffe 
og kage købes for 30,- kr. 
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Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 www. arnestedet-vordingborg.dk 

Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19, lørdag 9-12 

Company 
SEAS-NVE ændrer fiberkonceptet – hvad betyder det for os? 
Det fortæller Daniel Irvold, indehaver af Irvold Data, om. 

Som nogle måske har læst i 
blandt andet sidste nummer 
af 4750-avisen, har SEAS-
NVE og 15 andre el-
selskaber med fibernet op-
rettet et nyt selskab, der skal 
tilbyde indhold. Det nye 
selskab går indtil videre 
under navnet Company X. 
Company X bliver udbyde-
ren af indhold, altså inter-
net, tv og telefoni med me-
re. I stedet for at kunne væl-
ge mellem fem forskellige 
leverandører som nu, kan vi 
altså fremover kun vælge 
én. El-selskaberne har op-
rettet Company X for at 
kunne tilbyde kunderne et 
mere konkurrencedygtigt 
produkt, og målene er klare 
fra starten: Hurtigt og stabilt 
internet, tv-pakker fra både 
Canal Digital og ViaSat og 
bedre kundeservice - og det 
hele til konkurrencedygtige 

priser. Planen er altså at 
gøre det mere overskueligt 
og nemmere for kunderne at 
vælge indhold til fiberfor-
bindelsen. 
Hvad betyder det for os? 
Alle nuværende fem leve-
randører af indhold er sagt 
op, så deres aftaler løber 
kun frem til starten af 2011. 
Der er dog lavet nye aftaler 
med bl.a. Smile, og en afta-
le med Dansk Bredbånd 
skulle også være på vej. Vi 
kunder får som nævnt ikke 
mulighed for at vælge en 
leverandør, vi kommer kun 
til at handle med Company 
X som ”mellemled”. 
Når Company X er klar til 
at tilbyde indhold, vil kun-
der, der allerede har en afta-
le med en anden leverandør, 
få tilbud om at blive flyttet 
uden omkostninger til en 
Company X-aftale. 
Har man endnu ikke lavet 
en aftale med en leverandør, 
kan man vælge at vente, til 
Company X er klar, eller 
man kan vælge en af de 
fem, vi har fået tilbud fra, 
og så senere blive flyttet 

over på en Company X-
aftale. 
 
Fiber nu, indhold senere 
Lige nu er det vigtigste for 
vores område, at vi kommer 
på fibernettet. Lundby er på, 
og vi skal også have Køng 
og Kostræde Banker med. 
Det vil gøre lokalområdet 
endnu mere attraktivt med 
hensyn til køb og salg af 
boliger, hjemmearbejds-
pladser, erhvervsliv og me-
get andet, og vi får alle me-
get bedre internet, tv og 
telefoni. 
Der kommer til at gå nogle 
måneder, fra vi er nok til-

meldte, og SEAS-NVE be-
slutter, at vi kan komme på 
fibernettet, til det tidspunkt 
hvor vi faktisk får fiber i de 
tomrør, de fleste af os alle-
rede har fået lagt ind. På det 
tidspunkt skulle der være 
klarhed over, hvad Compa-
ny X tilbyder. 
Bor du i Køng eller Kostræ-
de Banker, så ring til SEAS-
NVE på tlf. 7029 2444 og 
bliv tilmeldt nu, så vi er 
sikre på at få fibernet til 
området. Aftaler om ind-
hold kan eventuelt vente til 
fiberen bliver lagt ind. Se-
nest udmeldte frist for til-
melding er 12. april. 

Af 
Daniel  
Irvold, 
Irvold  
Data 
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Medborgerhuset Lundby er på rette vej 
Selv om Medborgerhuset 
Lundby har mange proble-
mer at slås med, så er huset 
på rette vej. 
Det fremgik af generalfor-
samlingen onsdag den 24. 
marts. 
Der har i det forløbne år 
været store problemer med 
udlejningen af lejligheder, 
og som så mange andre 
forsamlingshuse og med-
borgerhuse, slås også Med-
borgerhuset Lundby med 
varmeregninger, der kan 
tage pusten fra enhver. Men 
det vigtigste er dog, at den 
dygtige bestyrelse har så 
meget styr på tingene, at der 
er begrundet håb om, at det 
nu går fremad. 
Huset havde sidste år 34 
weekender, som var lejet ud 
til fester, og det er faktisk 
rigtigt flot. 
Der er nu via varmemålere 
fuldstændigt styr på forbru-
get af varme mellem lejere 
og udlejningslokaler. 
Og frem for alt: forrige års 
underskud på 23.000 kroner 
er sidste år vendt til et over-
skud på 6000 kroner. 
Det går - langsomt - den 
rigtige vej, sagde kasserer 

