
4750  Avisen 
7. årgang nr. 85 

Avisen til alle i  Syv Sogne 

 19.-20. april 2010 Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Johannes fylder 60 
Automester i Køng, Johannes 
Jensen, fylder 60 den 21. april. 
Han skulle egentlig have været 
landmand, men blev i stedet me-
kaniker.                  Læs side 10 

Rundstykker og networking 
Syv Sognes Erhvervsforum tager nu 
rundstykker og morgenkaffe i brug for 
at få områdets erhvervsdrivende til at 

networke og lære af hinanden. Tirsdag 
den 4. maj kl. 7.30 er der morgenkaffe 
hos Køng Auto.                    Læs side 2 

Et brag af en fami-
liefestival på Avnø 
Skriv allerede nu 26.-27. juni ind 
i kalenderen. Den weekend kan 
du opleve et brag af en familiefe-
stival på det naturskønne Avnø. 
                                 Læs side 4 

Lær pileflet i Køng 
Køng Husflidsforening tilbyder 
nu igen kursus i pileflet. 
                                 Læs side 5 

Årets konfirmander                
                   Læs side 6 

Hillingsø til Lundby 
Kjeld Hillingsø og to andre frem-
trædende historikere kommer til 
Lundby den 9. maj og debatterer 
Gøngehøvdingens indsats i sven-
skekrigene.                 Læs side 9 

Lundby Kiosken er midlertidigt lukket. 
Daglig leder af Lundby Kiosken Shad-
die Mackeprang oplyser til 4750Avi-
sen, at der ikke er grundlag for at drive 
butikken videre med overskud under de 
nuværende forhold. 
”Lundby Kiosken har grundet et gene-
relt fald i folks forbrug af convenience-
varer (færdigvarer, red.) valgt at forsø-
ge at komme ind under en større kæde, 
da det ellers ikke er muligt at drive 
butikken med overskud. 
Vi arbejder med flere løsninger og hå-

ber at vi snart kan 
åbne igen, siger Shaddie Mackeprang.  
”Vi takker alle, der op til nu har udtrykt 
deres forståelse,” siger Shaddie Mack-
eprang. 
Shaddie Mackeprang udtrykker håb om 
snarligt at kunne åbne Lundby Kiosken 
igen.   
Shaddie Mackeprang overtog Lundby 
Kiosken som daglig leder i juni måned 
sidste år efter Mette Gervin og Nils 
Glud, som havde drevet kiosken i fem 
og et halvt år. 

Lundby Kiosken 
er lukket 

Daglig leder 
af Lundby 

Kiosken 
Shaddie 

Mackeprang 
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Rundstykker  
og networking 
Erhvervslivet i Syv Sogne 
inviteres til det første af 
en serie morgenmøder, 
som vores lokale virk-
somheder på skift lægger 
hus til. Vi vil bruge tid på 
at lære hinanden at kende, 
lidt markedsføring af de 
deltagende virksomheder, 
udveksle referencer og 
ideer på tværs af brancher 
og ind imellem gå i dyb-

den med et særligt tema.  
På det første virksom-
hedsbesøg byder Køng 
Auto på morgenkaffe og 
rundstykker: 
Tirsdag den 4. maj 2010 
kl. 7.30 - 9.00. 
Tilmelding på email in-
fo@7s-erhvervsforum.dk 
snarest.  
For at få flest muligt med 
og dermed masser af kon-

takt med andre, bedes du 
dele invitationen med 
andre virksomheder i Syv 
Sogne-området og opfor-
dre dem til at melde sig 
til.  
I Syv Sogne Erhvervsfo-
rum glæder vi os til at se 
en masse morgenfriske 
virksomheder den 4. maj. 
www.7s-
erhvervsforum.dk 
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Kom og mød borgmesteren 
Mandag den 26. april kl. 
19.30 er der på Udby Kro 
dialogmøde for alle borgere 
i Lundby Lokalområde, det 
vil sige Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Udby 
Sogne. 
I spidsen for de fem politi-
kere, som kommer og dis-
kuterer aktuel politik med 
borgerne der borgmester 
Henrik Holmer, som er nyt 
medlem af dialogudvalget 
for Lundby Lokalområde. 
Emnerne for debatten bliver 
nedklassificering af offentli-
ge veje til private fællesve-
je, som betyder, at nogle 
borgere selv skal stå for 
vejvedligeholdelse, belys-
ning og snerydning. 
Det bliver busdriften, hvor 
det store ønske fra området 

er at få pendlerbusser til 
Lundby Station og endelig 
bliver det trafiksikkerhed, 
hvor vi ikke mindst ønsker 
trafiksikring på Næstvedvej 
i Køng samt cykelstier 
blandt andet mellem Køng 
og Lundby samt mellem 
Bårse og Lundby. 
På mødet vil der i kaffepau-
sen blive mulighed for at få 
sig en snak med en af de 
fem lokale politikere fra 
kommunalbestyrelsen i 
Vordingborg.  
Udover Henrik Holmer, A, 
kommer Mette Høegh Chri-
stiansen, A, Jørn Elo Han-
sen, V, Michael Ryberg 
Juliussen, SF, Else Marie 
Sørensen, SF og Heino 
Hahn, DF. 
Forud for dialogmødet, fra 

kl. 18.30 til 19.30, afholder 
lokalrådet generalforsam-
ling, hvor der skal vælges 
fem medlemmer til bestyrel-
sen. 
Fem af bestyrelsens 10 
medlemmer er på valg i år: 
Peter Sten Hansen, Lundby, 
Jes Jelsmark, Køng 
(genopstiller ikke), Orla 
Andersen, Svinø 
(genopstiller), Steen Cas-
persen, Sværdborg 
(genopstiller) og Lise-Lotte 
Nielsen, Udby (genopstiller 
ikke). 
Ifølge vedtægterne skal de 
fem sogne i Lundby Lokal-
område være repræsenteret 
med hver to bestyrelses-
medlemmer. Derfor skal der 
i hvert fald vælges en ny 
repræsentant fra Køng og en 

ny fra Udby. 
De fem bestyrelsesmedlem-
mer, der ikke er på valg i år, 
er Jørgen E. Petersen, Udby, 
Klaus Larsen, Sværdborg, 
Peter Christensen, Svinø, 
Birthe Jonasen, Køng og 
Steen K. Nielsen, Lundby.  
Bestyrelsen for lokalrådet 
foreslår ændringer i vedtæg-
terne for lokalrådet.  
Blandt andet foreslår besty-
relsen, at lokalrådet ændrer 
navn fra det meget tunge 
”Lokalrådet for Køng, 
Lundby, Svinø, Sværdborg 
og Udby Sogne” til 
”Lundby Lokalråd”. 
De øvrige ændringsforslag 
er konsekvensrettelser i 
forhold til nye retningslinjer 
for nærdemokratiet i Vor-
dingborg Kommune. 

