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Lonnie Devantier, der i 1990 vandt det danske 
Melodi Grand Prix med ”Hallo-Hallo”, optræ-
der nu under navnet Lonnie Kjer i bandet 
”Kjer/Mørk med Band”. Bandet, som har fået 
stor ros for deres musik, optræder fredag den 
21. maj til en koncert i Sværdborg Kirke med 
deres egen folk-pop-musik. 
Du kan komme til koncert med det dygtige 
orkester for kun 50,- kroner!        Læs side 6 

Hallo-Hallo-Lonnie giver  
koncert i Sværdborg Kirke 

Ved køreplansskiftet til december  
bliver det muligt at komme med bus 
til Lundby Station i myldretiden. 
Der bliver sat to busser ind fra 6-9 
om morgenen og fra 15-18 om ef-
termiddagen. Den ene kører fra 
Svinø til Lundby Station og den 
anden fra Præstø til Lundby Station. 
Formålet er at gøre det muligt for 
pendlerne at tage offentlige trans-

portmidler til stationen, når de skal 
på og hjem fra arbejde. Busserne 
kommer til at køre i rutefart, så de 
skal ikke bestilles på forhånd, som 
telebusserne, der kører i dagtimer-
ne. 
Kørselschef i Vordingborg Kom-
mune, John Milo, er positiv: - Det 
skal vi sgu nok få til at fungere, 
siger han.                         Læs side 3 

Enestående besøg 
på Nysø Gods 
Så bliver der igen mulighed for at 
opleve et af de sjældne besøg på 
Nysø Gods. Det er Museumsfor-
eningen for Sydsjælland og Møn, 
der lørdag den 29. maj har arran-
geret omvisning for sine medlem-
mer. Hvordan du kommer med?                                        
                                    Læs side 8 

Familiemarked  
på Køng Museum 
Søndag den 16. maj bliver en stor 
dag på Køng Museum. Her afhol-
der Museerne Vordingborg og 
Støtteforeningen for Køng Muse-
um et kæmpe familiemarked, og 
samtidigt åbner museet store gøn-
geudstilling i anledning af Gøn-
geåret. 
Det bliver et rent overflødigheds-
horn for hele familien.                                
                                 Læs side 15 

Fartdebatten fort-
sætter         Læs side 19   

Pendlerbus 
til Lundby 
Station 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Svend Gønge 
på Køng Museum 
Året er 1658, og aldrig 
hverken før eller senere 
har Danmark været i en 
lignende eksistenskamp. 
Hele landet holdes besat 
af svenskerne, og hoved-
staden er under belejring. 
De svenske tropper sidder 
tungt på landet, og byer 
og gårde må holde hårdt 
for til underhold af solda-
terne og deres heste.  
Den danske hær er stillet 
skakmat, men man har 
stadig ét våben til at ska-
de fjenden – undergrunds-
hæren. Soldaten Svend 
Gønge sendes til Sydsjæl-
land med kongelig ordre 
på at tilføje fjende så stor 
skade som muligt. I det 
næste halve år samler 
Svend en lille gruppe 
mænd omkring sig, og i 
ly af mørket udfører de 
deres aktioner.  
Lynhurtigt slår de til, og 
trækker sig derpå tilbage - 
men slår snart til et nyt 
sted. Over 200 svenskere 
bliver dræbt af Svend og 
hans mænd det næste 
halve år… 
16. maj åbner Køng Mu-

seum en særudstilling om 
de dramatiske måneder, 
hvor Svend Gønge huse-
rede på Sydsjælland. Cen-
tralt står hans egen beret-
ning om tiden og de ar-
kæologiske fund af vå-
ben. Udstillingen bliver 
til i samarbejde med  

Foreningen Svend Gønge, 
som fejrer 400-året for 
Svend Gønges fødsel med 
et flot program året igen-
nem. 
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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 

Nu får vi 
pendlerbus  
til stationen 

Ved køreplansændringen i 
december 2009, altså om et 
halvt års tid, kommer der 
pendlerbusser til Lundby 
Station. 
Vordingborg Kommunes 
teknikudvalg har netop be-
sluttet at indstille til kom-
munalbestyrelsen, at der 
etableres rutedrift mellem 
Svinø og Lundby Station og 
mellem Præstø og Lundby 
Station i morgentimerne 
mellem 6 og 9 og om efter-
middagen mellem 15 og 18. 
Dermed er et længe næret 
ønske fra Syv Sogne-
området gået i opfyldelse, 
og da politikerne mandag 
den 26. april løftede sløret 
for nyheden på dialogmødet 
i Lundby Lokalråd, kvittere-
de borgerne da også ud i 
spontane klapsalver. 
De to busser, der skal køre i 
rutedrift morgen og efter-
middag for at tilgodese 
pendlerne til Lundby Stati-
on bliver telebusser, som 
normalt er gratis i dagtimer-
ne. Det bliver de ikke, når 

de kører som pendlerbusser,  
passagererne vil blive op-
krævet almindelig takst, 
men til gengæld skal man 
heller ikke bestille busserne, 
som man skal med telebus-
ser. 
- Vi lader dem køre i fast 
rutefart efter en køreplan, 
siger kørselsleder i Vor-
dingborg Kommune John 
Milo til 4750Avisen. 
Busserne vil blive sat ind, 
så de passer med de to tog-
afgange om morgenen fra 
Lundby Station, som flest 
benytter, og det samme bli-
ver tilfældet om eftermidda-
gen. 
Den ene bus vil køre fra 
rutebilsstationen i Præstø og 
køre til Lundby Station via 
Bårse. 
Den anden vil formentlig 
køre fra Svinø By via 
Kostræde Banker og Køng 
til Lundby Station, både 
morgen og eftermiddag. 
Detaljer omkring driften vil 
der være god tid til at drøfte 
med lokalrådet, mener John 