Steen Nielsen, som dog 
også kunne berette, at for-
eningen har et dybt og dyrt 
dyk i kassekreditten, som er 
det aktuelt største problem. 
Bestyrelsen har som pålagt 
af tidligere generalforsam-
linger undersøgt mulighe-
derne for at omdanne an-
partsselskabet til en for-
ening, men det kræver kapi-
tal fra pengeinstitutter, og 
tiden er ikke til hjælpende 
hænder herfra. 
Men bestyrelsen undersøger 
fortsat mulighederne for en 
omprioritering af husets 

gæld for at skaffe penge til 
at slippe ud af den dyre kas-
sekredit. 
Med i overvejelserne er 
udstedelse af flere anparter, 
men det kræver en general-
forsamlingsbeslutning, så 
det er ikke umiddelbart ak-
tuelt. 
Dertil kommer, at der er 
behov for en hel del forbed-
ringer og vedligeholdelse i 
huset, som der for tiden 
ikke er penge til. 
Bestyrelsen høstede meget 
ros for sit utrættelige arbej-
de for at holde Medborger-

huset kørende, men blev 
også mødt med spørgsmå-
let, om huset ikke er for dyrt 
at leje. Det viste sig, at der 
blandt borgerne er stor for-
virring om, hvad det egent-
lig koster at leje Medbor-
gerhuset Lundby. Mange 
tror, at der er en enhedspris 
på 3000 kroner plus et de-
positum på 500 kroner, uan-
set om man lejer meget eller 
lidt. 
Det blev understreget, at 
man kan leje lokaler til mø-
der eller små sammenkom-
ster fra 500 kroner, endda 
med køkkenadgang.  
Lejen på 3000 kroner er for 
hele huset en hel weekend 
med adgang til køkken, 
terrasse, have, udendørs 
grill, havemøbler og to pe-
tanque-baner. 
Et depositum på 500 kroner 
opkræves, men det tilbage-
betales, hvis alt er i orden 
efter festen. 
Rengøring er ikke med i 
prisen, men kan bestilles. 
Til bestyrelsen genvalgtes 
Jens Chr. Rasmussen, Steen  
Nielsen, Børge Jensen, Ma-
rianne Mackeprang og Peter 
Mackeprang. Nyvalgt blev 
Winni Birch. 
Efter generalforsamlingen 
serverede huset gule ærter 
til de omkring 30 fremmød-
te deltagere i generalfor-
samlingen. 

Medborgerhuset Lundby er ved at komme på ret kurs! 
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Rollespil Svend Gønge fik flot  
andenplads som Årets Forening 

Lej festlokale 
for 500 kroner 

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller 
mødelokale fra 500 kroner. 

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov.   
En krostue: 500 kr.  

To krostuer: 1000 kr. 
Stor og lille sal: 2200 kr. 

Hele huset: 3000 kr. 
(Priserne er ekskl. rengøring og depositum på 500 kr.) 

Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs 
terrasse og græsplæne, udendørs grill og 2 petan-

quebaner.  
Klubber, der bruger huset på hverdage, betaler en 

yderst fordelagtig fast pris pr. deltager.  
Ring og hør nærmere eller skynd dig at booke 

din næste fest på tlf.  

5133 3771 
Medborgerhuset Lundby 

Banevej 4, 4750 Lundby  
50 meter fra den nye station 

Hjemmeside: www.syvsogne.dk 

Det blev til en flot anden-
plads og en check på 7.500 
kroner til Rollespil Svend 
Gønge fra Lundby, da Vor-
dingborg Kommune og Jy-
ske Bank onsdag den 24 . 
marts uddelte årets for-
eningspriser i Vordingborg 
Kommune. Rollespil Svend 
Gønge blev kun slået af Vor-
dingborg Volleyball Klub, 
som løb med førsteprisen på 
12.500 kroner. 
 
Hilsen fra vinderne 
Men se her hvad, Kristina 
Fløche Juelsgaard fra Vor-
dingborg Volleyball Klub 
siger om Rollespil Svend 
Gønge: 
Først et stort og hjerteligt 
tillykke med nomineringen 
og præmien. Den er fuldt 
fortjent. I var så flotte i går! 
Jeg havde faktisk sat en 
20’er på højkant i et vædde-
mål om, at det blev jer, der 
ville løbe af med førstepræ-
mien. Jeg synes, I gør et 
fantastisk stykke arbejde. I 

har formået at trække en 
masse børn og unge og også 
forældre ud i naturen til spil 
og leg med indhold. Og det 
er hele humlen i denne tid, 
hvor der politisk skæres så 
kraftigt i offentlige tilbud til 
børn og unge.  
Min egen Peter er med hos 
jer og går op i det med liv og 
sjæl. Det er en fornøjelse 
både til workshops og til live 
arrangementer i Lunden. Når 
jeg er en af de "kedelige" 
forældre, der ikke er synlige 
i Lunden, så er det fordi jeg 
har kastet al min fritid i Pe-
ters ungdomsvolleyball og 
forsøger i princippet det 
samme som jer, bare inden-
for min egen sport. Vores 
resultater på seniorsiden med 
oprykning osv., har givet 
os forspringet i år, men jeg 
er sikker på, og jeg sætter 
gerne en ny 20’er på højkant, 
at I vil stå på podiet med den 
store check i hånden til næ-
ste år, hvis I fortsætter jeres 
fantastiske aktiviteter. 



15 

 

4750Avisen, nr. 84, 6.-7. april 2010 

LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

w
w.

sy
vs

og
ne

.d
k 

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 

Ildsjæle mødtes på Svinø 
Ildsjæle fra hele Vording-
borg Kommune mødtes 
torsdag den 25. marts til 
netværksmøde på Svinø. 
Det var Landsbyforum, 
LAG (Den lokale Aktions-
gruppe) og Vordingborg 
Udviklingsselskab, som 
sammen afholdt den anden 
netværksdag i kommunen. 
Den første blev holdt på 
Nyord sidste år. 
Ideen med netværksdagen 
er, at ildsjæle og andet ak-
tivt godtfolk mødes, og så 
opstår der masser af ideer 
og erfaringer udveksles. 
Ud over at netværke og 
erfaringsudveksle fik de 
mange gæster også en mas-
se at vide om det sted, man 
besøgte. Orla Andersen, 
formand for Svinø Borger-

forening og kasserer i Lo-
kalrådet, fortalte om Svinøs 
historie, blandt andet om 

Svinø Kirke og flyvergrave-
ne, Peter Christensen, lokal-
rådsmedlem fra Svinø for-

talte om stiprojekterne og 
Peter Hansen fra Lundby 
om Syv Sogne Samarbejdet.  