Den 16. marts var der gene-
ralforsamling i Svinø Bor-
gerforening. 
Birthe Petersen blev gen-
valgt som bestyrelsesmed-
lem for 2 år. Anne Hansen 
blev nyvalgt som kasserer 
for 2 år, og Henrik 
Ljungström blev nyvalgt 
suppleant for 1 år. 
Herefter består bestyrelsen 
af følgende: 
Orla Andersen, formand 
Anne Hansen, kasserer 
Birthe Petersen, bestyrelses-
medlem 
Mette Malling, bestyrelses-
medlem 

Peter Christensen, bestyrel-
sesmedlem 
Henrik Ljungström, supple-
ant 
I sin beretning omtalte for-
manden den vindmølleplan, 
som kommunen har under 
udarbejdelse. Planen havde 
været omtalt i flere aviser i 
tiden op til generalforsam-
lingen, og kommunen havde 
orienteret om den i annonce 
i Sydsjællands Tidende. Det 
skabte stor debat, som resul-
terede i et ønske fra forsam-
lingen om et møde med 
eksperter samt deltagere fra 
kommunen senet den 6. 

april. 
I øvrigt blev beretningen 
godkendt. 
Orla Andersen blev gen-
valgt for 2 år som Borger-
foreningens repræsentant i 
Syv Sogne Samarbejdet. 
 
PS: I dagene efter general-
forsamlingen blev det be-

sluttet, at det ikke ville have 
noget formål at holde møde 
om vindmølleplanen allere-
de nu. I stedet følges udvik-
lingen tæt i Lokalrådet, der 
har udpeget to repræsentan-
ter til den vindmølle-
følgegruppe, som kommu-
nen har nedsat. 

Generalforsamlingen i Svinø Borgerforening 

Vi gentager succesen 

”Spis med din nabo” 
Kom til Hammer Forsamlingshus.  

Fredag d. 7.maj kl 19.00 og spis 2 retter mad. 
Kom frisk med din nabo, din familie, 

 eller bare dig selv. 
90,-kr for voksne, 45,- kr for børn (u/12år) 

Kom og vær med til at gøre huset til et levende 
sted  

Venlig hilsen bestyrelsen ☺ 

Tilmelding og forudbetaling er  

nødvendig senest man. d. 3. maj på  

tlf. 5576 0111/4218 0317 
(der er max 100 pladser så derfor først til mølle….) 
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Vandreholdet fortsætter i 
maj-juni måned – tirsdag 
aften med start kl. 19.00. 

Nye deltagere er meget vel-
komne. Vi indretter tempo-
et, så alle kan være med. 

Vi nyder forsommeren, fug-
lesangen, det hyggelige 
samvær og den energi vi får 
af motionen. 
 
4. maj – Ingen fællesvan-
dring pga. 4. majarrange-
menter. 
 
11. maj – Start Køng For-
samlingshus – Køng Mose - 
Sallerup. 
 
18. maj – Start Motions- og 
Mødestedet i Køng - 
Kostræde Banker - Over-
drevsvejen. 
 
25. Maj – Start Lundbypar-
ken - Sværdborg. 
 
1. juni – Start pumpestatio-
nen før Avnø – Avnø. 
 
8. juni – Start Knudshoved 

P- Plads (husk P-penge). 
 
15. juni – Start Ørslev Kirke 
– Rødstofte. 
 
22. juni – Start Mallings 
Kløft. 
 
29. juni Start Vallebovej – 
Kulsbjerg rundt. 
  
Herefter holder vi sommer-
ferie, men er i gang igen 
den 24. august.  
 
VEL MØDT 
Hanne Kofoed Jensen – tlf. 
2075 8420, 
Else-Marie og Hans - Kurt 
Pedersen – tlf. 2227 7732. 
Planlægningsholdet havde 
besluttet at udnævne april 
måned til ”Hold naturen 
ren” måned, så den 6. april 
var ”posedamerne” i sving! 

Vandreture i maj og juni - alle kan gå med! 

Traditionen tro byder Bor-
gerforeningen Lundby til 
den årlige sammenkomst for 
nye borgere.  
Borgere, der er flyttet til et 
af de syv sogne i løbet af 
2009 og 10, eller som ikke 
har været til sådan et møde 

før, er indbudt til en aften, 
hvor Borgerforeningens 
bestyrelse vil fortælle om 
Lundby Sogn, om Syv Sog-
ne og om områdets historie 
og faciliteter.  
Velkomstmødet holdes i år 
onsdag den 5. maj kl. 19.00  

i Medborgerhuset Lundby, 
Banevej 4, 4750 Lundby:  
Her vil Borgerforeningen 
Lundby byde på et let trak-
tement. 
Der vil være orientering om 
Lundbys historie, forenin-
ger , offentlig service samt 

trafik med det offentlige. 
Alle nye borgere er velkom-
ne, understreger Borgerfore-
ningen Lundbys nye for-
mand Niels Glud. 

Lundby byder nye borgere velkomne til sognet 

Du skal vel også med til 
familiefestival på Avnø 
Naturcenter?  
Den 26.-27. juni holder Syv 
Sogne Samarbejdet en stor 
familiefestival for alle i Syv 
Sogne-området. Der vil væ-
re masser af konkurrencer 
og oplevelser spændende fra 
kajaksejlads, bålmad over 

rappelling fra kontroltårnet 
til fiskekonkurrencer – og 
alle kan deltage i alt. Har du 
et ønske om eller et forslag 
til, hvad du kunne tænke 
dig, må du meget gerne hen-
vende dig til undertegnede.  
Næsten alt er muligt!  
Det vil være muligt at over-
natte på Naturcenteret! 

Deltagelse er gratis for alle 
forældre med børn – eller 
børn med forældre. Børn 
skal følges med voksne, 
men voksne må godt deltage 
alene! Vi sørger for godt 
vejr og regner med flere 
hundrede deltagere til en 
uforglemmelig familiefesti-
val, der gerne skulle blive 
en årligt tilbagevendende 
tradition. 
Kom til Avnø i weekenden 
26.-27. juni og få en ufor-
glemmelig oplevelse! 
Har du ønsker, forslag eller 
ideer? Så ring til Orla An-
dersen, 2127 4726 eller 
Klaus Larsen på 2083 6796. 

Med venlig hilsen 
Klaus Larsen,  

Syv Sogne Samarbejdet  

Et brag af en  
familiefestival  
på Avnø 
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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 

Sommersutter  
Nu er det på høje tid at få 

”sommersutterne” på igen. 
Vi skifter fra vinter– til sommerdæk 

- lige på en studs!  
Ring til Johannes i Køng  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Årets første pileflet-
kursus finder sted i 
weekenden den 8.-9. 
maj. Begge dage fra kl. 
9 til 16 i Køng Hus-
flidsskole, Højbro 15, 

Køng, 4750 Lundby. 
Kurset er for alle, både 
begyndere og øvede, da 
undervisningen er lagt an 
på individuel undervis-
ning. Max. 8 deltagere på 
holdet. 

Underviser Else Lund vil 
under kurset fortælle om 
pilens historie 
og dyrkning af pil. 
Medbring en rosensaks 
eller en lille grensaks, en 
dolk eller sløjdkniv, en 
sten eller et lod på 1-2 kg. 
Hele kurset koster kr. 
500, og man kan påregne 
en materialeudgift på ca. 
100-200 kr. 
 
Tilmelding til Winie 
Jaaouane på tlf. 5576 
5180 eller 4158 3424 
eller på 
koeng@husflid.dk.  

Køng Husflid bag 
nyt pilefletkursus 

Det er ikke alene lærerigt, 
men også sjovt at deltage i 
pilefletkurserne i Køng 
Husflidsskole. 