Milo, men han advarer 
imod, at man lader busserne 
køre alt for langt omkring 
for at hente enkelte passage-
rer op.  
Det drejer sig om at få gjort 
disse busser til en succes, 
og det betyder, at der skal 

være så mange som muligt, 
der benytter dem, og det 
sker ikke, hvis det f.eks. 
tager for lang tid at komme 
fra Svinø til Lundby Stati-
on. - Men det her skal vi 
sgu nok få til at fungere!, 
siger John Milo. 
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www.syvsogne.dk 

Nu hedder det Lundby Lokalråd 
Efter en kort debat på gene-
ralforsamlingen i Lokalrå-
det for Køng, Lundby, 
Svinø, Sværdborg og Udby 
Sogne mandag den 26. april 
vedtog forsamlingen med 
overvældende flertal, at 
lokalrådet fremover skal 
hedde Lundby Lokalråd. 
Formanden for lokalrådet, 
Peter Sten Hansen, argu-
menterede i beretningen for 
navneskiftet. 
- Det lange navn har været 
noget af en møllesten  at 
rende med om halsen, når 
man mødtes i forskellige 
sammenhænge. Vi er blevet 
totalt til grin, når vi præsen-
terer os, sagde han. 
På den baggrund foreslog 
bestyrelsen generalforsam-
lingen, at lokalrådet frem-
over hedder Lundby Lokal-
råd.  

- Det er ikke for at gøre 
Lundby til storebror i vores 
samarbejde. Vi har i besty-
relsen arbejdet hårdt for et 
ligeværdigt samarbejde 
mellem sognene, både i Syv 
Sogne Samarbejdet og Lo-
kalrådet. Blandt andet har vi 
bidraget til at gøre alle sog-
ne stærkere med borgerfore-
ninger alle steder. 
Men Lundby er altså lokal-
centeret i dette område iføl-
ge kommuneplanen, det 
geografiske område hedder 
Lundby Lokalområde, og vi 
har næsten alle sammen 
postnummer 4750 Lundby, 
og derfor vil det gavne os 
alle, at vi fremover kalder 
os Lundby Lokalråd i stedet 
for det helt umulige navn, 
sagde han. 
Fra Køng sogn blev der 
stillet ændringsforslag om i 

stedet at kalde lokalrådet for 
”Lokalråd Nord”, men det 
fik kun ganske få stemmer, 
mens bestyrelsens forslag 
fik opbakning fra et over-
vældende flertal af general-
forsamlingen, som blev 
holdt på Udby Kro. 
Der var også stort flertal for 
i vedtægterne for lokalrådet 
at præcisere, at lokalrådets 
bestyrelse vælges på lokal-
rådets årlige generalforsam-
ling. De ti bestyrelsesmed-
lemmerne vælges forskudt 
for to år ad gangen. Der 
vælges to repræsentanter fra 
hvert af de fem sogne i lo-
kalrådet, så ledes at der 
hvert år er fem medlemmer, 
én fra hver af de fem sogne 
på valg. 
Således også i år, hvor der 
var genvalg til Steen Cas-
persen, Sværdborg, Orla 
Andersen, Svinø og Peter 

Sten Hansen, Lundby. 
Nyvalgt fra Køng blev Jens 
Larsen, som afløser Jes Jels-
mark, der ikke ønskede at 
fortsætte i bestyrelsen. 
Endelig var det ikke muligt 
at få valgt en repræsentant 
fra Udby sogn. Pladsen er 
derfor vakant, til det på et 
lokalrådsmøde bliver muligt 
at få besat den ledige plads 
med en person fra Udby 
Sogn. 
Efterfølgende konstituerede 
bestyrelsen sig med Peter 
Sten Hansen, Lundby, som 
formand, Jørgen E. Peter-
sen, Udby, som næstfor-
mand, Orla Andersen, 
Svinø, som kasserer og 
Klaus Larsen, Sværdborg, 
som sekretær.  
Generalforsamlingen blev i 
suveræn stil ledet af Jens 
Hallqvist, Køng. 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde Efterlyser bestyrelses- 

medlem fra Udby Sogn 
Hvis du bor i Udby Sogn, 
som også omfatter bl.a. 
Grumløse, og har du lyst til 
at beskæftige dig med dit 
lokalområdes udfordringer, 
så overvej at lade dig repræ-
sentere i Lundby Lokalråds 
bestyrelse.  

I dag har Udby Sogn kun én 
repræsentant i lokalrådet, 
mens de øvrige fire sogne, 
hver har to.  
Hvis du har lyst til at være 
med, så kontakt Jørgen E. 
Petersen, tlf. 5598-2430 og 
hør nærmere. 
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Salonen holder ferielukket i uge 25 og 26. Husk at bestille tid 

Så nærmer den længe ventede sommer 
sig. Alle ved, at man skal smøre sunlo-
tion på kroppen som beskyttelse mod 
solens skarpe stråler.  
De færreste ved, at det samme gælder 
håret! Derfor har Matrix udviklet en se-
rie, som sikrer sundt og flot hår hele 
sommeren. Køb 1 stk. shampoo og mod-
tag 1 stk. plejeprodukt gratis! 
Pris 140, kr. - spar 140,- kr!  
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Fra Grand Prix til kirkekoncert 
Når der inviteres til livekon-
cert i Sværdborg Kirke fre-
dag den 21. maj kl. 20, så er 
det ikke hvem som helst, 
som kommer og underhol-
der. 
Det er Lonnie Kjer & Stefan 
Mørk m. band, som har 
høstet meget stor anerken-
delse for deres musik og 
optræden. 
Kjer/Mørk med Band, som 
de kalder sig udgav i de-
cember sidste år deres de-
butalbum ”13 Songs” og har 
siden været travlt optaget 
med at besøge spillesteder 
over hele landet.  
De to frontfigurer i Kjer/
Mørk med Band er Lonnie 
Kjer, konservatorieuddannet 
sanger, sangskriver. Under 
navnet Lonnie Devantier 
vandt hun det danske Melo-
di Grand Prix i 1990 med 
sangen ”Hallo, Hallo”. Nu 
kalder hun sig Lonnie Kjer 
og har udgivet to plader i 
eget navn, senest ”Tæt på” i 
2008. 
Stefan Mørk er prisbelønnet 
instruktør og sound desig-