De mange gæster fra hele kommunen besøgte Svinø Kirke og flyvergravpladsen. 

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 

Turen går til Toksværd 
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Tirsdag den 23. marts af-
holdt Fladså Erhvervsfor-
ening sin årlige generalfor-
samling i Fladså Hallens 
Selskabslokaler.  
Generalforsamlingen var 
velbesøgt, idet næsten halv-
delen af medlemmerne var 
mødt op til en god gang 
stegt flæsk & persillesovs, 
og en generalforsamling 
efterfølgende.  
Formand Bent Pedersen 
aflagde en god og grundig 
beretning om foreningens 
virke, og om de mange for-
skellige fora, man som for-

mand og forening sidder i. 
Noget af det, der virkelig 
har fyldt, har været hele 
diskussionen om placerin-
gen af det nye supersyge-
hus, og formanden efterly-
ste en større saglighed i 
beslutningsprocessen. F.eks. 
var det ikke særlig godt 
belyst, hvilke katastrofale 
følger den netop vedtagne 
beslutning om sygehusets 
placering i Køge vil få for 
Sydsjælland, når sygehuset i 
Næstved lukker. 
Fra generalforsamlingen i 
øvrigt var der genvalg over 

hele linien til bestyrelsen. 
Efterfølgende generalfor-
samlingen gav direktør Uffe 
Nielsen fra Næstved Egnens 
Udviklingsselskab A/S sin 
beretning om selskabets 
mange virker, herunder for-
beredelsen til Femern Bælt 
byggeriet. 
Aftenen blev sluttet af med 
et indlæg fra journalist Peter 
Sten Hansen om lokal ud-
vikling af et landsbysam-
fund, om branding og enga-
gement; noget alle kunne 
have haft godt af at høre. 

Erling Elbom 

Generalforsamling i Fladså Erhvervsforening 

Årets Initiativpris gik til 
Autohuset i Tappernøje. 

Dejlige vandreture i april måned 
Vandreholdet fortsætter i 
april måned. Hver tirsdag 
aften med start kl. 18.30 
Nye deltagere er meget vel-
komne! Vi indretter tempo-
et, så alle kan være med. 
Vi nyder foråret, fuglesan-
gen, det hyggelige samvær 
og den energi vi får af moti-

onen. 
6. april – start Grusgraven 
ved Ugledige – Udby kro – 
Skallerup 
13. april – start P-pladsen 
ved Storstrømsbroen – bro-
en tur-retur (ved stærk 
blæst, går vi rundt Masnedø 
i stedet). 

20. april – start ved cykel-
handleren i Kastelev – Sal-
lerup – Skaverup 
27. april – Start ved Cabel-
con i Ørslev – Skallerup - 
Trudshøjvej – Fæby 
Planlægningsholdet har 
besluttet at udnævne april 
måned til ”Hold naturen 
ren” måned, 

Og opfordrer alle deltagere 
til at medbringe en plastic-
pose til opsamling af affald 
langs vandreruterne. 
 
Vel mødt! 

Hanne Kofoed Jensen 
tlf. 2075 8420 

Else-Marie og Hans-Kurt 
Pedersen – tlf. 2227 7732 
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Fodboldtur til Lönsboda i 
Sverige for årgang 
95/96/97/98 
Fredag den 19. marts ved 
17- tiden var 28 børn, to 
forældre og to ledere klar til 
at tage nordpå til et par dage 
til det Svenske med håb om 
en masse fodbold, hygge og 
godt samvær. 
Vi ankom til Hjärtasjötorpet  
i Lönsboda ved 21- tiden og 
efter et par timers tid havde 
vi alle fundet en plads, hvor 
vi skulle sove. 
Køreturen havde ikke træt-
tet drengene, så der var først 
ro kl. 00.30 
Kl. 7 blev alle vækket, og 
det hold, der var på morgen-
holdet, sørgede for morgen-
maden. 
Efter et solidt morgenfoder 
blev vi kørt til Lönsbodas 

fodboldklub, hvor der blev 
spillet fodbold hele dagen. 
Lönsboda Fodboldklub hav-
de tændt op i grillen, så 
vores drenge kunne få bur-
gere og cola uden bereg-
ning, hvis de blev sultne.  
Det blev benyttet flittigt. Vi 
hørte på hjemturen, at nogle 
af drengene havde fået 5–6 
burgere i løbet af dagen. 
Da vi kom tilbage til hytten 
efter en rigtig god dag i 
fodboldklubben med masser 
af frisk luft, kunne man 
godt mærke, at luften og 
fodboldkampene havde 
gjort deres. Efter en times 
afslapning var det tid til 
noget aftensmad, dette blev 
overstået i roligt tempo, 
hvor appetitten måske ikke 
var så stor hos de store bur-
gerspisere. 
Nu var det slut med det sun-