Ny formand 
for Borger-
foreningen  
Lundby 
Niels Glud, Lundby Hovedgade 
99, er blevet valgt som ny for-
mand for Borgerforeningen Lund-
by. Han afløser Peter Sten Han-
sen, som forlod bestyrelsen på 
generalforsamlingen i marts. 
Til næstformand nyvalgtes Konny 
Baagø, Steen K. Nielsen blev gen-
valgt som kasserer og Ingegerd 
Riis blev genvalgt som sekretær.  
En ny post som PR-medarbejder 
tilfaldt det nye bestyrelsesmedlem 
Carsten Bruun. 
Bestyrelsen indstiller Peter Sten 
Hansen til Lundby Lokalråd, og 
Steen K. Nielsen blev valgt som 
Borgerforeningen Lundbys repræ-
sentant i Syv Sogne Samarbejdet 
med Niels Glud som stedfortræ-
der. Bestyrelsen består i øvrigt af 
Margit Andersen, Thilde Berg-
kvist og Lars H. Sonn. Mogens 
Baagø er suppleant. 
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Konfirmander til Svinø Kirke 25. april 2010 kl. 10,30: 
Mie Bagger Christensen, Svinøvej 148 

Mikkel August Stenfelt Rosdahl, Svinøvej 128 

Årets konfirmander 
Beldringe kirke søndag den 2. maj kl. 10.30 
Jørgen Høegh Jensen, Kildegårdsvej 2 
Laurits Valentin Marcher, Spangen 1A 
Simon C. Schow Møllbach, Evensølundvej 4 
Jakob Johannes Rasmussen, Søvej 7 
Amalie Clara Petersen, Faksinge By 10 
Maiken Møller Thorkildsen, Bøgebjergvej 6 
Asger Tandrup Thøgersen, Skovgårdsvej 8 
Bårse kirke fredag den 30. april kl. 10.30 
Julie Normann Dalgaard, Gernersvej 42 
Cille Louise Edelvang, Risbyvej 10 
Caroline Lykke Frandsen, Parkvej 2 
Morten Ladefoged-Olsen, Rødegårdsvej 63 
Annika Halling Møller, Valdemarsvej 7 
Louise Olsen, Sneserevej 7 
Christina Weiss Petersen, Aagesvej 25 
Cecillie Ulrikke Poulsen, Fredensvej 14 

Konfirmander til Køng Kirke 30. april 2010 kl. 10.30: 
Sandra Lorz Iversen, Bankevejen 44 
Josefine Vetter Jensen, Togårdsvej 8 
Mette Molter Frederiksen, Næstvedvej 287 
Emma Ranum, Højbro 3 
Louise Helmbo Bækgaard, Køng Kirkevej 7 
Sofie Lambek Pedersen, Sværdborgvej 16 
Line Vincentz Hansen, Højdevej 20A 

Laurits Jensen, Næstvedvej 428 
Frederik Selchau Hansen, Spangsvej 82 
Nicolas Martin Nielsen, Bellisvej 12 
Frederik Molter Frederiksen, Næstvedvej 287 
Gustav Wulf, Kviemarken 26 
Casper Vissing, Næstvedvej 418 
Frederik Havskov Madsen, Togårdsvej 10 
Mike Jørgensen Pedersen, Bygaden 30 st. 

Emil Frederik Kjær 
Alexander Mac Holst 
Natascha Simone Bomand Nielsen  

Stina Katrine Andersen 
Martin Steen Andersen  
Tine Pedersen 

Simon Christensen  
Frederik Nielsen  
Lasse Svingholm Ladefoged 

Patrick Botoft Nielsen 
Cecilie Baastlund Larsen 
Rikke Martina Hermansen 
Camilla Louise Busch Hansen 
Camilla Anna Kristiansen 
Mads Kaalund Ramm Grau 

Daniel Peter Frandsen 
Natasja Inge Hesselberg 
Christian Steven Hesselberg  
Louise Marie Olsen 
Marie Røngaard Klarskov 
Simon Ohlin Tvilsted 

André Hørslev Dijkhuizen 
Christian Emil Frandsen 
Camilla Falch Horn 
Nicolai Sabro Hansen 
Morten Alexander Dieu 

Søndag den 9. maj 2010 kl. 10.30 i Udby Kirke Clara Buemann Johansen, Skallerupvej 36 

Bededag den 8. maj kl. 10.30 i Hammer Kirke: 
Simone Adolfsen, Vordingborg Landevej 22, V. Egesborg 
Julie Exner, Hammervej 66 B, Hammer 
Amalie Caroline Gudesen Lauge Hansen, Skovvg. 4, Lov 
Maiken Exner Holmboe, Byvej 19, Hammer 
Sabrina Keller, Fårupvej 1, Fårup 
Freja Bülow Nöhr, Hammervej 58, Hammer 
Lærke Birch Rasmusen, Vennevej 14, Lov 
Mille Munklinde Spandet, Vordb. L.vej 24 B, V.Egesborg 

Jesper Heldbo Hougaard, Ringvej 8, Ring 
Nikolaj Hilfling Hougaard, Lovvej 30, Lov 
Simon Christian Jakobsen, Sønderbyvej 3, Blangslev 
Mads Buchwald Jensen, Lov Enghavevej 7, Lov 
Stefan Lindahl Jensen, Hammer Hestehave 6, Lundby 
Thomas Sidor Bendix Rasmussen, Hammerv 60, Hammer 
Jeppe Due Skov-Andersen, Myrupvej 25, Myrup 
Anders Hyldgård Vangby, Myrupvej 15, Myrup 
Sebastian Zacho, Brinken 80, Mogenstrup 

Jacob Piilgard 
Rolf René Planck Nielsson 
Anna Kristine Larsen  

Casper Jacobsen  
Christian Urup Stoltenberg 
Josephine Nøhr Ryborg  

Mads Bruun-Simonsen  
Frederik Jeppe Mørch  
 

Konfirmation i Sværdborg Kirke 23. maj kl. 12.00 Rikke Dahl Andersen 

Konfirmation i Lundby Kirke d.  2. maj 2010 kl. 9.30 

Konfirmation i Lundby Kirke d.  2. maj 2010 kl. 11.00 

Konfirmation i Sværdborg Kirke 9. maj 2010 kl. 10.30 
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Vi vil gerne gentage en suc-
ces ”spis med din nabo” i 
Hammer Forsamlingshus. 
Sidste år i oktober holdt vi 
et lignende arrangement i 
huset med stor succes; der 
var knap 70 personer til 
spisning.  Der var dækket 
festligt op med dug og lys 
på bordene. Bestyrelsen 
havde sørget for at lave 
lækker forret og hovedret, 
som blev serveret som buf-
fet, og efterfølgende var der 
kaffe og småkager. 
Der var fra start en rar og 
livlig stemning, og folk kom 
hurtigt i snak med hveran-
dre. Det virkede for mange 
som en kærkommen lejlig-
hed til at få snakket med 
gamle venner og bekendte. 
Flere nye ansigter har givet 
udtryk for at det er en god 
mulighed for at møde andre 
bysbørn. 
Arrangementet er ikke kun 
tiltænkt dem, som bor i 
Hammer, men er for alle, 
som har lyst til at komme 
og være med. 
Bestyrelsen bestræber sig på 
at sætte lige så festlige ram-
mer som sidste gang. 
Menuen vil denne aften 
bestå af baconstegt kalkun 
med kartofler og sauce samt 
diverse grøntsagstilbehør, 
og til slut en desserttaller-
ken samt kaffe. 