ner. Har desuden udgivet 
digtsamlingen ”Sleepless 
Roads”. 
Backing Bandet består af 
Morten Høi, guitar, mando-

lin mm., Ole Jørgensen, 
piano mm., Jane Clark, vio-
lin og Peter Kofod, kontra-
bas. Alle rutinerede musike-
re med utallige koncerter og 

adskillige pladeudgivelser 
bag sig. 
Deres sikre folk-pop-stil har  
vakt beundring:  
Morten Vamsler, Diskant, 
skrev i sin anmeldelse: 
”Smukt og gribende dansk 
overraskelsesangreb”. 
Ivan Rod, Gaffa: ”et ufor-
falsket, upoleret og upræ-
tentiøst billede af, hvad der 
i bund og grund er musik-
kens grundsten”. 
Fredag den 21. maj kl. 20 
giver de koncert i Sværd-
borg Kirke, og det bliver en 
oplevelse at have hele kir-
ken fyldt af dygtige musike-
re. Stefan Mørk har selv 
skrevet sangene og musik-
ken. Til spil-dansk-dagen 
sidste år gav de en forsmag 
på dybden i deres musik, 
der leveres med professio-
nelle musikere og Lonnie 
og Stefan på vokal. 
Køb billetter allerede nu 
hos: Else Christensen tlf. 
5576 7460. 
Pris i forsalg 50,- kr. Ved 
indgangen koster billetterne 
65,- kr. pr. styk. 

Lonnie Devantier vandt i 1990 det danske Melodi Grand 
Prix med ”Hallo, Hallo”. Nu kalder hun sig Lonnie Kjer 
og har sammen med Stefan Mørk, som hun her ses med 
under en af deres tidligere koncert, dannet Kjer/Mørk med 
Band. De kan opleves i Sværdborg Kirke den 21. maj. 

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. 

 

Her har vi så dem alle, Kjer/Mørk med Band. 



7 

 

4750Avisen, nr. 86, 3.-4. maj 2010 



8 

 

4750Avisen, nr. 86, 3.-4. maj 2010 

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 

Så kom maj,  
den søde milde! 

Nu kommer foråret rigtigt med de 
temperaturer vi kan li’! Tænk også 
på, at bilen skal være forårsklar! 

Ring til Johannes  
og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice  

Besøg Nysø Gods 
Nu er der mulighed for at 
opleve et af de sjældne 
besøg på Nysø Gods og 
Thorvaldsens Museum 
med efterfølgende by-
vandring i Præstø.  
Museumsforeningen for 
Sydsjælland og Møn ar-
rangerer tur for sine med-
lemmer lørdag den 29. 
maj.  
Det er den særdeles kyn-
dige Kaj Christiansen fra 
Præstø, der står for omvis-
ningen, som afsluttes med 

byvandring i Præstø, også 
med Kaj Christiansen som 
vidende guide. 
Arrangementet er for 
medlemmer af Museums-
foreningen for Sydsjæl-
land og Møn.  
Et års medlemskab koster 
kun 150 kroner. For med-
lemskab kontakt Pehr 
Bagge på tlf. 5537 2554 
eller pb@museerne.dk. 
Mere om arrangementet 
kan findes på 
www.museerne.dk. 
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Den dygtige Næstved-
tegner Dorte Meiling Niel-
sen lavede sidste år ark med 
Gøngehøvdingen som på-
klædningsdukke til Gønge-
markedet. 
Til dette års Gøngemarked 
den 19.-20. juni har hun 
lavet et helt hæfte med rig-
tigt mange forskellige figu-
rer og dragter.  
Hæftet vil blive solgt på 
Gøngemarked 2010 i Lund-
by Parken og på Gøngeud-
stillingen på Køng Museum 
samt på Det historiske Sym-
posium på Svend Gønge-
skolen den 9. maj. 

I hæftet er Svend Poulsen 
med igen, men dertil finder 
vi også hans tro væbner Ib, 
Kulsoen Boel Ebbesdatter, 
Kong Chr. IV og hans dron-
ning, Kong Fr. III og hans 
dronning, Kung Carl X Gu-
stav av Sverige, og der er 
også almindelige bonde– og 
borgerkoner og –mænd som 
påklædningsdukker. 
Hele ni figurer med mange 
slags dragter indeholder det 
lille flotte hæfte. 
Hæftet koster 60,- kroner og 
udmærker sig ved også at 
indeholde en stribe historier 
om Gøngehøvdingen og 

hans samtid. 
Overskuddet fra salget af 
bøgerne går ubeskåret til 
Foreningen Svend Gønge, 
som i år fejrer 400-året for 

Svend Poulsens fødsel. 
Du kan læse mere om Dorte 
Meiling Nielsens påklæd-
ningsdukker på 
www.paperdreams.dk. 

Et helt hæfte 
med gønge- 
påklædnings-
dukker 

Forsiden af Dorte Meiling Nielsens hæfte med påklæd-
ningsdukker fra Gøngehøvdingens univers. 