de, nu skulle der hygges! 
Vi havde en projektor med, 
så vi kunne se DVD-film, til 
vild jubel. 
Lönsboda Kommune havde 
sørget for, at vi ikke mang-
lede noget. De havde fyldt 
køleskabet med pålæg, 
mælk, sodavand, chips og 
en masse slik. 
Alt dette skulle jo ikke gå 
spilde, så derfor var der 
ubegrænset guf til biografen 
(der var mere end drengene 
kunne klare). 
Efter to film var der mere 
stemning for komme til køjs 
end at snakke, så der var ro 
kl. 23.30. 
Søndag morgen skulle vi 
pakke vores ting, efter vi 
havde spist morgenmad, og 
det var, kan jeg fortælle jer, 
en stor udfordring, da man 
pludselig skulle samle alle 

sine ting! 
Herefter var der et par ti-
mers trænningspas på fod-
boldbanerne, inden vi vend-
te næsen hjemad til Lundby. 
På vej hjem i bussen spurgte 
vi spillerne, om det havde 
været en god tur, og om det 
var noget vi skulle gøre 
igen, og svaret var vist ikke 
til at tage fejl af…. Der lød 
et rungende JA så taget var 
ved at ryge af bussen. 
Vi vil gerne sende en stor 
tak til Lönsboda by og fod-
boldklub for den gæstfrihed, 
vi har oplevet i forbindelse 
med vores tur. Vi har sjæl-
dent prøvet at være gæst i 
en fremmed by og alligevel 
føle, at man var en del af 
byen. 

René Wayert 
Idrætsforeningen  

Svend Gønge 

Pragtfuld fodboldtur til Lönsboda i Skåne 

Fotos: 
René  
Wayert 
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Projektet består i at beskrive 
Danmark fra 1900 – 1990 
ved hjælp af billeder og 
film. DR har selv et stort 
arkiv, men inviterer Dan-
marks befolkning til at bi-
drage med private billeder 
og film. Til det formål har 
DR oprettet hjemmesiden 
www.dr.dk/dengang, hvor 
man allerede nu kan gå ind 
og se andres billeder og 
uploade sine egne. DR er 
tillige gået i samarbejde 
med biblioteker og lokalar-
kiver om at indsamle bille-
der og film fra perioden. 
Det er arkiverne meget gla-
de for, idet vi håber på, at 
mange gamle billeder på 
denne måde vil komme 
frem i lyset. Og derfor vil vi 
gerne meddele, at: 
Køng Sognearkiv holder 
ekstraordinært åbent tirsdag 
den 13. april kl. 14-18 og 
tirsdag den 20. april kl. 14-
18.  
På disse dage vil vi stå klar 
til at modtage billeder fra 
Køng sogn i gamle dage og 
hjælpe med at lægge dem 
ind på DR’s hjemmeside. Vi 

håber så til gengæld at få en 
kopi af billedet til arkivet – 
til glæde for alle. 
Vi har også meldt Sanny 
Hansen til projektet som en 
såkaldt ”vidende fortæller”. 
Så måske kommer du til at 
høre hende fortælle i radio-

en om ”Dengang, der var 
forretninger i Køng”.  
Projektet om ”Danmark 
dengang” er en oplagt mu-
lighed for helt bogstaveligt 
at sætte Køng Sogn på land-
kortet og vise, hvordan her 
så ud mellem 1900 og 1990. 

Så gå i gang med at kigge i 
skuffer og album og kom og 
besøg os med billederne den 
13. eller 20. april.  
På gensyn! 
 

Sanny Hansen  
& Else Lützhøft 

Køng Sognearkiv er med i DR’s 
projekt ”Danmark dengang” 

Du finder Køng Sognearkiv i graverboligen på Køng Kirkevej 19 lige ved siden af Køng 
Kirke. 

Tirsdag, den 20. april 
kl.18.00 byder pigerne fra 
Det gode Køkken igen på en 
ny lækker to-retters menu i 
Medborgerhuset Lundby. 
Denne gang består menuen 
af flæskesteg m/svær og 
dertilhørende sauce. Til 
dessert serveres hjemmela-
vet fløderand med blandede 
frugter. 
Prisen for denne menu er 
for voksne kr.65, børn kr. 
30,-.  
Øl, vand og vine kan købes 
til rimelige priser. 

Kom og støt op omkring 
dette arrangement!  
Evt. overskud går ubeskåret 
til vedligeholdelse af Med-
borgerhuset Lundby. 
Seneste frist for tilme-
ding er fredag den 16 april 
på tlf. 5133 3771 eller på 
mail mbm@c.dk 
Reservér allerede tirsdag 
den 11. maj. Menuen denne 
dag vil fremgå af næste 
nummer af 4750Avisen. 
På glædeligt gensyn! 

Pigerne fra  
Det gode Køkken 

Flæskesteg og fløderand til fællesspisning 

Du får flæskesteg med sprød svar og fløderand med frugt 
til fællesspisningen tirsdag den 20. april.. 
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LAG-Vordingborg inviterer 
alle interesserede til gene-
ralforsamling og til spæn-
dende foredrag med Læsøs 
saltsydemester Torsten B. 
Jacobsen.  
 