Prisen er 90,- kr. for voks-
ne, 45,- kr. for børn u/12år. 
Drikkelse kan købes fra 
baren. 
Overskuddet fra aftenen går 
ubeskåret til forbedring af 
forsamlingshuset. 
Det foregår fredag den 7. 
maj kl. 19.00 i Hammer 
Forsamlingshus. 
Tilmelding og forudbetaling 
er nødvendig senest mandag 

den 3. maj på tlf. 5576 011 
eller 4218 0317. Der er max 
plads til 100 personer, så 
det er først til mølle……. 
Kom og vær med til at gen-
tage succesen. 
 

Med venlig hilsen 
bestyrelsen  

i Hammer Forsamlingshus 
 
Som fodnote vil vi minde 

om et andet nyt tiltag i vo-
res forsamlingshus. Vi har 
åbne døre hver torsdag mel-
lem 18.00-21.30, hvor der 
er mulighed for at hygge 
sammen, børn som voksne. 
Der spilles bordtennis og 
airhockey, strikkeklubben 
mødes, der dystes i back-
gammon og andre brætspil, 
der sludres og drikkes kaffe. 
Kig forbi! 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 www. arnestedet-vordingborg.dk 

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

Spis med din nabo i Hammer 
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Syv Sogne Samarbejdet 
bliver projektorganisation 
Syv Sogne Samarbejdet, 
som blev etableret i januar 
2005, har ændret formål og 
er nu en projektorganisati-
on, som skal skaffe projekt-
midler til de borgere i Syv 
Sogne, som har ideer, de 
gerne vil realisere. 
Fremover er det de to lokal-
råd i Syv Sogne, der koordi-
nerer og formulerer borger-
nes interesser i de to lokal-
områder. I forvejen har lo-
kalrådene stået for kontak-
ten til og fra kommunen. 
Allerede inden Vordingborg 
fik en nærdemokratimodel i 
sammenlægningsåret 2006 
og officielt fra den 1. januar 

2007, havde fem sogne i 
den nordlige ende af Vor-
dingborg Kommune og to 
sogne i den vestlige ende af 
Præstø Kommune dannet 
Syv Sogne Samarbejdet. 
Det skete i januar 2005. 
Formålet var at styrke om-
rådet ved på de områder, 
man var enige, at tale med 
fælles røst samt at opbygge 
borgerforeninger i alle sog-
ne. 
Efter nærdemokratimodel-
lens indførelse i 2007 har 
lokalrådene og Syv Sogne 
Samarbejdet eksisteret side 
om side. 
Men i løbet af det seneste år 

har både Syv Sogne Samar-
bejdet og Lokalrådene drøf-
tet, hvordan man kunne 
gøre tingene enklere. 
Og det er altså mundet ud i 
modellen, hvor Syv Sogne 
Samarbejdet fremover er en 
projektstøtte-organisation, 
og hvor de to lokalråd tager 
sig af de lokalpolitiske inte-
resser samt som hidtil kon-
takten til kommunen. 
Selv om der er to lokalråd i 
Syv Sogne, vil de to lokal-
råd arbejde tæt sammen, 
blandt andet ved månedlige 
kontaktmøder. 
En konsekvens af ændrin-
gen af formålet med Syv 

Sogne Samarbejdet er, at 
hvert af de syv sogne nu 
kun vælger en enkelt repræ-
sentant til Samarbejdet mod 
tidligere to. Til gengæld 
vælges også en stedfortræ-
der, som træder til, hvis 
repræsentanten er forhin-
dret. 
Der er i øjeblikket valg af 
repræsentanter på general-
forsamlingerne i de syv 
sognes borgerforeninger.  
Lokalrådet for de fem sog-
ne, Køng, Lundby, Svinø, 
Sværdborg og Udby, holder 
generalforsamling mandag 
den 26. april kl. 18.30-19.30 
på Udby Kro. 

I foråret 2009 fandt det før-
ste bagagerumsloppemarked 
sted ved Over Vindinge 
forsamlingshus, Tinghøjvej 
8 i Over Vindinge.  
Det var med en vis bæven, 
at bestyrelsen annoncerede, 
delte flyers ud og i det hele 
taget søsatte den nye traditi-
on: Om at have bagage-
rumsloppemarked hver den 
første tirsdag i sommermå-
nederne (undtagen i juli). 
Men tvivlen blev gjort til 
skamme, for den første tirs-
dag i maj 2009 dukkede en 
snes håbefulde sælgere op. 

Som fra hver deres bagage-
rum eller biltrailer falbød alt 
muligt, lige fra dukketøj til 
gamle sæbekasser. Det ny 
koncept var således en reali-
tet. 
I år vil der tirsdag den 4. 

maj kl. 17-20 igen være 
stadeplads at få på P-
pladsen uden for forsam-
lingshuset i Over Vindinge. 
Væk er vinterens snedynger 
og overstået er den rædsom-
me vandskade, der lagde 

huset i noget nær ruin i årets 
to første måneder. Huset er 
reetableret med nye blanke 
parketgulve, som allerede 
har lagt bund til de første 
fester. Og så vil man gerne 
se så mange som muligt til 
bagagerumsloppemarked. 
”Vi oplevede sidste år en 
stor interesse fra kræmmer-
ne. Ikke blot de lokale men 
også så langt væk som fra 
Møn kom der interesserede 
sælgere – det var flot!” ud-
taler næstformand i forsam-
lingshuset, John Sønder-
gård.  
I år vil man prøve at lokke 
flere kunder til ved at an-
noncere lidt bredere.  
”For vi kan jo ikke klare os 
med kun at sælge til hinan-
den. Der skulle gerne kom-
me mange flere købere. Der 
er jo masser af gode ting – 
til lave kræmmerpriser!”  
Se mere på hjemmesiden 
www.svaerdborg.dk/
forsamlinghus. 

Bagagerums-lopperne er forårsklare i Sværdborg 

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 

Nr. 90: 28.-29. juni - deadl. 21. 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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Kjeld Hillingsø  
kommer til Lundby 

En af Danmarks mest efter-
spurgte foredragsholdere og 
debattører, fhv. generalløjt-
nant Kjeld Hillingsø kom-
mer til Lundby søndag den 
9. maj for at debattere den 
betydning, Gøngehøvdin-
gens partisankrig havde for 
svenskekrigenes udfald i 
midten af 1600-tallet. 
Kjeld Hillingsø er en af de 
tre fremtrædende historike-
re, som indleder på Histo-
risk Symposium på Svend 
Gønge-skolen, arrangeret af 
Foreningen Svend Gønge i 
samarbejde med Museerne 
Vordingborg og Museums-
foreningen for Sydsjælland 
og Møn som led i Gønge-
året 2010. 
Debatpanelet består af tre af 
vore bedste og mest kompe-
tente historikere og debattø-
rer, der alle har beskæftiget 
sig indgående med svenske-
krigene og har et dybgående 
kendskab til emnet, herun-
der krigens baggrund og 
forløb samt befolkningens 

vilkår under besættelses-
magtens udplyndring og 
brandbeskatning.  
Debatindlæggene vil se ud 
som flg.: 
•  Karl Gustav-krigene 
1657-1660. Den militære 
baggrund v. Kjeld Hilling-
sø, tidl. generalløjtnant. 
Militærhistoriker, debattør, 
foredragsholder. Forfatter til 
flere historiske værker,- 
bl.a. bogen ”Broderstrid” 
•  Københavns belejring v. 
Lars Cramer-Petersen 
   Jurist, historiker, Muse-
umsleder på Brønshøj Mu-
seum. Forfatter til adskillige 
bøger, bl.a. bogen 
”Danmarks Skæbnestime” 
•  Svend Poulsen og hans 
virke som snaphaneleder v. 
Kim A. Wagner, historiker, 
cand. mag. og forfatter til 
bl.a. bogen ”Snaphane-
lederen Svend Poulsen”. 
Det historiske Symposium 
afholdes søndag, den 9. 
maj kl. 9.30-17.00 på 
Svend Gønge-Skolen 