Køng Museum 
lukker 
Køng Museum lukker! 
Fra den 26. april og frem til 
den 7 maj holder museet i 
Køng lukket.  
Årsagen er nedtagning af en 
gammel udstilling og opsæt-
ning af en ny. Vel mødt til 
en ny begivenhedsrig sæson! 
Læs mere på 
www.koengmuseum.dk 

Selv en lille annonce i 
4750Avisen bliver set. 
Send din annonce til 
4750@lundbyweb.dk 
eller ring og få et til-
bud: tlf. 6130 1004! 
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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 

Lej festlokale for 
kun 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 petanque-

baner.  
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 

Tirsdag den 11. maj kl. 18 
er pigerne fra det gode køk-
ken på banen med en lækker 
forårsmenu, nemlig kyllin-
gebrystfiletter med forskel-
lige rodfrugter og flødekar-
tofler; til dessert serveres 
flødeis!  

Kom og spis alt, hvad du 
lyster for kun kr.65,00 for 
voksne kr.35,00 for børn. 
Vin, øl og vand kan købes 
til rimelige priser. 
Spring madlavningen over 
denne aften, kom i Medbor-
gerhuset, og lad pigerne i 

køkkenet tage arbejdet den-
ne aften. 
Tilmelding kan ske til Ma-
rieanne på telefon 5133 
3771 eller mail mbm@c.dk 
eller  til Winni på telefon 
4050 9278 mail win-
bi@forum.dk senest fredag 

den 7. maj.  
Med venlig hilsen og tak for 
den store opbakning ved 
vort sidste arrangement.  
Alle er velkomne!! 

 
Pigerne i  

Det gode Køkken 

Kyllingebryst-filetter med flødekartofler 

Tid: Tirsdag den 11. maj kl. 18 
Sted: Medborgerhuset Lundby,  
Banevej 4, 4750 Lundby 
Emne: 
Fællesspisning 
Menu: 
Kyllingebrystfilet med rodfrugter 
og flødekartofler 
Dessert: 
Flødeis 
Pris: 65,- kr. voksne, 35,- børn 
Vin, øl og vand kan købes. 
Tilmelding senest 7 maj til: 
Marianne: ring eller sms: 5133 - 
3771 eller send e-mail til 
mbm@c.dk 
Winni: ring eller sms: 4050 9278 
eller send en e-mail til  
winbi@forum.dk 

www.syvsogne.dk 
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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 

Morsø 7644 

Designet af  
Monica Ritterband 

Koordinationsudvalget koor-
dinerer og varetager den 
kommunalpolitiske side af 
Ældre Sagens interesser 
inden for kommunegrænsen 
og er det samlende organ for 
de tre lokalkomiteer i 
Præstø, Stege og Vording-
borg. 
Efter årsmøderne i lokalko-
miteerne har koordinations-
udvalget holdt konstitue-
ringsmøde og valgt således: 
Formand: Jørgen Nymark, 
Vordingborg. 
Næstformand: Hans B. 
Knudsen, Præstø. 
Sekretær: Anne Jensen, Ny-
raad 
Kasserer: Anne Laubert Ni-
elsen, Præstø 
Øvrige medlemmer: 
John Nielsen, Vordingborg 
Inge Antonsen, Langebæk 
Lene Carlsen, Stensved 
Annelise Pedersen, Præstø 
Axel Knuhtsen, Stege 
Ole Petersen, Stege 
Af fælles arrangementer, der 
umiddelbart foretages er 
bilistkursus for +60 årige og 
foredragsaften i Med-
borgerhuset i Vordingborg 
med temaet ”demens” samt 
et kursus for Ældre Sagens 
besøgsvenner i kommunen, 
hvor der fokuseres på advar-
selstegn om begyndende 
demens og efterfølgende 
håndtering. 

Ældre Sagen har 
fordelt posterne 

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 

Mindestuerne har  
begyndt sæsonen 
Grundtvigs Mindestuer startede den nye sæ-
son søndag. Sidste år blev Mindestuerne 
genindviede efter en omfattende renovering 
og opsætning af en helt ny og spændende 
udstilling om Grundtvig, hans liv, koner, 
børn og virke. I udstillingen, der holder til i 
den gamle kapellanbolig i Udby præstegård, 
kan man se en fotoudstilling over de steder, 
der har haft betydning for Grundtvigs liv. Et 
helt rum er dedikeret hans koner og børn. 
Grundtvigs messehagel fra Vartov er og-
så udstillet. I det største rum er en del møbler 
udstillet, de har tilhørt Grundtvig, mens han 
levede i København. Museets klenodie er 
den Bibel, som han fik i 1807 af Constance 
Leth, hans store kærlighed fra Langeland. 
Åbningstider kan ses på www.udbykirke.dk. 
                                               Dorrit Røtting 



14 

 

4750Avisen, nr. 86, 3.-4. maj 2010 

Onsdag den 5. maj kl. 19 
holder Borgerforeningen 
Lundby endnu en gang vel-
komstmøde for nye borgere.  
Mødet holdes i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, 
lige over for stationen. 
Mødet er for tilflyttere til 
Lundby, men også borgere i 
de omliggende sogne er 
velkomne, understreger 

formand for Borgerforenin-
gen Lundby Nils Glud. 
- Og selv om man er flyttet 
til for mere end et år siden, 
men ikke havde mulighed 
for at deltage sidste år, er 
man velkommen. 
På mødet er borgerforenin-
gen vært for et traktement 
med lidt godt at spise, øl, 
vand eller rødvin og selvføl-

gelig kaffe. 
Den åndelige føde leverer 
bestyrelsen med informatio-
ner om instutioner, forenin-
ger, erhvervsdrivende, an-
læg og fritidsmuligheder i 
Lundby og Syv Sogne. Og 
formanden for Lundby Sog-
nearkiv, Karen Johansson 
fortæller Lundbys historie.  
Tilmelding: 4011 9840. 