Den 8. april holder LAG-
Vordingborg generalfor-
samling i Mern Forsam-
lingshus kl. 16.30. Det fore-
går på Kalvehavevej 14, 
4735 Mern. Her kan alle 
interesserede også høre om 
de mange spændende udvik-
lingsprojekter, der er gen-
nemført på Læsø, samt 
hvordan en økonomisk fond 
er med til at kæde projekter-
ne sammen. Læsø Sydesalt, 
Læsø Kurbad (i en ombyg-
get kirke) samt et intensivt 
arbejde med kvalitetsføde-
varer er nogle af de projek-
ter til mange millioner kro-
ner, der med succes tiltræk-
ker turister til et af Dan-
marks yderste landdistrikter 

hele året rundt. 
Et skvæt innovation 
Læsø Salt startede i 1991 
som et beskæftigelsespro-
jekt og har siden udviklet 
sig til en højt profileret op-
levelsesøkonomisk virk-
somhed. Saltsyderiet træk-
ker mange besøgende til 
øen hver sommer, og de 
små hvide poser er rundt om 
i Danmark er med til at syn-
liggøre Læsø. Ved at bruge 
Læsø Salts interne styrker, 
tilføre eksterne resurser og 
et lille skvæt innovation har 
man skabt Læsø Kur, der 
bidrager til at øen også får 
besøgende uden for som-
merferiesæsonen. ”Læsø 
Fonden, som ejer Læsø Salt 
og Læsø Kur, fortsætter 
med nye projekter, der ska-
ber opmærksomhed og ar-
bejdspladser til et af Dan-
marks alleryderste udkants-
områder”, fortæller Læsøs 
saltfoged Torsten B. Jakob-

sen, der gæster Vordingborg 
den 8. april i forbindelse 
med LAG-Vordingborgs 
generalforsamling.  
Vi kan lære af Læsø 
”Det helt overordnede 
spørgsmål er, om vi i Vor-
dingborg kan lære af Læsøs 
måde at tænke innovativt 
på, altså hvordan vi kan 
udnytte et projekts succes til 
at skabe afsæt for et andet 
og nyt, og på en måde der 
medfører, at de nye også 
bliver en succes – altså ska-
be er en form for projekt-
fødekæde, hvor projekterne 
hænger - og arbejder - sam-
men”, fortæller LAG-
Vordingborgs formand Jan 
Kanne. ”Et andet centralt 
spørgsmål i øjeblikket er, 
hvordan man gennemfører 
så store udviklingsprojekter, 
som man har iværksat på 
Læsø, midt i en verdensom-
spændende økonomisk kri-
se. Her er vi meget spændte 

på at høre om initiativerne 
bag Læsø Fonden”, fortsæt-
ter Jan Kanne.  
 
Det er bestyrelsen for LAG-
Vordingborg, der har taget 
initiativ til at invitere Læsøs 
saltfoged til Vordingborg i 
forbindelse med LAGens 
generalforsamling. LAG-
Vordingborg holder gene-
ralforsamling ifølge ved-
tægterne, som kan findes på 
LAGens hjemmeside, og da 
det hele kombineres i et 
fyraftensmøde, vil LAG-
Vordingborg selvfølgelig 
sørge for en let aftensmad 
med efterfølgende kaffe og 
kage. Af hensyn til bestil-
ling af mad er tilmelding 
nødvendig. Tilmelding fore-
går på 
www.lagvordingborg.dk 
under kalenderfunktionen 
den 8. april.  

Saltsydemester fra Læsø skal  
inspirere sydsjællandske ildsjæle 
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Selvom foråret så småt er 
begyndt at melde sig, har 
arrangør Niels Jørgensen 
allerede jul på hjernen, og 
han har fået Kim Larsen 
JAM og De Glade Sømænd 
med på løjerne. 
Sidste års publikumssucces 
i Lundby var den store jule-
frokost for firmaer og priva-
te i Svend Gønge Hallen og 
for at imødekomme den 
store efterspørgsel har Jør-
gensen nu planlagt at afhol-
de hele to arrangementer til 
glæde for borgerne i Lund-
by og omegn. 
- Vi fik rigtig gode tilbage-
meldinger sidste år. Gæster-
ne roste arrangementet ge-
nerelt og specielt maden 
faldt i gæsternes smag.  
Niels Jørgensen kunne også  
konstatere, at musikpro-
grammet ramte plet. Der var 
stemning og fest fra start til 
slut.  
 
De Glade Sømænd 
Musikprogrammet omfatter 
i år bl.a. Kim Larsen JAM, 
som er blevet landskendt 
som Danmarks bedste Kim 

Larsen-kopi, og som med 
sikkerhed vil løfte stemnin-
gen med klassehits som 
Kvinde Min, Midt om Nat-
ten og Susan Himmelblå.  
Aftenens andet hovednavn, 
De Glade Sømænd, behøver 
ikke den store præsentation 
i Lundby.  
De udgiver om en måneds 
tid et helt nyt album, og når 
dette album rammer samme 
højder på hitlisterne som de 
forrige, vil hele Lundby 
med garanti igen få adskilli-

ge sømandshits at synge 
med på.  
Desuden er der hyret nyt 
lydfirma, som sikrer at ly-
den er perfekt i hele hallen.  
Til at binde det hele sam-
men har Jensen & Co igen i 
år indvilliget i at deltage i 
julefrokostarrangementerne, 
og dermed kan gæsterne 
glæde sig til en aften med 
hele tre bands, stor traditio-
nel julebuffet med alt hvad 
julehjertet begærer, og kol-
de drikke til at sætte stem-

ningen. 
 
Der er altid stor opbakning 
til arrangementerne i Lund-
by og den store efterspørg-
sel kunne også mærkes ved 
sidste års billetsalg 
- Sidste år måtte vi desværre 
sige nej til op imod 500 
gæster, idet arrangementet 
var udsolgt allerede efter én 
måned. Nu afholder vi to 
arrangementer og prøver 
dermed at imødekomme den 
store efterspørgsel, men vi 
giver ingen garantier, for vi 
har allerede solgt godt 100 
billetter, så samme problem 
kan opstå igen, men det er  
positivt med udsolgte arran-
gementer, siger Niels Jør-
gensen, som igen i år har 
indgået samarbejde med 
Idrætsforeningen Svend 
Gønge og dermed støtter 
ungdomsholdene med pen-
ge til stævner og tøj. 
INFO: 
Arrangementerne holdes 
19. nov. og 20. nov 2010. 
Billetter kan allerede nu 
reserveres på telefon  
3032 8612.  