(Skoletorvet), Sværdborgvej 
9, 4750 Lundby 
Tilmelding og deltagerbeta-
ling skal ske senest 1. maj 
2010 til gunnarstob-
be@gmail.com eller til 
sten@post7.tele.dk 
Opgiv ven-
ligst navn, 
adresse og e-
mail, da evt. 
meddelelser 
vedrørende 
symposiet så 
vidt muligt 
kun udsendes 
på e-mail. 
Prisen, kr. 
250 pr. delta-
ger, incl. let 
frokost-
anretning, 
kaffe mm., 
bedes indbe-

talt ved tilmeldingen på 
Foreningen Svend Gønges 
konto i Nordea Bank 0044-
6271864068. Indbetalingen 
mærkes ”Historisk Sympo-
sium”. 
Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til 
Gunnar Stobbe, Foreningen 
Svend Gønge, telefon 5596 
5210 (aften). 
Læs mere på hjemmesiden 
www.lundbyweb.dk. 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Stormøde for Gøngemarkedet 2010 og Fødselsdagsfesten 
Alle er inviteret til stormøde om Gøngemarked 2010 og fødselsdagsfe-
sten for Svend Poulsen, onsdag den 28. april kl. 19.00 i Medborgerhu-
set Lundby. Du er velkommen, selv om du ikke har været med før! 
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Johannes Jensen, som fylder 60 den 21. april, føler sig ung indeni. 

Johannes skulle have  
været landmand 
Onsdag den 21. april fylder 
en af Syv Sognes markante 
erhvervspersonligheder, 
Automester i Køng Johan-
nes Jensen 60 år. Dagen 
fejres med et åbent hus på 
virksomheden på Bygaden 
66-68 i Køng fra kl. 14-17. 
Det var slet ikke meningen, 
at Johannes skulle blive 
mekaniker.  
Hans far var landmand i 
Glumsø, og da Johannes 
havde taget sin realeksamen 
tjente han bønder i to år og 
kom han på landbrugsskole 
i Haslev. 
- Da jeg her hørte, at man 
skulle spare 50.000 kroner 
sammen for at etablere sig 
som landmand, fandt jeg ud 
af, at det var noget andet jeg 
skulle være. Vi havde også 
motorlære på landbrugssko-
len, og det interesserede 
mig. 
Johannes tegnede en 7-årig 
kontrakt med forsvaret og 
blev her udlært mekaniker.  
Han og fru Hanne, som 

også stammer fra Glumsø, 
flyttede til Køng i 1974, og 
Johannes tog på arbejde på 
kampvognsværkstedet ved 
Gardehusarregimentet i 
Næstved, indtil han i 1976 
tog arbejde på Suså Auto i 
Tybjerglille Bakker. 
I 1978 etablerede han sig 
som selvstændig mekaniker 
på Spindevænget 1 i Køng. 
- Jeg har altid villet være 
selvstændig, og det er gået 
rigtigt godt.  
Meningen var, at Johannes 
skulle kunne tjene sin egen 
løn, men allerede efter ni 
måneder ansatte han sin 
første svend. Det var hans 
bror Poul, som netop var 
blevet færdig efter en 7-årig 
kontrakt i forsvaret. Han har 
nu Næstved Bilsyn. 
Næste store skridt i Johan-
nes Jensens erhvervsliv var 
bygningen af det nye værk-
sted og udstillingslokale 
ved Næstvedvej. Det blev 
åbnet i november 2008. 
Og 1. december 2009 ansat-

te han sin tidligere lærling 
Jan Nielsen fra Lundby som 
værkstedsleder. 
Og hvordan er det så gået? 
- Fremragende, siger Johan-
nes. Vi går begge på kursus, 
Jan skal lære at lede mange 
ansatte, og jeg skal lære 
ikke at blande mig, griner 
Johannes. 
Johannes har en plan, og 
den går ud på, at han og Jan 
gennemfører et generations-
skifte inden for fem år.  
- Når jeg bliver 65 og går på 
folkepension, så skal jeg 
være ud af det. 
- Hvad skal du så lave? 
- Jeg skal drive en senior-
klub i det gamle bageri på 
Spindevænget. Et værksted, 
hvor man kan komme og 
lave det, man ikke har 
værktøj og maskiner til der-
hjemme. Jeg skal selv lave 
en veteranbil. 
- Hvordan har du det med 
at fylde 60? 
- Fint! Jeg føler mig stadig 
ung indeni! 

Den 25. marts 2010 afholdt 
Lundby Tennisklub gene-
ralforsamling. 
Der var genvalg på alle 
poster, og bestyrelsen be-
står i denne sæson 
af formand Gitte Enggaard, 
kasserer Bjarne Hansen, 
ungdomsansvarlig 
Mette Hansen og sekretær 
Mogens Olsen. 
Sæsonen 2010 starter med 
standerhejsning den 30.  
april kl. 10, hvor foreningen 
er vært ved en sandwich og 
en lille tår til halsen. Der 
bliver mulighed for at spille 
på de nyrenoverede baner, 
så tag sko og ketsjer med. 
Fra den 4. maj holder vi 
klubaften hver tirsdag kl. 
18, hvor vi spiller efter 
hvem og hvor mange, der 
møder op. Der vil her være 
mulighed for at træne og 
afprøve formen med vores 
nyindkøbte boldmaskine. 
Nye medlemmer og andre 
interesserede er velkomne 
til at møde op om tirsdagen 
for at prøve at spille. Vi står 
parate til at vejlede og hjæl-
pe. 
For yderligere information 
kan bestyrelsen kontaktes 
hos Gitte Enggaard, tlf. 
2098 6027. 

Game, set & match: 

Lundby  
Tennisklub 
er klar til 
en ny sæson 



4750Avisen, nr. 85, 19.-20. april 2010 

 

11 

www.4750kirkerne.dk  
Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

Store Bededag 
Storebededag er en officiel dansk helligdag, som falder på fjerde fredag efter påske og dermed tre 
uger før pinse. 
En bededag var oprindeligt en af mange mindre helligdage igennem, der var særligt tilegnet bod 
og faste; fx var på landet hver onsdag officiel bededag, hvor folk skulle faste og præsterne bede 
for fred. Hertil kom en serie ekstraordinære bededage ved særlige lejligheder. Disse blev afskaf-
fet ved Reformationen, men blev i de følgende århundreder indført lidt efter lidt  igen. Til Store 

Bededag hører også hveder, som bagerne førhen bagte aftenen før Store Bededag, da 
heller ikke måtte arbejde Store Bededag, ofte spiste man dem aftenen inden. 
Vi holder Store Bededagsaften med Musikandagt og hveder i Sværdborg Kirke 

 d.  29. april kl. 19  
 
Store Bededag d. 30. april kl. 10.30 holder vi familiegudstjeneste 
med uddeling af Børnebibler til de 5 årige i Lundby sogn. 

 
         Kom også og se hvad skattekisten indeholder………….  ….. 