Velkommen til nye borgere  
Fra et af de tidligere årlige velkomstmøder for nye borgere i Medborgerhuset Lundby. 

Gå gratis på museum 
lørdag den 29. maj 
Lørdag, den 29. maj kan du 
komme gratis på museum i 
hele Vordingborg Kommu-
ne.  
I anledning af Turismens 
dag har vi gjort det gratis at 
besøge følgende museer: 
Empiregården i Stege 
(Møn), Museumsgården i 
Keldbylille (Møn), Dan-

marks Borgcenter og Gåse-
tårn (Vordingborg) samt 
Køng Museum.  
Oplysninger om aktuelle 
udstillinger og hvordan man 
finder vej kan findes på 
www.museerne.dk, der er 
den samlede portal for de 
kulturhistoriske museer i 
Vordingborg kommune. 

Vandreture 
Vandreholdet fortsætter i 
maj-juni tirsdag aften med 
start kl. 19.00. 
Nye deltagere er meget 
velkomne, vi indretter tem-
poet, så alle kan være med. 
4. maj – Ingen fællesvan-
dring pga. 4. maj arrange-
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 Kir-
ke – Rødstofte 
22. juni – Start Mallings 
Kløft 
29. juni Start Vallebovej – 
Kulsbjerg rundt 
Hanne Kofoed Jensen – tlf. 

2075 8420 
Else-Marie og Hans-Kurt 

Pedersen – tlf. 2227 7732. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

Køng Museum er rammen 
om stort familiemarked den 
16. maj 
I slutningen af 1700-tallet 
grundlagde konferensråd og 
storkøbmand Niels Ryberg 
Danmarks førende linnedin-
dustri i landsbyen Køng. Nu 
godt 225 år efter etablerin-
gen findes 4 tilbageværende 
bygninger i Køng by: Kir-
ken, fabrikkens administra-
tionsbygning (det nuværen-
de Køng Museum), hospita-
let og spindeskolen. Tre af 
disse bygninger vil danne 
rammen om familiemarke-
dets mange aktiviteter. som 
er udviklet og arrangeret af 
Køng Museums Støttefor-
ening. 
Veteranbiler for mændene: 

For mændene har der i man-
ge år med stor succes været 
afviklet et veteranbilstævne 
i museumshaven. Over 100 
flotte gamle veteranbiler vil 
være udstillet, hvoraf de 
flotteste vil blive præmieret 
om eftermiddagen. I tilknyt-
ning til veteranbiludstillin-
gen er der etableret et stort 
stumpemarked, hvor alver-
dens reservedele kan findes. 
Kunsthåndværk for damer-
ne: I år vil der også være 
noget for damerne, idet det 
årlige marked Design & 
Natur, som plejer at finde 
sted først i juni, er flyttet til 
familiemarkedet. Her vil 30 
udstillere være repræsente-
ret med et stort udvalg af 
kunsthåndværk. 

Loppe- og legemarked for 
børnene: Som noget helt nyt 
er der et helt marked for 
børnene. I spindeskolens 
have, som fremstår meget 
smuk efter en totalrenove-
ring, får børnene fra kl. 12 
deres eget loppemarked og 
legemarked. Der er konkur-
rencer hele eftermiddagen. 
Blandt andet vil der være et 
Køngmesterskab i side-
spring. Kom og se, hvad det 
er! 
Køng Museum vil sørge for 
omvisninger til alle de tilba-

geværende bygninger fra 
den gamle Køng Fabrik kl. 
11 og kl. 13.30. Udstillin-
gen på Køng Museum om 
Svend Gønges partisankrig 
åbner samme dag. Det bli-
ver en rigtig festdag i Køng, 
og der er gratis adgang til 
det hele samt mulighed for 
at få noget at spise og drik-
ke. 
Vi mødes på Køng Muse-
um, Bygaden 27 i Køng. 
 
Læs mere på 
www.koengmuseum.dk 

Stort familiemarked på Køng Museum 

4750Avisen 
har ikke 
forhøjet 
sine annon-
ce-priser i 
syv år! 
Ring og få 
et godt til-
bud: tlf. 
6130 1004. 
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4. maj 

Gøngeudstilling 
åbner 16. maj 
Den store Gøngeudstilling på 
Køng Museum, som Museerne 
Vordingborg sætter op i samarbej-
de med Foreningen Svend Gønge, 
åbner søndag den 16. maj, samti-
digt med det store familiemarked. 
Det har tidligere været annonceret, 
at gøngeudstillingen åbnede den 7. 
maj, men det er ikke tilfældet. 
Køng Museum er lukket frem til 
16. maj, fordi de nye udstillinger 
skal installeres. Andetsteds i bladet 
er det nævnt, at Køng Museum 
åbner igen 7. maj, men det er altså 
først 16. maj, det sker. Gøngeud-
stillingen vil være tilgængelig helt 
frem til og med efterårsferien i uge 
42. 

