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

Lundby Bridgeklub 
søger nye spillere 

Nordea lukker 
sin afdeling  
i Lundby 

Lundby-gymnasterne  
gjorde lykke i Lönsboda 
23 gymnastik-piger og –drenge 
havde i weekenden 7.-9. maj en 
pragtfuld tur til Lundbys skånske 
venskabsby Lönsboda. Der var 
mange oplevelser for de 23 børn og 

fem ledere fra ISG Gymnastik, og 
højdepunktet var gymnastikopvis-
ningen for en propfyldt skånsk by, 
da der samtidigt var Lönsbodadag i 
byen.              Læs mere side 10-11 

Nordea i Lundby lukker 18. juni. 
Nordea har besluttet at lægge Nor-
deas afdeling i Lundby sammen 
med Vordingborg Afdeling på Al-

gade 78 i Vordingborg. Medarbej-
derne flytter med til Vordingborg.                          
 
                                     Læs side 4 

Den hæderkronede bridgeklub i 
Lundby, som snart kan fejre 50 
års jubilæum, søger nye spillere. 
Medlemstallet er kommet under 
20, og så skal der nyt blod i klub-
ben.                         Læs side 15 

Køng og Kostræde 
Banker får fibernet 
27 procent var nok! SEAS-NVE 
besluttede en time efter 4750Avi-
sens deadline for seneste num-
mer, at Køng og Kostræde Ban-
ker kommer med på fibernettet! 
Til lykke til borgerne i Køng og 
Kostræde Banker, som kan se 
frem til fibernettet i forsomme-
ren! 

Gammel håndgranat 
udløste politi-alarm 
En gammel håndgranat i kælde-
ren under Medborgerhuset Lund-
by udløste den helt store politi-
alarm.                        Læs side 2 

Rollespil Svend 
Gønge til Lönsboda 
                            Læs side 4 og 9 
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ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Torsdag klokken 15.29 
fik politiet en anmeldelse 
om, at der var fundet en 
gammel håndgranat i en 
kælder i Medborgerhuset 
Lundby på Banevej 4 i 
Lundby. Politiet vurdere-

de i første omgang, at 
håndgranaten kunne være 
skarp, og derfor blev for-
svarets bomberyddere fra 
EOD tilkaldt, mens be-
tjente bevogtede området. 
Da bomberydderne kom, 

kunne de dog konstatere, 
at der heldigvis ikke var 
nogen tændsats i den 
gamle granat. Den blev 
taget med til destruktion.    
 

Fandt gammel håndgranat  
i Medborgerhuset Lundby 

Borgerforeningen 
Lundby har holdt vel-
komstmøde for nye 
borgere 
 
Onsdag  den 5. maj kl. 19 
holdt Borgerforeningen 
Lundby velkomstmøde 
for nye borgere i Lundby. 
Der var mødt fire nye 
borgere op til mødet. 
De fik fortalt om Lundbys 
udvikling fra oldtiden til 
det moderne Lundby;  

fortæller var formand for 
Lundby Sognearkiv 
Karen Johansson, som 
fortalte på en levende 
måde om Lundbys udvik-
ling gennem tiderne. 
Derefter fortalte Borger-
foreningen Lundbys be-
styrelsesmedlemmer,  
hvad Lundby kan byde på 
af skoler, SFO og trans-
portmuligheder . 
Der blev fortalt alle vores 
foreninger, som man kan 
 

benytte her i området. 
Håndværkere og butikker 
blev præsenteret for de 
nye borger. 
Der blev også fortalt om 
gøngemarked, som jo er 
en del af vores historie, 
her i det historiske Lund-
by. 
Der blev serveret lidt godt 
til ganen til alle disse 
informationer. 