To store julefrokoster i Lundby 

De Glade Sømænd spiller 
næsten 100 job om året og 
oplever lidt af hvert, når de 
bl.a. gæster Skanderborg 
Festivalen, Langeland Festi-
valen m.v.  
Alligevel står sidste års ar-
rangement i Lundby stadig 
klart i hukommelsen, og 
Thomas Kann, som spiller 
med i bandet og er tals-
mand, fortæller: 
- Det er rigtig fedt, at vi skal 
spille i Lundby igen til no-
vember. Sidst var der fuld-
stændigt udsolgt og en rig-
tig fed stemning, og det var 
noget der var med til at få 
drengene op i gear. Så vidt 
jeg husker, måtte vi helt 

ekstraordinært på scenen til 
vildt mange ekstranumre, 
selvom vi havde sagt tak for 
i aften hele tre gange. 
Arrangørerne havde da også 
gjort deres, for at charme 

Sømændene, og initiativet 
gik rent ind: 
- Alt i alt var det en fremra-
gende aften, og det gjorde 
heller ikke noget, at arran-
gørerne havde stillet et fad-

ølsanlæg op på scenen til 
os! Det er første gang, i alle 
de år vi har spillet, vi har 
prøvet det, og det er virkelig 
med til at skabe stemning 
for os deroppe.  

Sømændene er vilde med Lundby 
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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 

Fællesmarkedet Fællesmarked 

Formanden for Lundby vandværk Egon Keinicke 
(th) overrakte Rune Bendtsen en gave i anledning af, at han 
havde været medlem af Lundby vandværks bestyrelse i 25 
år. Det skete på foreningens generalforsamling, som ifølge 
annoncen i Sydsjællands Tidende fandt sted i sidste måned. 
(Foto: Jan Kurek). 

Sælges! 
Rundt bord med grønlig 
glasplade mærke Armstrong 
Ø 110 på stålfod som nyt 
halv pris 900 kr. 
Tlf 5626 6533 
 
Loppemarked i Lundby 
Ryd op på loftet, i kælderen 
eller udhuset og deltag i vo-
res loppemarked Søndag 
den 25. april fra kl. 11.00 til 

kl. 16.00. Det er gratis at 
deltage, men da vi har be-
grænsede pladser er det bare 
med at tilmelde sig allerede 
nu! 
 
Forårshilsner fra  
Hos Farmor 
Lundby  
Hovedgade 92 
4750 Lundby 
Tlf.  5050 4224 

Svend Gønge fodbold U18 
og U18 MIX gjorde sig 
godt bemærket i DGI in-
dendørs turnering, ved at 
man i begge rækker blev de 
bedste. Dette resulterede 

i at man kunne bryste sig 
med titlen Danmarksmester 
i Indefodbold DGI 
2009/2010. Ved uddelingen 
af Årets Foreningspriser i 
Vordingborg onsdag den 

24. marts overrakte Borg-
mester Henrik Holmer spil-
lerne et litografi lavet af 
Mia Sloth Møller og et DM 
Diplom. 

Hæder til Danmarksmestre fra ISG 

Drenge U18 - Svend Gønge: Borgmester Henrik Holmer 
sammen med Nicolaj Kloster, Marc Geertsen, Stefan Han-
sen og Sebastian Hansen. Nicolaj Nygaard var desværre 
forhindret i at komme til overrækkelsen. 

Pige/Drenge U18 MIX - Svend Gønge: Pigespillerne er 
Josephine Juel Meyer og Karoline Juel Meyer. Daniella 
Vukovic var desværre var forhindret i at komme til over-
rækkelsen. 

Vidste du, at du kan 
tegne et års abonne-
ment på 4750Avis til 
familie, venner eller 
bekendte udenfor udgi-
velsesområdet? Mail til 
4750@lundbyweb.dk 
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 Gudstjenester i april 
Ti 6 4750Avisen omdeles 
18.30: Vandretur fra Grusgra-
ven ved Ugledige til Udby Kro 
og Skallerup. 
On 7 4750Avisen omdeles 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
To 8 16.30: LAG holder ge-
neralforsamling i Mern For-
samlingshus, Kalvehavevej 14, 
Mern. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 2 
Fr 9 
Lø 10 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 11 
Ma 12 10.00: Deadline   
               4750Avisen  
Sidste frist for tilmelding til 
fibernet i Køng og Kostræde 
Banker. 
19.00: Bestyrelsesmøde i 
Lundby Lokalråd, Koholtevej 
58, Skaverup. 
Ti 13 14-18: Køng Sognear-
kiv holder ekstraordinært åbent 
for modtagelse af fotos fra 
Køng Sogn i gamle dage. 
18.30: Vandretur fra P-pladsen 
ved Storstrømsbroen - broen 
tur-retur 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
19.00: Fortælleaften i fore-
dragsrækken om Gøngehøvdin-
gen. Kulsoen fortæller om sit 
liv. Birgit Rasmussen og Gitte 
Kjær. Gratis adgang. Kaffe og 
kage 25,- kr. Medborgerhuset 
Lundby. 
On 14 14.00: Hanne Kofoed 
fortæller om sin rejse til Indien 
og viser lysbilleder i Køng 
Forsamlingshus. Arr.: Køng-
Lundby Pensionist– og Fritids-
forening. Gratis adgang. Kaffe 