Udvidet frist  
for tilmelding  
til Historisk  
Symposium 
Fristen for tilmelding til Historisk 
Symposium på Svend Gønge-
skolen i Lundby er udvidet til tirs-
dag den 4. maj, således at også 
4750Avisens læsere har en ekstra 
chance for at melde sig til.  
Hovedpersonerne på symposiet 
bliver Kjeld Hillingsø, Lars Cra-
mer-Petersen og Kim A. Wagner. 
Symposiet finder sted søndag den 
9. maj fra kl. 9.30 til 17.00. 
Det koster 250,- kroner at deltage, 
for det beløb får man også forplej-
ning i løbet af dagen, herunder 
frokost ved middagstid. 
Tilmelding pr. mail til  
gunnarstobbe@gmail.com eller 
sten@post7.tele.dk. Send gerne 
tilmelding til begge mail-adresser. 
Ved tilmeldingen bedes du overfø-
re de 250 kroner til Foreningen 
Svend Gønges konto i Nordea, 
0044-627186068 og mærk indbeta-
lingen ”Symposium”. 
Det er Foreningen Svend Gønge, 
der har arrangeret symposiet i sam-
arbejde med Museerne Vording-
borg og Museumsforeningen for 
Sydsjælland og Møn. 
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Vi er rigtigt mange i Lund-
by, der har adresse direkte 
ud til byens gennemgående 
hovedfærdselsåre: Lundby 
Hovedgade. Men også de, 
der bor på de nærliggende 
veje, har deres daglige gang 
dér hvor bl.a. apotek, de to 
banker, bibliotek, supermar-
ked og ikke mindst, postbu-
tikken ligger. Vi har gen-
nem flere år prøvet at få 
gjort noget ved den efter 
forholdene alt for høje fart 
på nævnte strækning. For 
nogle år siden var vi med i 
et forsøg: Dvs. der blev 
placeret en hastighedsnote-
rende stander på Lundby 
Hovedgade i nogle måne-

der, og det hjalp en del på 
hastigheden – i hvert fald 
når de kørende kom tæt på 
omtalte stander.  
Vi er både dem, der bor tæt 
ved toppen af Lundby Ho-
vedgade, og dem, der bor 
videre ned forbi supermar-
kedet og op til jernbanebro-
en, men også dem, der bor 
på stykket fra Trekanten til 
Lundby Station, og på veje-
ne tæt ved. Nogle har lang 
erfaring med trafikken på 
Lundby Hovedgade, fordi 
de har boet her siden 
1970’rne og 1980’erne. 
Andre er kommet til byen i 
perioden 1990 - 2010.  
Flere af beboerne ryster på 

hovedet ad den fart, som 
mange bilister kører gen-
nem byen med, men ikke 
alle orker at gøre noget ved 
det. Derfor blev vi glade 
for, at et så ungt menneske 
som Mads Mellergaard Bal-
dersø, har kastet bolden op 
til en forhåbentlig givtig 
debat! 
Vi véd af erfaring fra hen-
vendelser gennem årene, at 
Vordingborg Politi ikke har 
de resurser, der skal til, for 
at etablere en slags ”trafik-
brandvagt” i Lundby. Der-
for kan vi måske prøve at 
spørge de bilister, der ikke 
overholder hastigheden:  
”Hvad skal der til fra Lund-

bys side for at du som bilist 
bliver klar over betydningen 
af et BYSKILT?”. 
Måske er det ikke alle der ’i 
farten’ tænker over, at de 
kører ind i en 50 km hastig-
hedszone? 

 
Venlig hilsen, på vegne af 

bl.a. beboere på: 
Lundby Hovedgade nr.: 

133, 119, 115, 103, 99, 76, 
73, 69, og Ibsvej nr. 28,  

Aase Harrekilde-Petersen 

Kørsel på Lundby Hovedgade ...fortsat! 

DEBAT 
Send dit debatindlæg til 
4750@lundbyweb.dk  

Efter at have læst de foregå-
ende to indlæg vedrørende 
trafikken i Lundby har vi 
følgende overvejelser: 
Der køres for stærkt visse 
steder i Lundby. Ingen tvivl 
om det. Nu er Lundby jo 
mere end stationsbyen. Gl. 
Lundby bør også tages med, 
for der køres meget stærkt 
dér. Det ved politiet godt, 
for de er jævnlig på pletten 
ved kirken. Om det så hjæl-
per vides ikke. 
Ibsvej bør efter vores me-
ning lukkes for gennemgå-

ende trafik, da det kun tager 
et sekund mere at køre om 
ad hovedgaden, som er byg-
get til den megen trafik. 
Ibsvej er jo egentlig kun en 
villavej, som slet ikke er 
bygget til de store tunge 
lastbiler, som kører igen-
nem der.   
M.h.t. Svend Poulsens Vej 
kan vi, der bor langs den og 
følger trafikken der, ikke 
være i tvivl om, at der køres 
stærkt, nogle gange meget 
stærkt. Vi sidder med livet i 
hænderne, når der ræses 

igennem. For hvornår ender 
et levende væsen – det kan 
være en voksen, et barn en 
hund eller kat – på køleren 
af en bil eller under en mo-
torcykel. 
Vi ser dagligt ældre menne-
sker med rollator/kørestole, 
samt mødre med barnevog-
ne på kørebanen i stedet for 
at bruge fortovet, og det kan 
være med livet som indsats.  
Vi ved godt at vognman-
dens lastbiler er nødt til at 
køre her, og nogle chauffø-
rer kører meget forsigtigt, 

mens andre har frygteligt 
travlt. 
Vi foreslår bump på Svend 
Poulsens vej og al gennem-
kørsel forbudt eller en eller 
anden form for chikaner på 
Ibsvej. 
 
Og så vil vi gerne se lidt 
mere til politiet i vores del 
af Lundby!  
 