Livekoncert  

i Sværdborg Kirke: 

Lonnie Kjer & Stefan Mørk m. band 

fredag 21. Maj kl. 20 i Sværdborg kirke 

Det bliver en oplevelse at have hele kirken fyldt af dygtige musikere. Stefan Mørk har selv 

skrevet sangene og musikken. De var der til spil-dansk-dagen sidste år, hvor vi fik en for-

smag på dybden i Stefans musik, der leveres med professionelle musikere og Lonnie Kjer 

og Stefan på vokal. 

Køb billetter allerede nu hos: 

Else Christensen tlf. 5576 7460 

Pris i forsalg 50,- kr.   Ved Indgangen 65,- kr. 

HUSK:  
Fælles Udendørsgudstjeneste for hele Stege-Vordingborg Provsti 

2.pinsedag d. 24. maj kl. 11 bag Ørslev Kirke 
Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte frokostkurv sammen i det fri 



4750Avisen, nr. 85, 19.-20. april 2010 

 

12 

Det var en velbesøgt gene-
ralforsamling Beldringe 
Borgerforening afholdt den 
30. marts på den gamle 
hjemmeværnsgård ved Bel-
dringe. Over 30 personer 
var mødt frem, hvilket må 
siges at være en succes i 
den lille Borgerforening. 
Efter velkomst ved formand 
Wessel Doldersum var der 
fællessang nemlig den til 
dagen forfattet Beldringevi-
se. 
Aftenen startede med for-
mandens beretning, ved 
formand Wessel Dolder-
sum. Han startede med at 
glædes over den store op-
bakning til Borgerforenin-
gens arrangementer, bl.a 
kildeprojektet ved Beldrin-
ge kirke, hvor kilden har 
fået en flot make over, og 
der har været afholdt open 
air gudstjeneste med efter-
følgende frokost og efter-
middagshygge. 
Der har været afholdt høst-
fest med rigtig mange gæ-
ster, lækker mad og dans i 
den lyse sensommernat. 
Julemarkedet gik godt, selv 
om at vi kunne mærke fi-
nanskrisen. 

Foreningens torsdagskom-
sammener har været en suc-
ces. Der har været afholdt 
10, og alle de fremmødte 
har nydt godt af gratis hyg-
ge og et godt sammenhold. 
Et rejsebureau er det også 
blevet til og første rejse, 
som går til Berlin til maj, er 
helt booket op. 
En plantebyttedag blev for-
søgt, og den var godt besøgt 
taget i betragtning at det var 
første gang. 
Wessel omtalte også samar-
bejdet i Bårse-Beldringe 
Lokalråd som har været 
præget af planmæssige og 
politiske emner bl.a. vind-
møller og transport. 
Busskurene i Faxinge og 
Dyrlev er på vej og kloake-
ringen af Hastrup og Gisha-
le går planmæssigt. 
I borgerforeningen tager 
man gerne imod nye ideer 
og i det fremtidige arbejde 
vil vi lægge vægt på større 
synlighed, hvilket bl.a bety-
der, at vi skal arbejde videre 
med foreningens hjemme-
side. 
Og endelig blev renoverin-
gen af kilometerstenen i 
Hastrup nævnt. Projektet 

her blev dyre end forventet. 
Wessel Doldersum sluttede 
af med at love, at vi skal 
give lokalområdet et løft, så 
det bliver et dejligt sted at 
bo med gode initiativer. 
 Efter formandens beretning 
var der valg til bestyrelsen, 
som ved efterfølgende møde 
har konstitueret sig og ser 
ud som følger: 
Formand Wessel Dolder-
som fra Hastrup, næstfor-
mand  Hans Nielsen fra 
Faxinge, kasserer Hans Al-
bert Jensen, Ådalsvej, Søren 
Pedersen og Katrine Traut-
ner fra Dyrlev, Jan Pedersen 
Hastrupvej, Dorthe Niel-
sen , Eli Jensen og Erik 
Hansen alle fra Gishale. 
Som suppleant valgtes Hen-
rik Jensen fra Faxinge. Til 
Syv Sogne Samarbejdet 
valgtes  Hans Nielsen med 
Erik Hansen som suppleant. 
Efter den officielle del af 
mødet var der oplæg ved 
vice-borgmester Erling B. 
Nielsen, som startede med 
et meget faktuelt oplæg om 
Vordingborg kommune med 
særlig henblik på Faxinge 
og Beldringe. Herefter kom 
han ind på kommuneplanen, 

som blev præsenteret som 
en meget visionær plan med 
muligheder for dialog. Er-
ling B. Nielsen omtalte 
kommuneplanen  som god, 
fordi den lægger op til en 
dialog, som kan styrke vær-
dierne på landet. 
Byerne er omdrejnings-
punkt for et liv på landet 
med plads til luft og mulig-
hed for bål i haven.  
Erling B. Nielsen kom ind 
på de muligheder, der ligger 
for et virke på landet. Her 
nævnte han bl.a turismen, 
produktion af specialføde-
varer, gårdbutikker og mi-
krovirksomheder, 
Endvidere kom han ind på 
historiske begivenheder der 
kan forfølges. 
Herefter blev der bl.a disku-
teret spildevandsplaner og 
alternative muligheder, as-
faltarbejde, skolelukninger 
og Erling B Nielsen sluttede 
af med at nævne, at et vær-
dirundlag for at bo på landet 
er vigtigt. Hvad er det vi vil 
med vores landdistrikter? 
Det spørgsmål skal nu be-
svares i en landdistriktspoli-
tik for Vordingborg Kom-
mune. 

Generalforsamling i Beldringe Borgerforening 

Den nyvalgte bestyrelse for Beldringe Borgerforening. Fra venstre: Wessel Doldersum, Eli Jensen, Katrine Trautner, 
Hans Nielsen, Hans Albert Jensen, Jan Pedersen, Dorthe Nielsen og Søren Pedersen.  



4750Avisen, nr. 85, 19.-20. april 2010 

 

13 

Fællesmarkedet 
Køb- og salg-annoncen er 
gratis.  Mail til 4750@ lund-
byweb.dk eller send/aflevér 
den til 4750Avisen, Møller-
gaarden 3, 4750 Lundby.  

Det var noget af et surt op-
stød, var min første reaktion 
efter at have læst debatop-
læg skrevet af Mads Meller-
gaard Baldersø i 4750 Avi-
sen, den 6. april 2010. 
Dette indlæg skal derfor kun 
ses som en kommentar til 
måden, Mads Baldersø 
fremlægger sine synspunkter 
på. 
  
1. Du påstår at trafikken 
kører for stærkt igennem 
Lundby Hovedgade. Det er 
der nok lige så mange me-
ninger om, som øjne der ser 
det. Skal vi ikke overlade til 
myndighederne at afgøre 
det. Når de har truffet en 
afgørelse kan vi komme 
videre derfra. 
  
2. Er det rimeligt at hænge 
en person ud for ét en-
kelstående tilfælde ? Herre-
gud lidt hjulspind er bare 
"ungdomskådhed" og læn-
gere er den ikke. 
 3. Mads Baldersø hævder at 
det er rimeligt at overskride 

fartgrænserne på motorveje-
ne!! Det er der også andre 
der gør. Resultatet af dette 
kan ses på alle de biler med 
smadret front eller bagparti, 
der holder i nødsporet hver 
dag, hvor kødannelserne 
startede. 
  
4. Jeg syntes i øvrigt at det 
er meget useriøst at beskyl-
de medtrafikanter for at væ-
re fartsyndere, kun ud fra 
hvilken bil, de kører i - lille, 
stor eller dyr!! 
  