og brød: 30,- kr. 
To 15 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
Fr 16 
Lø 17 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 18 
Ma 19 4750Avisen omdeles 
Ti 20 4750Avisen omdeles 
14-18: Køng Sognearkiv holder 
ekstraordinært åbent for modta-
gelse af fotos fra Køng Sogn i 
gamle dage. 
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Flæske-
steg og fløderand. 
18.30: Vandretur fra cykel-
handleren i Kastelev til Salle-
rup og Skaverup. 
19-22: Køng Husflidsskole, 
hold 1 
On 21 14.00: Køng-Lundby 
Pensionist– og Fritidsforening 
holder generalforsamling i 
Køng Forsamlingshus. 
To 22 19-22: Køng Husflids-
skole, hold 2 
19.00: Generalforsamling i 
Bårse Husholdningsforening i 
Bårse Samlingshus. 
Fr 23 
Lø 24 9-11.30: Køng Hus-
flidsskole, børnehold 
Sø 25 
Ma 26 10.00: Deadline   
               4750Avisen 
18.30-19.30: Generalforsam-
ling i Lokalrådet for Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg og 
Udby Sogne på Udby Kro. 
19.30: Dialogmøde for samme 
lokalråd på Udby Kro med 
deltagelse af kommunalpoliti-
kere. Alle borgere i Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg og 
Udby sogne er velkomne! 

Det sker i april 2010 
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. 
SSL, konfirmation 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: 9.00 ABT 
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 v. Alla Lund 
og Uta Tønnesen. 
 
Søndag den 18. april  
(2. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 kirkekaffe 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 25. april  
(3. søndag efter påske) 
Beldringe: Der henvises til 
Præstø Kirke kl. 10.30. 
Bårse: Der henvises til 

Præstø Kirke kl. 10.30. 
Hammer: 10.30 
Køng: Ingen 
Lundby: 10.30 
Svinø: 10.30 konfirmation 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 16.00 Rytmisk 
Vester Egesborg: 9.00 
 
29. april Bededagsaften 
Sværdborg: 19.00 Musikan-
dagt med sangcafé og var-
me hveder 
 
30.april Bededag 
Køng: 10.30 konfirmation 
Lundby: Familiegudstjene-
ste 
 
Søndag den 2. maj  
(4. søndag efter påske) 
Beldringe: 10.30 konfirma-
tion 
Bårse: Ingen  
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: 9.30 og 11.00 
Konfirmation 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: 9.00 HP 

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

Lundby Bibliotek 
Lundby Hovedgade 100 

Telefon: 5576 7224 
lundbib@vordbkom.dk 

www.lundbybibliotek.dk 
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Nu er det nok! 
Trafiksituationen i Lund-
by bliver tungere, vildere 
og mere hensynsløs. 
 
Det er med stor undren og 
irritation, at jeg sammen 
med mine naboer og med-
borgere i Lundby hver dag 
kan konstatere vild og hen-
synsløs kørsel i byen, der 
blot synes at eskalere dag 
for dag. 
Det synes efterhånden 
uoverskueligt, hvor der skal 
tages fat for at rette op på 
problemet, da det er alle 
samfundsgrupper og alders-
trin, der efterhånden blæser 
trafikregler et stort symfo-
nisk stykke! 
For en måneds tid siden 
oplevede jeg således ved 
Merko, at en pædagog fra 
SFO’en kom ud fra Flygges 
værksted i sin bil, hvorefter 
en gruppe drenge i 8-10 års 
alderen hurtigt konstaterede, 
at de kendte ham og råbte 
hej. 
Få sekunder efter satte ved-
kommende i gang fra værk-
stedet og trak hjulspin hele 
vejen forbi købmanden og 
til den ikke kunne tage flere 
omdrejninger i 1. gear. Re-
aktionen fra drengene var 
ikke til at tage fejl af: de 
skreg op og jublede over det 
”fede” stunt. 
Er det sådan vi vil præge 
vores unge nye trafikanter? 
Er det sådan vi ønsker at se 
dem få opfattelsen af, at 
man kører bil? 
Jeg kunne hovedrystende 
sammen med tre-fire andre 
kunder på parkeringsplad-
sen konstatere, at der da er 
noget helt galt. 
Bevares, jeg skal da være 
den første til at indrømme, 
at farten ind imellem sniger 
sig over de 110 og 130 på 
motorvejen på de lange ture 
til København. 
Men der er altså milevid 

forskel på at køre 10-20 km 
for stærkt på motorvejen, og 
så blæse af sted ned igen-
nem Lundby Hovedgade 
eller Ibsvej med over 60-70 
km/t., veje hvor vores børn 
går og cykler, ældre skal 
krydse vejen og hundene 
løber glade af sted på gåtur. 
Det kan synes uoverskue-
ligt, hvor der skal sættes ind 
i forhold til at appellere til 
en mere fornuftig kørsel i 
Lundby, da det ved egne 
observationer og efter snak 
med andre borgere, synes at 
være alle samfundslag, al-
dre og typer af køretøjer. 
Specielt et af Lundbys store 
vognmandsfirmaer med 
tunge lastbiler har også en 
opgave blandt deres chauf-
fører at løse, da jeg jævnligt 
må konstatere at de kommer 
forbi med deres mange tons 
tunge køretøjer langt over 
de tilladte 50km/t. ned af 
både Hovedgaden og Ibsvej. 
I hovedreglen er jeg person-
ligt imod vejchikaner, bump 
og andre såkaldte ”trafik-
sikre foranstaltninger”, da 
de i alt for mange tilfælde er 
til irritation for færdslen og 
opildner til at ræse af sted 
mellem forhindringerne 