 

Venligst 
Willy og Hanne Hansen 

Snaphanevej 11, Lundby 

Ibsvej i Lundby bør lukkes for gennemkørende trafik 
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Generalforsamling i Sværdborg 
- Endnu et år er gået. Et år 
på godt og ondt. 
Sådan indledte formand 
Michael Petersen sin beret-
ning på generalforsamlin-
gen i Sværdborg Beboerfor-
ening torsdag den 25. marts 
2010. 
Det onde var ifølge forman-
den de mange huse, der er 
til salg i Sværdborg sogn, 
mange af dem står endda 
tomme. Han udtrykte håb 
om, at nye vil flytte til sog-
net og bidrage til at gøre det 
til et rart sted at bo, hvor 

foreningslivet kan blomstre 
op igen. 
Men der var også lyspunk-
ter i beretningen.  
I det forløbne år har Bebo-
erforeningen været med til 
at holde sankthansfest sam-
men med forsamlingshuset 
og Overvindinge Bylaug. 
Juletræsfesten den 28. de-
cember blev en stor succes. 
Beboerforeningen har i 
2009 opkrævet kontingent 
hos sine medlemmer via 
girokort, indleveret på samt-
lige husstande. Og det har 

givet pote, så foreningen nu 
har det største antal med-
lemmer i mange år. 
- I 2009 nåede vi op på 95 
medlemmer, og vi har altså 
kun lige fået delt girokort 
ud for 2010, men er allerede 
oppe på 50 medlemmer. Det 
er vi i bestyrelsen rigtigt 
stolte af, sagde formanden i 
sin beretning. 
Kontingentet blev fastsat til 
60 kroner om året for fami-
lier, 30 kroner for enlige. 
Generalforsamlingen gen-
valgte Michael Petersen 
som formand, Hein Ander-
sen blev genvalgt til besty-
relsen for 1 år og Susanne 
Olsen for 2 år. Kirsten 
Lasthein, der ikke ønskede 
genvalg, blev erstattet af 
Ejvind Hansen, der blev 
nyvalgt for 2 år. 
Udover disse består besty-

relsen af Steen Caspersen, 
som ikke var på valg. 
Som suppleanter valgtes 
Susanne Bøgeskov Peder-
sen og Gitte Petersen.  
Klaus Larsen genvalgtes 
som Sværdborg Sogns re-
præsentant i Syv Sogne 
Samarbejdet. 
Aftenen i Sværdborg Sogns 
Forsamlingshus i Overvin-
dinge sluttede med det tra-
ditionsrige bankospil, styret 
med kyndig hånd af Svend 
Olufsen. 
Bestyrelsen har efterfølgen-
de konstitueret sig således: 
Formand: Michael Petersen, 
Overvindinge 
Kasserer: Hein Andersen, 
Klarskov 
Næstformand/sekretær: 
Steen Caspersen, Overvin-
dinge. 

Ma 3 4750Avisen omdeles 
Ti 4 4750Avisen omdeles 
19.30 Mindegudstjeneste, over-
flyvning, taler og kransened-
læggelser ved Svinø Kirke. 
18.00: Sidste frist for tilmel-
ding til Historisk Symposium 
på Svend Gønge-skolen i 
Lundby. (Om tilmelding: se 
andet steds i bladet). 
On 5  19.00: Velkomstaften 
for nye borgere i Medborger-
huset Lundby, Banevej 4, lige 
over for stationen. Tilmelding: 
Nils Glud: 4011 9840 
To 6 
Fr 7  
Lø 8  
Sø 9 9.30-17.00: Historisk 
Symposium på Svend Gønge-
skolen i Lundby 
Ma 10  
10.00: Deadline 4750Avisen  
Ti 11 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Kyl-
lingebryst-filetter med fløde-
kartofler og flødeis til dessert. 
Tilmelding senest 7. maj. 
19.00: Vandretur fra Køng 
Forsamlingshus til Køng Mose 
og Sallerup 
On 12 19.00 Foreningen 
Svend Gønge holder bestyrel-
sesmøde i Medborgerhuset 
Lundby. 
To 13 Kr. Himmelfarts-
dag 
Fr 14 
Lø 15  

Sø 16 9-17: Stort familiemar-
ked på Køng Museum, herun-
der åbning af Museerne Vor-
dingborgs gøngeudstilling. 
11.00: Omvisning i bygninger-
ne fra Køng Fabrik. 
13.30: Omvisning i bygninger-
ne fra Køng Fabrik. 
Ma 17 4750Avisen omdeles 
Ti 18 4750Avisen omdeles 
19.00: Vandretur fra Motions- 
og Mødestedet i Køng til 
Kostræde Banker  og Over-
drevsvejen 
On 19  
To 20  
Fr 21 20.00 Koncert med 
Kjer/Mørk med Band i Sværd-
borg Kirke. Billetter ved ind-
gangen 65,- kr. 
Lø 22  
Sø 23 
Ma 24 
10.00: Deadline 4750Avisen 
Ti 25 19.00 Lundby Lokalråd 
holder bestyrelsesmøde i Køng 
Husflidsskole, Højbro 15 i 
Køng. 
19.00: Vandretur fra Lundby-
parken til Sværdborg 
On 26 
To 27 
Fr 28 
Lø 29 Museumsforeningen 
for Sydsjælland og Møn arran-
gerer guidet rundvisning for 
medlemmer på Nysø Gods.  
Sø 30 
Ma 31 

Det sker i maj 2010 

Vindmølleplan går 
ind i analysefasen 
Vordingborg Kommune er i 
gang med at udarbejde en 
vindmølleplan og har netop 
afsluttet idéfasen til vind-
mølleplanen. 
Kommunen fik omkring 30 
bidrag til planen med både 
forslag til nye vindmølle-
områder og reaktioner imod 
nye store vindmøller. 
Der var konkrete forslag til 
nye vindmølleområder på 
Vestmøn, Østmøn, Farø, 
Tærø, Stensved, Lilliendal, 
Køng og Masnedø. 
Udover generelle reaktioner 
imod nye store vindmøller 
var der ”indsigelser” imod 
nye vindmøller ved Lund-
by, Lilliendal, på Svinø og 
Tærø samt i særdeleshed på 
Østmøn. 
Kommunen går nu i gang 
med at analysere og vurdere 
alle de potentielle vindmøl-
leområder, når der er taget 