                 Carsten Bruun 

Velkommen til nye borgere 
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Køng Autoservice var 
vært, da Syv Sogne Er-
hvervsforum startede en 
serie morgenmøder under 
overskriften ”Rundstykker 
og Networking”. Mange 
virksomheder fra blandt 
andet Køng, Lundby, Vor-
dingborg og Bårse mødte 
op for at networke, ud-
veksle ideer og referencer 
på tværs af brancher og 
diskutere, hvordan er-
hvervslivet kan udvikles 
lokalt.  
Et vigtigt tema som skal 
belyses er, hvordan vores 
lokalområder bevarer pro-
filen som et attraktivt sted 
at nedsætte sig – både som 
familie og som erhvervs-
drivende. Vi befinder os et 
sted med god infrastruktur 
(station, let adgang til 
motorvej og nu også fiber-
net i store dele af områ-
det), og mange blomstren-

de virksomheder, som 
skal hjælpe hinanden med 
at skabe mere synlighed 
om alle de faglige kompe-
tencer, der bydes på.  
En kortlægning af det 
lokale erhvervsliv er på 
tegnebrættet, så det bliver 
lettere for eksempel at 
henvise til hinanden, finde 
samarbejdspartnere med 
supplerende kompetencer 
eller gå sammen om større 
projekter. 
Brancher repræsenteret på 
første morgenmøde: 
Autoværksted, avanceret 
måleudstyr, data backup-
systemer, bogføring, bor-
gerforening, farveterapi & 
personlig udvikling, finér 
& inventar, handels- & 
konsulentvirksomhed, IT 
service & rådgivning, 
kloakering, rejsebureau, 
reklamebureau & kommu-
nikation, tømrer & sned-

ker, zoneterapeut & mas-
sør. 
Mød dine nye erhvervs-
kontakter 
Er du erhvervsdrivende i 
Syv Sogne, så brug en 
morgenstund i hyggeligt, 
fagligt selskab.  
Næste virksomhedsbesøg 
finder sted hos Wichmand 
Værktøj ApS (Koholtevej 
58, 4760 Vordingborg), 
som byder på morgenkaf-
fe og rundstykker for kun 
kr. 20,-  
Du er velkommen onsdag 
den 16. juni 2010 kl. 7.30 
- 9.00. Husk tilmelding på 
email info@7s-
erhvervsforum.dk snarest 
og giv endelig invitatio-
nen videre til dine er-
hvervskontakter. 
 
Mere information:  
www.7s-erhvervsforum.dk 

Successfuld start på  
Rundstykker og Networking  

Nordea i Lundby lukker  
Nordea i Lundby lukker 
18. juni.  
I en meddelelse til sine 
kunder fortæller Nordea 
Lundby afdeling, at man 
pr. denne dato slås sam-
men med Vordingborg 
Afdeling på Algade 78 i 
Vordingborg. Alle medar-
bejdere fra afdelingen i 
Lundby, flytter med til 

Vordingborg. 
Alle kunders konti flyttes 
automatisk og kontonum-
re ændres heller ikke. Åb-
ningstiderne i Vording-
borg bliver alle hverdage 
fra kl. 10-16 og til kl. 17 
om torsdagen. 
Pengeautomaten på Lund-
by Hovedgade i Lundby 
forbliver hvor den er.  

For et par år siden ind-
skrænkede Nordea i Lund-
by sine åbningstider til 
kun at have åbent om ef-
termiddagen.  
Herefter har Lundby kun 
én bank, nemlig Vording-
borg Bank, Lundby Ho-
vedgade 105. 

Rollespillere til Lönsboda 
Rollespil Svend Gønge 
tager på oplevelsestur til 
Lundbys venskabsby i Skå-
ne Lönsboda fredag den 28. 
maj til søndag den 30. maj. 
Under opholdet på Hjär-
tasjötorpet ved Lönsboda 
skal rollespillerne fra Syd-
sjælland lære de lokale 

børn og unge, hvordan man 
spiller rollespil. 
Dertil vil deltagerne få en 
række oplevelser i det na-
turskønne område. 
Hvis du synes, dit barn skal 
med, så koster det 20,- kro-
ner at blive medlem, og 
turen koster 200,- kr. 
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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 

Olietjek? 

Hvornår har du sidst tjekket olien 
på din bil? Ka’ du ikke hitte ud af 

det, så er vi klar til at hjælpe! 
Ring til Johannes i Køng  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

 

Automester - Køng Autoservice 

Bårse Husholdningsfor-
ening har afholdt general-
forsamling, som forløb stille 
og roligt  så vi synger lidt 
videre!   
Der var forslag om nyt navn 
til foreningen, og det skal vi 
arbejde videre med til næste 
generalforsamling, ligesom 
der skal findes en ny for-
mand, da undertegnede kun 
fortsætter et år mere . Der er 
ingen ændringer i bestyrel-
sen. 
 