5. Mads Baldersø har åben-
bart et anspændt forhold 
til lastbiler. På mig virker 
det som om han har en for-
udindtaget mening om, 
hvordan lastbiler kø-
rer. Personlige følelser kan 
man ikke bruge i en debat. 
Da der i hans påstand, om at 

de lokale lastbiler kører for 
stærkt, heller ikke forelæg-
ger nogen form for doku-
mentation, har jeg kun ét at 
sige til den form for fremto-
ning: HVOR LAVT. 
 
Om jeg mener der er behov 
for en debat? Det ved jeg 
ikke ! men som læser af 
4750 avisen, kan man vel 
godt forlange saglighed, 
som f.eks. tal på bordet fra 
myndighederne i stedet for 
et useriøst debatoplæg, hvor 
man bl.a. prøver at manipu-
lere med læserne ved hjælp 
af et foto, som intet har 
med en seriøs debat at gøre. 
 
Jeg mener at Mads Baldersø 
kun er ude på én ting, at 
samle en "flok", hvori han 
trygt kan gemme sig. Herfra 
kan han fortsætte med bl.a. 
at chikanere alt, der bevæger 
sig på gummihjul. 
 

Henrik Hansen 
Køng Mark 20 

4750 Lundby 

Det var noget af et surt opstød 
DEBAT 
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk  

Hvis du skal arrangere en 
anderledes fest, så er dette 
tilbud måske lige den rigtige 
idé! 
Skal du arrangere f.eks.  
Polterabend, blå mandag, 
børnefødselsdag, venindeaf-
ten, venneaften, familiesam-
menkomst, klubarrange-

ment, firmafest eller lignen-
de, så prøv mulighederne på 
Motions - og mødestedet i 
Køng. 
Vi arrangerer gerne en god 
gang sjov motion, konkur-
rencer og tests evt. kombi-
neret med gamle landsbyle-
ge, lidt god, let servering, 

historisk rundvisning i Køng 
eller andet – kom evt. selv 
med ideen. 
 
Ring og få et godt tilbud – 
tlf. 2075 8420.  
VEL MØDT!       
 

Hanne Kofoed Jensen 

Skal du arrangere en anderledes fest? 

Fejlkøb: 
13 liter væg– og facadema-
ling nr. 290-8460 (gul) sæl-
ges for 500,- kroner. 
Tlf. 5538 2415. 

Sankt- 
hansfest 
i Køng 
Køng Borgerforening vil 
gerne invitere familie, 
venner, naboer og andet 
godtfolk til sankthansfest 
onsdag den 23. juni. Tid, 
sted og tilmelding vil I få 
nærmere besked om, men 
sæt allerede nu kryds i 
kalenderen og vær med til 
at skabe en ny tradition i 
Køng sogn. 
Vi kan afsløre, det bliver 
en aften med gratis mad, 
salg af drikkevarer til for-
nuftige priser, en båltale 
og et dejligt bål, hvor vi 
sammen kan synge de 
kendte bål- og fædrelands-
sange. Vi kan nyde det 
brændende træs knitren, 
flammernes dans og hek-
sens hyl.  
Vi håber, mange vil møde 
op og være med til at gøre 
aftenen festlig. 
Bidrag til bålet modtages 
gerne, hvor og hvordan 
annonceres i et senere nr. 
af 4750Avisen. 
 

På Borgerforeningens 
vegne 

Frantz og Birthe 
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Gudstjenester i vores kirker - prøv det! 

Melodi: Jeg elsker de grønne lunde 
 
1. En gøngesang her skal lyde 

Alle kender jo denne mand  
han kæmped’ for land og rige 
mod svensken han bravt holdt stand 
 

2. Han voksede op i Skåne 
det var dengang vort eget land 
var helten, det må vi sande 
som blev vores redningsmand 
 

3. De kaldte ham gøngehøvding 
han blev svenskernes store skræk 
med vovemod og med snilde 
han foretog sine træk 
 

4. En kongelig ordre fik han 
drog så over til Sydsjælland 
der samled’ han sine gønger 
og kæmped’ til sidste mand. 
 

5. Blandt gønger og de var mange 
kapellan, Palle, Ib og Tam 
mod Kulsoen må han hamle 
Svend Gønge til sidst fik ram. 

 
6. Når gøngerne atter samles 

rejser de helt til Lönsboda 
i Lundby der har vi ventet 
på venner fra Skåne af. 
 

7. Nu har vi i folkemunde 
hørt og læst om en svunden tid 
vi alle vil sikkert mindes 
og glemme en gammel strid. 

                                         
                                                       MRas 
                     en lokal gønge fra Hammer                

En ny gøngesang 

Søndag den 25. april 
(3. søndag efter påske) 
Beldringe: (Præstø 10.30) 
Bårse: (Præstø 10.30) 
Hammer: 10.30 
Køng: Ingen - se Svinø 
Lundby: 10.30  
Svinø: 10.30 Konfirmation 
Sværdborg: Ingen 
Udby: 16.00 Rytmisk 
Vester Egesborg: 9.00 
 
 
Torsdag den 29. april 
Sværdborg: 19.00 Musikan-
dagt med sangcafé og var-
me hveder 
 
 
Fredag den 30. april 
(Storebededag) 
Bårse: 10.30 Konfirmation 
Hammer: 10.30  
Konfirmation 
Køng: 10.30 Konfirmation 
Lundby: 10.30  
Familiegudstjeneste 
Udby: Ingen 
 

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:  
Udby: 10.30  
Vester Egesborg: 9.00 Helle 

Poulsen 
 
Tirsdag den 4. maj 
Beldringe: 19.00 Befrielses-
aften  
Bårse: 14.00 Aggerhus 
Svinø: 19.30 Mindegudstje-
neste overflyvning, taler og 
kransenedlæggelser  
 
Søndag den 9. maj 
(5. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen 

Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30  
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 Konfir-
mation 
Udby: 10.30 Konfirmation 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Torsdag den 13. maj 
(Kristi himmelfartsdag) 
Beldringe: 10.30 Familie-
gudstjeneste med babysang 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30 
 
Søndag den 16. maj 
(6. søndag efter påske)
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: 9.00 ABT  
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen Beldringe Kirke 
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Her troede Gud og hver-
mand, inklusive Smukke 
Linda og Stakkels Jim, at 
Gasolin-æraen med alle 
dens dejlige hits var over-
stået med orkestrets ophør i 
1978. Men nej! Ikke alene 
lader go'e gamle Kim 
stadig mange af de gamle 
hits komme til ære, når han 
er i det nostalgiske hjørne 
med Kjukken. En halv snes 
kopiorkestre gør det osse! 
Med risiko for at indkassere 
øretæver, så lad det være 
sagt med det samme: Ingen 
i det ganske lille land kopie-
rer Larsens fortid så re-
spektfuldt og kærligt som 
Kopierne... 
Siden den spæde start i 
1993 har kopibandet spillet 
tæt på 1500 koncerter. De-
res imitation er så tæt på 
originalerne, at man tror det 
er løgn. Og vi sku' hilse og 
sige, at det stadig går med 
100 km/t i deruda'. 
Trofast og taktfast! 