hensyn til lovgivningsmæs-
sige forbud og afstandskrav 
som f.eks. afstande til nabo-
bebyggelser, natura 2000-
områder, større uforstyrrede 
landskaber, kirkebyggelin-
jer, fortidsminder mv. 
Der bliver taget en lang 
række hensyn til f.eks. 
landskabet, kulturmiljøer, 
vandløb, lavbundsområder, 
naturområdet, landskab 
mv., som bygger på konkre-
te vurderinger af de enkelte 
områder. På baggrund af 
disse analyser udarbejder 
kommunen forslag til vind-
mølleplan med udpegning 
af konkrete områder for nye 
vindmøller. Forslaget for-
ventes vedtaget af kommu-
nalbestyrelsen i juni 2010 
og sendes så i offentlig hø-
ring ind over sommeren, 
inden endelig vedtagelse i 
efteråret 2010. 
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 Gudstjenester i din kirke i maj 
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: Ingen *) 
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 
Beldringe: 10.30 Familie-
gudstjeneste med babysang 
Bårse: Ingen 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30 

Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 16. maj  
(6. søndag efter påske) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng: 10.30 
Lundby: 9.00 ABT 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Fredag den 21. maj  
Bårse: 19.00 Pinseaften 
 
Søndag den 23. maj  
(Pinsedag) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 9.00 m. brunch 
Køng: 10.30 
Lundby: 9.00 
Svinø: 9.00 

Sværdborg: 10.30 
Udby: 10.30 
Vester Egesborg: se Ham-
mer 
 
Mandag den 24. maj 
(Anden pinsedag) 
Beldringe: Ingen **) 
Bårse: Ingen **) 
Hammer: Ingen 
Køng: Ingen **) 
Lundby: Ingen **) 
Svinø: Ingen **) 
Sværdborg: Ingen **) 
Udby: Ingen **) 
Vester Egesborg: 10.30  
 
 
 
 
 
 
*) Henviser til Præstø Kirke 
kl. 11.15 
 
**) Henviser til Frilufts-
gudstjeneste bag Ørslev 
Kirke kl. 11.00 

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 

Her er kontaktpersoner til 
din borger– eller beboer-
forening i netop dit sogn.  
 
Beldringe: 
Beldringe Borgerforening: 
Wessel Doldersum 
wesseldoldersum@mail.dk  
Tlf: 5598 1396 
 
Bårse: 
Bårse Grundejer– og  
Borgerforening 
Jesper Ravnsbjerg Hansen 
Markildegårdsvej 4 
4750 Lundby 
jesper_ravnsbjerg_hansen 
@mail.dk  
 
Køng:  
Køng Borgerforening 
Poul Erik Rønje poul. 
erik.roenje@tdcadsl.dk 
5576 9462 
 
Lundby: 
Borgerforeningen Lundby: 
Formand Nils Glud 
Lundby Hovedgade 99 
4750 Lundby 
mgng@anarki.dk 
4011 9840 
 
Svinø: 
Svinø Borgerforening 
Orla Andersen 
kirsten.orla@  
andersen.mail.dk 
5576 9755  
 
Sværdborg: 
Sværdborg Beboerfor-
ening 
Michael Petersen 
mfp@os.dk 
2388 7318 
 
Udby: 
Udby Beboerforening 
Jørgen E. Petersen 
mejsehuset@hotmail.com 
5598 2430  
 
Lokalrådene i Syv Sogne 
 
Bårse-Beldringe Lokalråd: 
Søren Vissing Nielsen 
Tlf. 5598 0018 
 
Lundby Lokalråd: 
Peter Sten Hansen 
Tlf. 6130 1004 

Lokalkontakt 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

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 

4750Avisen holder sommerferie 
Nr. 91: 9.-10. august - deadl. 2. aug. kl. 10 

Bemærk! Vi udkommer    
mandag-tirsdag i lige uger  

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

4. maj på Svinø 
Danmarks befrielse den 4. 
maj 1945 fejres også i år på 
Svinø. Der er mindegudstje-
neste kl. 19.30 ved provst 
Mette Magnusson, og deref-
ter er der besøg i mindelun-
den for de faldne allierede 
flyvere, overflyvning, taler 
og kransenedlæggelser. 4. 
maj på Svinø er et af Dan-
marks største arrangementer 
den 4. maj, og alle opfordres 
til at komme til dette fanta-
stiske årlige arrangement.   

Mindelunden i Svinø. 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 3. maj 2010 til mandag den 17. maj 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Se, hvad 
du kan få 
for en tier! 
BUD 1 

Kærgården Original 250 gram 
  

BUD 2 

Stort HJEMMEBAGT Franskbrød med 
birkes ca. 600 gram. Pr.stk. 
  

BUD 3 

Elstar udenlandske æbler 2 kilo 
  

BUD 4 

Trianon Krydderboller 12 stk. Pr. ps. 
  

BUD 5 

Super Toiletpapir/køkkenruller 8 - 4 
rl. Pr. ps. 
  

BUD 6 

Suhl pålæg 100 gram i skiver 
Hamburgerryg - Kamsteg - Krospe-
gepølse - Rullepølse - Kogt Skinke - 
Cervelatpølse. Pr. pk. 
  

BUD 7 

Chips Saltet - Sour Cream & Onion - 
Barbecue 150 gram. Ta´2 poser 
  

BUD 8 

Super Stege - Plantemargarine 500 - 
400 gram. Ta`2 stk. 
  

BUD 9 

Ga-Jol pastiller i 2-pak. Mange vari-
anter at vælge imellem. Pr. stk. 
  

BUD 10 

Tulip Frosne Livretter. Boller i karry - 
Bøf - Gullasch - Lasagne - Millionbøf 
- Brændende kærlighed 350 gram. 
Pr. pk. 

Så bliver det ikke billigere! 

Hvad kan man 
få for en 10’er? 