Det næste år 
Vi har sammensat et nyt 
program, hvor vi lægger ud 
med en tur til Rungstedlund 
d. 8 juni.   
Vi holder grillaften hos Er-
nest og Jytte. 
Vi skal til Anemonehu-
set og se blomster den 22. 
september og den 18. okto-
ber har vi vores årlige Ban-
kospil kl. 19.00 i Sam-
lingshuset. 

Søren Schiøler Linck har 
lovet at komme og fortælle 
om sin oldefar revysanger 
og skuespiller Valdemar 
Schiøler Linck. Det foregår 
i Samlingshuset i Bårse kl. 
19.00 den 17. november. 
Søndag d.12. december har 
vi i samarbejde med Sam-
lingshuset familie– og jule-
klip, og der bliver julefro-
kost. 
I februar-marts prøver vi 
med et loppemarked for 
børn og voksne i samarbej-
de med Samlingshuset, og 
der er generalforsamling 
den 28.april, hvor vi skal 
finde en ny formand og 
måske et nyt navn. 
Vi håber, I synes om vores 
nye program og har lyst at 
deltage.  
Alle er velkomne! 
 

Venlig Hilsen  
og på gensyn  

Annelise Jensen 

Udflugt til Karen Blixens  
museum i Rungstedlund 
Bårse Husholdningsfor-
ening har bustur til 
Rungstedlund, Karen Blixen 
Museet. Tirsdag den 8. ju-
ni kører vi fra Bårse Sam-
lingshus kl. 9.30. Vi har 
formiddagskaffen med, og 
vi skal have frokost i 
Rungstedlund, og der er 
guide på. Alle er velkomne! 
Det koster 425 kr. for med-
lemmer. 500 kr. for ikke- 

medlemmer. Det er for bus,  
entré, frokost og guide. Vi 
er hjemme igen ca. 17.30. 
Tilmelding nødvendig af 
hensyn til frokost senest d. 
31. maj på tlf. 5596 5351, 
Annelise Olsen 5598 1174, 
Susanne Olsen 5598 0146 
Annelise Jensen. 

Venlig hilsen  
og på gensyn  

Bestyrelsen 

Husholdningsforeningen fortsætter! 
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www.4750kirkerne.dk-  Sværdborg og Lundby sognes hjemmeside  

 
 
                                                                 
                                                                Lundby og Sværdborg sogne 

 

Kirkevandring - udfordring til vores sanser 
 

De fleste af os kan godt lide at følges med andre, når vi skal noget. At gå sammen 
til kirke kan udover at gå sammen med andre give gode nogle gode oplevelser til 
vores sanser. Der er masser af natur til duft– og synssansen og man kan røre ved 
det hele, så følesansen kan også blive udfordret, når vi går på de stille veje fra 
Sværdborg til Lundby, hvor vi også kan lytte til fuglenes sang. Men allerførst kan 
får vi noget til smagssansen, da vi starter med morgen kaffe i Sværdborg præste-
gårdssal. 
Vi starter kl. 8 d. 30. maj med morgenkaffe i Sværdborg 
præstegårdssal, kl. 9 andagt i Sværdborg Kirke, herefter går vi 

til Lundby Kirke. Kl. 10.30 Højmesse i  
Lundby Kirke. Alle er velkomne til det hele eller dele af arrangementet. 

Musikcafé 1. juni 
Vi fortsætter rækken af musik cafeer, denne gang vil 
Morten Nyord være ved klaveret og spille når vi syn-
ger. 
Vi starter i Lundby Kirke og går herefter over i Ryt-
terskolen, hvor vi drikker kaffe og synger sange og 
salmer fra Højskole Sangbogen. 
Vel mødt d. 1. juni kl. 19 i Lundby Kirke 

Gud og spagetti 
Børnekoret slutter nu sæsonen, koret har 
deltaget i gudstjenesterne til 1. søndag i 
advent, hvor de gik Lucia optog i 
Sværdborg Kirke og var ligeledes med 
ved fastelavnsgudstjenesten. Koret giver 
gudstjenesterne en dejlig livgivende 
dimension. 
Alle er derfor velkomne til korafslutningen d. 9. juni 
kl. 17 i Sværdborg Kirke med efterfølgende 
spagettispisning i Præstegårdssalen. 