For alt imens vi alle har 
gået og værnet om minder-
ne fra de glade 70'ere, har 
genudsendelsen drønet op 
og ned ad Rabalderstræde 
for fuld gas gennem de sid-
ste 16 år. Længe før det 
igen blev moderne at spille 
de gamle hits og vi så myri-
ader af digitale genudsen-
delser af de gamle plader, 
og de mindst ligeså gamle 
gasser scorede platin for 
sorte kasser! 
Blandt Danmarks talrige 
kopibands er der nemlig 
især ét, der ifølge både pub-
likum og presse næsten har 
formået at overskygge origi-
nalerne, og som altid efter-
lader et begejstret publikum 
overalt, nemlig Peter & De 
Andre Kopier. Og som pub-
likum har sagt det i årevis: 
”Først tror du det er 
Gasolin’. Så tror du det er 
løgn!” 
Et kompliment fra publi-
kum, som Peter har hørt så 

ofte, at det allerede for over 
10 år siden blev bandets 
motto. Og oven i købet for-
søgt kopieret af en del af 
branchens andre kopier! 
Svend Gønges Venner præ-
senterer stolt gutterne som 
hovednavn til dette års Hal-
fest i Svend Gønge Hallen 
den 1. maj 2010.  
Udover Peter og de andre 
Kopier gæster det Nordsjæl-
landske band ” Sweet Char-

lie Five” samtidigt Svend 
Gønge-hallen, hvor de leve-
rer et brag af fortolkninger 
fra nutidens kunstnere. Alt i 
alt er der lagt i ovnen til en 
omgang non-stop musik 
hele aftenen, alt sammen 
serveret med en fantastisk 
to-retters menu.  
Billetter købes som sædvan-
ligt via kassereren på tele-
fon 2749 2139 til den favo-
rable pris à 295.- kr. pr. stk.  

Det sker i april-maj 
Ma 19 4750Avisen omdeles 
Ti 20 4750Avisen omdeles  
18.00: Fællesspisning i Med-
borgerhuset Lundby. Det gode 
Køkken serverer flæskesteg 
med sprød svær! 
18.30: Vandretur fra cykel-
handleren i Kastelev – Sal-
lerup – Skaverup 
19.00: Bestyrelsesmøde i Bor-
gerforeningen Lundby i Med-
borgerhuset Lundby. Alle er 
velkomne. 
On 21 14-17: Åbent hus hos 
Køng Auto i anledning af Jo-
hannes Jensens 60-årsdag. 
To 22 19.00: Generalforsam-
ling i skolekredsen for Lundby 
Efterskole. 
Ma 26 10.00: Deadline for 
4750Avisen  
18.30-19.30: Generalforsam-
ling i Lundby Lokalråd på 
Udby Kro. 
19.30-21.30: Dialogmøde i 
Lundby Lokalråd på Udby 
Kro. 

Ti 27 18.30: Vandretur fra 
Cabelcon i Ørslev til Skalle-
rup, Trudsøvej og Fæby.  
On 28 19.00: Stormøde for 
Gøngemarkedet i Medborger-
huset Lundby. 
Lø 1 18.00: Halfest med Pe-
ter & De Andre Kopier i 
Svend Gønge-Hallen. 
Ma 3 4750Avisen omdeles 
Ti 4 4750Avisen omdeles 
7.30-9.00: Rundstykker og 
networking hos Køng Auto. 
17-20: Bagagerums-
loppemarked ved Sværdborg 
Forsamlingshus. 
19.30 4. maj på Svinø! 
On 5 19.00: Velkomstmøde 
for nye borgere i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 4750 
Lundby. Arr. Borgerforenin-
gen Lundby. 
Fr 7 Gøngeudstillingen åbner 
på Køng Museum. 
19.00: Spis med din nabo i 
Hammer Forsamlingshus 
Lø 8 9-16: Pilefletkursus i 

17 år i Rabalderstræde 

Peter & De Andre Kopier optræder i Lundby den 1. maj.  

Kulsoen: - Jeg havde  
en affære med 
Gøngehøvdingen 
- Jeg havde en affære med 
Gøngehøvdingen, og det var 
ham, der var far til Palle! 
Der gik et gip igennem for-
samlingen, da Kulsoen, 
alias Birgit Rasmussen fra 
Køng, kom med den afslø-
ring på fortælleaftenen i 
Medborgerhuset tirsdag den 
13. april.  
Birgit Rasmussen opførte et 
fantastisk one-woman-
show, hvor hun både spille-
de Kulsoen og fortalte om 
sit eget liv. Derimellem øste 
hun ud af sin viden om for-
holdene i Danmark i 1600-
tallet.  
Forfatter og historiker Gitte 

Kjær fra Udby fortalte om 
sin fascination af Svend 
Poulsen, og hun troede i 
øvrigt ikke på, Kulsoen 
havde en affære med Svend. 

Birgit Rasmussen opførte et 
fantastisk one-woman-show 
som Kulsoen og sig selv.  
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 19. april 2010 til mandag den 2. maj 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Grillbriketter 2,5 kilo 
Tændvædske 1 liter 
Zip Optændingsblokke 70 stk.  
Frit Valg pr. stk.                            16,95 
Steff Houlberg Grillpølser m/u Ost  
Frankfurter - Bacongriller  
375 - 450 gram. pr.ps.                     29,95 
Trianon Pølsebrød 14 stk. pr.pk.    12,95 
Bähncke Hotdog - tomatketchup - Stærk/
Sød sennep. 400-450 gram. pr.fl.     16,95 
Ristede løg i pose 200 gram. pr. ps. 5,95 
  
Alberto Gutierrez - Spansk rød/hvidvin. 
BAG-IN-BOX 3 liter pr.stk.              64,95 
Carlsberg/Tuborg pilsner + Super Light 
ta`6 dåser excl. emb.                    29,95 
  
Øvrige Forårstilbud!! 
  
Arla Lærkevang Skummet - mini mælk  
1 liter pr. stk.                                  4,95 
Kløver Yoghurt med frugt  
1 liter pr. stk.                                  9,95 
  
Tulip Leverpostej Fransk - Grovhakket - 
Med Bacon 350 gram pr. stk.           14,95 
Super/lækker pålæg i bordpak. Rullepølse 
- Hamburgerryg - Skinke - Rg.Filet - Salami 
110-250 gram pr. pk.                       8,95 

Bland selv frugt Bananer - appelsiner - 
øbler - pærer - kiwi 10 stk.             19,95 
Agurker pr. stk. 4,95  
Ta`3 stk for kun                             9,95 
  
Kohberg Viking grovbrød i skiver  
1000 gram pr. stk.                         12,95 
Trianon Toastbrød i skiver pr.ps.      4,95 

Så bliver det ikke billigere! 

  

BEGRÆNSET MÆNGDE  
- FØRST TIL MØLLE  
Tulip frosne Livretter. Boller i karry - Bøf - 
Gullash m.fl. 350 gram pr.pk. 
Lambi Køkkenruller/Toiletpapir 3/6 rl. 
pr.pk.  
Wasa Knækbrød Sport/Fiber+ Stor Pakke 
pr.pk. 
Maja Kakao mælkedrik 1 liter Ta`2 stk. 
Knorr Cup a Soup 3 breve pr.pk. flere slags 
Ta`2 pk. 
Knorr Orientalsk/Indisk Risret. Chicken 
Curry. 2-4 Portioner pr. pk. 
Maizena Pizza - Tærtedej Ta`2 pk. 
Kaffe Colombia blanding 500 gram 
pr.ps.        

FRIT VALG 16,95 

Så er 
det 
grill- 
time! 