eller udsætter andre trafi-
kanter for fare, da fartbøller 
sjældent har den store re-
spekt for vigepligter og for-
kørselsret. 
Så begrænsning af vejene 
kan synes tillokkende, men 
jeg ville meget hellere om 
vi her i Lundby kunne prøve 
at kigge indad. 
Så kære Lundby: 
Hvad gør vi for at standse 
de unge uerfarne mennesker 
i tunede og sænkede biler, 
der trækker sorte striber op 
og ned ad vejene i byen? 
Hvad gør vi ved de store 
Mercedes’er og Land Rove-
re med dyre jakkesæt bag 
rattet, der er mindst lige så 
ligeglade med sikkerheden 
på vores veje som de unge 
mennesker? 
Hvad gør vi ved de store 
lastbiler med 30-40 tons 
vægt og markant længere 
bremselængde end en per-
sonbil, der kommer med alt 
for høj fart gennem vores 
smalle gader? 
De to første scenarier er slet 
ikke så forskellige endda. 
Den eneste forskel fra de 
hensynsløse unge menne-
sker til dyre direktørbiler, er 
bare at vi ikke kan høre den 

buldrende Remus-
udstødning og de hvinende 
dæk, da man sjældent kan 
høre en ny dyr bil i million-
klassen komme med 80km,  
hvilket faktisk gør den end-
nu farligere! 
Jeg håber med dette opråb 
til alle os her i Lundby, at 
bolden nu er kastet op til en 
aktiv og effektiv trafikdebat 
om fremtidens trafik i 
Lundby. 
Da vi ønsker at udvikle by-
en, udvide med endnu flere 
byggegrunde i fremtiden og 
tiltrække flere til lokale 
arrangementer mv., er det 
en uundgåelig situation at 
der vil komme mere trafik 
til Lundby også i fremtiden,  
men hvad gør vi for at holde 
vores by sikker? 
Jeg vil opfordre alle i Lund-
by til at sende deres forslag 
til, hvad vi kan gøre, hvor-
efter vi kan tage skridtet 
mod et borgermøde vedr. 
trafiksituationen i byen. 

 
 

Trafiksikker hilsen 
Mads Mellergaard Baldersø 

Ibsvej 30  
4750 Lundby 

mads@baldersoe.com 

DEBAT 
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk  
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 6. april 2010 til mandag den 19. april 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Hjemmelavet Pizza! Smager Bedst! Og 
så er det nemt, hurtigt og billigt! 
 
Fersk pizzadej 400 gram pr. rl.   KUN  9.95 
Skinke i strimler 175 gram pr.ps. KUN 7.95 
Jaka Cocktailpølser på ds. 3x227 g  
                                              KUN 16.95 
Pizzaost fra Arla 175 gram        KUN  12.95 

Mejeri - Ost 
Storstrøms Guld Ost 45+. Pr. 1/2 kilo  
                                              KUN 19.95 
Storstrøms Stærke Ost Pr. 1/2 kilo  
                                              KUN 24.95 
Lillebror Ostehaps Den store pakke  
med 18 stk.                             KUN 29.95 
Ama Omega -3 Stege/Bagemargarine  
500 gram. pr. pk.                       KUN 9.95 
Bakkedal  250 gram.                  KUN 9.95 
Dan Mælk: Mini, skummet pr. lt. KUN 4.95 

Bageri 
Kanelsnegle m/glasur. Ta’ 2     KUN  9.95  
Store franskbrød m/birkes. 600 gram 
                                             KUN 14.95  
Spiritus m.m. 
Taffel Aalborg 45% - Brøndum 40% 70 cl. 
excl.emb.                               KUN 99.95 
Elektron Lightere Ta`5 stk.        KUN 9.95 

Kolonial 
Kanelgifler 260 gram Pr.ps.        KUN 9.95 

Rynkeby Juice 16 frugter. Flere slags  
2 liter                                      KUN 24.95  
Kohberg Grovgodt Fuldkorns frokostboller  
6 stk. pr. ps.                           KUN  13.95 
Spaghetti 1 kilo                         KUN 7.95 
Osram Energipærer Flere slags  
pr. stk.                                   KUN 49.95 
Bio Tex - Koncentreret vaskepulver Color-
White 850 gram                     KUN  29.95 
Closan WC rens flere slags  
Frit valg                                  KUN 14.95 

Grønt - Blomster 
Stedmoderblomster 
 - ta’ en hel bakke                   KUN 19.95 
Bland selv frugt: Æbler, pærer, appelsiner, 
bananer, kiwi 10 stk.               KUN 19.95 

FØRST TIL MØLLE - KUN 20 SÆT: 

Køkkensæt til olie - eddike - salt - pe-
ber.              Før 69.95 - Nu KUN 29.95 

Så bliver det ikke billigere! 

Men vi holder  
af hverdagen!  

Så er påskeferien forbi og 
hverdagen truer forude. Der 
skal handles og smøres mad-
pakker.  
Vi har åbent alle dage fra 9.00 
- 18.00. Så kom i Merko og 
prøv de gode tilbud! 

Vi har åbent både lørdag og søndag: 