Pinsen i vores kirker 
Pinse betyder halvtredsindstyvende. Pinsen ligger på 
den 50. dag efter påske og er til minde om Helligåndens 
komme. 
 
Vi fejrer Pinsen i vores kirker med en fromesse i Lund-
by kirke Pinsedag (d. 23. maj)kl. 9. I Sværdborg Kirke 
er der Højmesse kl. 10.30 også Pinsedag 
 

2. Pinsedag kl. 11.er der friluftsgudstjeneste bag 
Ørslev Kirke  
Her kan hele provstiet deltage. 
Tag madkurven med, da vi spiser sammen 
efter gudstjenesten. 
 
Har du behov for Kirkebil kan du kontakte 
sognepræst Lillian Saaek tlf. 55 76 71 40 

 
Trænger du til meditation efter en lang uge og inden du skal 
starte en dejlig weekend, så kom til aftenandagt fredag den 
11. juni kl. 17 i Lundby Kirke 
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Kræftens Bekæmpelse har 
gennemført sin landsind-
samling søndag den 11. 
april, og Lundby-området 
deltog også. 
Som koordinator for områ-
det Gl. Lundby, Lundby, 
Køng og Kostræde kan jeg 
glæde mig over, at vi trods 
finanskrise med videre har 
kunnet formå at indsamle 
mere hvert år. 

Det er blevet til: 
i 2008 kroner 4.350 
i 2009 kroner 7.058 
i 2009 kroner 8.053 
Jeg håber, at nogle flere har 
lyst til at indsamle til næste 
år, og at flere vil åbne døre-
ne for indsamlerne. 
Vi ses - håber jeg! 

Marianne S. Hansen 
Ane Mariesvej 16 

4750 Lundby 

8000 kr. blev samlet  
ind mod kræft  
i Lundby-området 

Gøngemarked 2010 står for døren 
Nu nærmer tiden sig for det 
store Gøngemarked i Lund-
by i anledning af Svend 
Poulsens 400 års fødsels-
dag. Ganske som de tidlige-
re år er der et stort udbud af 
spændende aktiviteter. 
 
Man kan købe ind i de man-
ge salgsboder, og man kan 
få lidt til ganen med grill-
stegt svinekød eller flæske-
pandekager, skyllet ned 
med honningporter. Der 
bliver optræden af af mu-
siktruppen Cantus Firimus, 
Sjællandske Musketérgarde 

og Kupmagerne, og en 
gruppe tyske nonner vil 
sælge velsignet naturmedi-
cin. Der bliver optog gen-
nem byen med hestevogn, 
ryttere og personer fra Carit 
Etlars berømte romaner. 
På festpladsen kan møde 
Svend Poulsen selv, hans 
tro kampfælle Ib, den luske-
de Kulso, den brovtende, 
svenske Kaptajn Mannhei-
mer - ja, selv både Kong 
Christian 4. og hans søn 
Frederik 3. optræder med 
diverse adelige herskaber, 
og ikke mindst de mange 

gønger, borgere, borgerko-
ner, tiggerbørn og soldater 
vil gøre et festligt indslag. 
For børnene bliver der mu-
lighed for forskellige lege, 
og man kan blive introduce-
ret til Rollespil Svend Gøn-
ge, der har en stor plads 
med katapulter og udklæd-
ning. 
Markedet finder sted i 

weekenden 19-20. juni 2010 
kl.10-17 i Lundbyparken; 
der bliver hver dag optog kl. 
12 fra biblioteket til fest-
pladsen; og der er gratis 
adgang, omend der opkræ-
ves parkeringsafgift.  
Overskuddet herved går til 
KFUM Spejderne i Lundby. 

 
Regitze Kruuse 

Nogle af de mange udklædte til gøngemarkedet i 2009. Den 19.-20. juni er der endnu flere i 1600tals-dragter! 

Arnestedet 
Bryggervangen 5, 4760 Vordingborg, Tlf. 5534 2101 

www. arnestedet-vordingborg.dk 
Åbningstider: man-tor 13-17, fredag 13-19,  
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Køng Borgerforening invi-
terer til ”Foreningernes 
Dag” i Spindeskolens Have 
søndag den 6. juni kl. 12 - 
16 – med tændt grill og 
lystig musik 
Foreningerne er rygraden 
og kittet i lokalsamfundet. 
Det er her, du kan dyrke 
dine interesser og være en 
del af et fællesskab. Det er 
bl.a. det stærke forenings-
liv, der gør det attraktivt at 
bo uden for de store byom-
råder! Det er vigtigt, at man 
kender foreningerne i sit 
område, og derfor inviterer 
Køng Borgerforening sog-
nets borgere og foreninger 
til ”Foreningernes Dag”. 
Køng Sogn har mange for-
eninger – både store og 
små! På ”Foreningernes 
Dag” kan du møde en bred 
vifte af dem i Spindesko-
lens Have, hvor repræsen-
tanter fra foreningerne vil 
fortælle om deres aktivite-
ter og de tilbud, de har til 
dig! Måske ved du meget af 
det i forvejen, men Borger-
foreningen håber, at også 
nytilflyttere vil komme og 

få information om det rige 
foreningsliv, sognet kan 
byde på. 
For at gøre dagen så festlig 
som mulig har Køng Bor-
gerforening sørget for grill-
mad og musik! 
Borgerforeningen lægger 
marinerede koteletter på 
grillen og serverer salater 
og brød til. Til børnene er 
der grillpølser samt pande-
kagedej, så de selv kan lave 
pandekager på børnebål-
pladsen. 
Maden er gratis og drikke-
varer kan købes i haven. 
Undervejs spiller Marianne 
& Jens ”Gårdens og Gadens 
musik”. De er begge med-
lemmer af gårdsangergrup-
pen ”Rendestenens Liljer” 
og kan på Foreningernes 
Dag opleves som en velop-
lagt og musikalsk duo med 
et repertoire af gård- og 
værtshussange. Marianne & 
Jens medbringer alt til gård-
sangerfaget hørende, såsom 
harmonika, guitar, banjo, 
savblad og skeer! 
Arrangementet foregår i 
Spindeskolens Have, 
Øbjerggårds Allé i Køng, 
hvor Projekt Tingsted netop 
er afsluttet. Så kom også og 
se det færdige tingsted med 
gårdnavne på stenene og 
den flotte platform ved ga-
dekæret. 
På gensyn til foreningernes 
dag søndag den 6. juni kl. 
12 – 16 i Spindeskolens 
Have 
 

Køng Borgerforening 
Else Lützhøft 

Foreningernes dag 

Køng menighedsråd indby-
der til ‘Åbent Hus’, men 
indrømmer, at det er en lidt 
anden brug af ordet end nor-
malt. Invitationen har på 
ikke mindre end fire punkter 
en anden betydning end den 
gængse. 
Normalt gælder ‘Åbent Hus’ 
kun venner og bekendte, 
men ikke vildt fremmede. 
Selvom der jo findes mor-
somme fortællinger om 
f.eks. landstrygere, der plud-
selig går rundt om buffet’en 
med en tallerken i hånden. I 
kirken er alle velkomne. 
Også landstrygere. Ja, selv 
ikke-medlemmer af Folke-
kirken. 
Normalt afholdes ‘Åbent 
Hus’ altid i anledning af et 
eller andet. Her er der ingen 
anden anledning, end at 
kirken gerne vil være så 
åben som muligt overfor 
borgerne i sognet.  
Normalt gælder  ‘Åbent 
Hus’  kun denne ene dag. I 
kirken er der åbent alle dage 
året rundt. Ikke bare til 
gudstjenester og koncerter, 
men hver eneste dag. Denne 
dag ’sættes dog alle sejl til’. 
Normalt vil der til ‘Åbent 
hus’ kun være adgang til 
den ‘fine stue’, ikke en 
grundig rundvisning i boli-
gen. Denne dag vil der net-

op blive adgang til alle de 
ting, som man aldrig får at 
se eller høre om ved en al-
mindelig gudstjeneste eller 
koncert. 
Hele menighedsrådet og 
kirkebetjeningen, dvs. orga-
nist, kirkesanger, kirketje-
ner, graver og selvfølgelig 
præsten, vil tage imod. 
Mest spændende for børne-
ne bliver det nok at komme 
op i tårnet ad den gamle 
middelalder-lige trappe og 
helt op og ud på balkonen, 
hvor der er udsigt til alle syv 
sogne og lidt til. 
Kirkens organist vil gi’ et 
lille nummer og endda give 
børn mulighed for at prøve 
at spille. 
Der bliver guidet rundvis-
ning ude og inde, og hvis 
det bliver for kedeligt for 
børnene, underholder Me-
nighedsrådet dem så længe. 
Vi byder også på kaffe og 
forfriskninger og selvfølge-
lig ’lidt til børnene’. 
 

Kom og besøg jeres kirke. 
Lørdag den 29. maj 2010 

klokken 14. 
For det er jo jeres!  I har 
selv betalt for den, med min-
dre I ikke betaler kirkeskat. 
Men så er I altså velkomne 
alligevel. 

Køng Menighedsråd  

Åbent hus på  
en særlig måde 

Send din 
annonce 
eller nyhed 
fra et af de 
syv plus én 
sogne til 
4750@ 
lundbyweb. 
dk. Hellere i 
dag end i 
morgen! 
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Friluftsgudstjeneste  
for hele Stege-Vordingborg Provsti 

 

2. Pinsedag  
mandag d. 24. maj kl. 11.00 

 

Sted: Bag Ørslev Kirke 
Husk madkurven til den efterfølgende fællesspisning! 

Lundby Bridgeklub  
søger flere medlemmer 

Lundby Bridgeklub er en velfungerende Bridgeklub, som 
holder til i Bårse Samlingshus og har spilleaftener  

hver anden torsdag kl. 19.00 - til ca. 22.30  
med start  

torsdag den 2. september 2010 
Kontingentet, 200 kr. hvert halve år, betales den første 

aften, dog har man lov til at deltage et par gange for at se 
om man har lyst til at fortsætte. 

Henvendelse INDEN 19. juni til 
Kirsten Lyngsfeldt 
Sværdborgvej 10 

4750 Lundby 
Tlf. 5576 7054 eller 2076 7308 

Historisk Symposium blev aflyst 
På grund af manglende til-
meldinger måtte Foreningen 
Svend Gønge aflyse det 
historiske symposium om 
svenskekrigene, som søndag 
den 9. maj skulle være holdt 
på Svend Gønge-skolen i 
Lundby. Der var kun til-
meldt halvt så mange, som 

foreningen havde sat som 
minimum for at gennemfø-
re. 
Tilmeldte får automatisk 
deres deltagergebyr tilbage. 
Hvis det ikke sker, så send 
en mail til Gunnar Stobbe, 
gunnarstobbe@gmail.dk 
eller ring 5596 5210. 
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Lundby-gymnaster tog  
Lönsboda med storm 

Hold da op, hvor gymnastikpi-
gerne og –drengene fra ISG 
Gymnastik tog Lönsboda med 
storm, da de optrådte ved 
Lönsbodadagen lørdag den 8. 
maj. 
23 gymnastikbørn og fem lede-
re var på et tredages venskabs-
ophold i Lundbys skånske ven-
skabsby Lönsboda, og da byen 
lørdag over middag var fyldt 
med festglade borgere, fik 
Lundby-gymnasterne masser af 

publikum til deres opvisning på 
et af den lille nordøstskånske 
bys torve. 
Udover gymnastikopvisningen 
fik Lundby-børnene lejlighed 
til at lære at spille inne-bandy, 
den svenske hockey-specialitet, 
som er stort set ukendt her-
hjemme. 
Turen var så vellykket, at der 
allerede er lavet aftale om, at 
Lundby-gymnasterne kommer 
igen til næste år! 

Også gymnastiklederne var begejstrede for børne-
nes flotte gymnastik-show.  

Det havde regnet lidt inden opvisningen, så børnene fik våde numser. Pippi var selvfølgelig også med! 

Her er de 23 gymnaster fra Idrætsforeningen Svend Gønge lige gået i gang med deres opvisning på torvet i Lönsboda. 
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Først og fremmest tak for et 
godt dialogmøde den 26. 
april på Udby Kro. Jeg sy-
nes, politikerne svarede 
ærligt og forståeligt på vore 
oplæg og spørgsmål. 

Som nævnt på dette møde, 
er borgerne i Sallerupgade 
meget belastede af den tun-
ge trafik, der kører gennem 
den smalle Sallerupgade. 
De store landbrugsmaskiner 
som traktorer med tvillinge-
hjul, mejetærskere, fler-
furede plove og kæmpestore 
roelastbiler med anhængere 
kører ofte igennem Salle-
rupgade. Husene i gaden 
ryster og sitrer, når disse 
tunge køretøjer passerer 
gennem gaden, og det er 
vanskeligt at passere disse. 
Vi har både hunde, katte, 
heste og børn boende langs 
gaden. Borgerne ville gerne 
have denne tunge trafik 
flyttet om på Avnøvej, hvor 
der ikke ligger så mange 
huse så tæt. 
Jeg har talt med nogle af 
dem, der kører disse store 

maskiner og bruger Salle-
rupgade som gennemgang 
til deres marker, og de for-
tæller, at de gerne vil bruge 
Avnøvej, men den er sim-
pelthen for smal, der hvor 
den går ud i Næstvedvej. De 
kan ikke komme rundt i 
svinget med de store køretø-
jer, så hvis de skal bruge 
Avnøvej, skal den udvides i 
svinget, så der er plads til at 
komme rundt og ud og ind 
af Avnøvej. 
Som beboer i Sallerupgade 
og medlem af lokalrådet vil 

jeg gerne opfordre kommu-
nen til at kigge på mulighe-
den for at forbedre Avnø-
vejs overgang til Næstved-
vej, så vi kan få den tunge 
trafik ud af byen. 

 
Med venlig hilsen 

Birthe Jonasen 
Sallerupgade 28,  

4750 Lundby 
 

Medlem af bestyrelsen for 
Lundby Lokalråd 

Lönsbodadagen begyndte med monster-truck-opvisning på et af byens torve. Og det var populært - også blandt de 
danske gymnastik-gæster fra Lundby, som her foran monster-trucken, der lige har smadret biler og campingvogne. 

Sallerup har brug for trafikregulering 

Af Birthe Jonasen, 
Sallerup, 
Bestyrelsesmedlem  
i Lundby Lokalråd 

Har du noget, du gerne vil have formidlet til 
andre borgere i Syv Sogne og Hammer sogn, 
så skulle du bruge 4750Avisen! Den bliver 
læst fra ende til anden, fordi den har meget 
lokalstof. Skriv til 4750@lundbyweb.dk 
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Af Sophie Narup, junior hos 
Lundby-Spejderne 
 
Spejderne fra Hammer og 
Lundby skulle mødes kl. 
9.30 ved Avnøvej. Her fik 
vi at vide, hvordan dagen 
skulle forløbe. 
Vi blev delt op i to grupper 
efter alder. Lederne havde 
lagt 4 poster og 5 bonuspo-
ster ud. Dem skulle grup-
perne finde ved hjælp af 
GPS. Hvis man fandt dem 
alle sammen og løste opga-
verne, fik gruppen en præ-
mie. 
Der var forskellige aktivite-
ter på posterne. 
 
På den ene post skulle vi 
bygge en bro over en å. Det 

gik der meget lang tid med, 
fordi vi kom til at lave bro-
en lidt forkert. 
På næste post skulle vi slag-
te vores aftensmad, nemlig 
høns. Vi skulle dreje hønse-
ne rundt, så halsen knække-
de, men ikke så halsen faldt 
af. Da det var gjort, skulle 
vi plukke fjerene af dem. Så 
skulle indvoldene ud. Min 
gruppe fik kråsen og hjertet 
og leveren. Så var der soda-
vand, og turen gik videre. 
Koordinaterne, som vi skul-
le bruge til at komme til den 
sidste post, havde spejderle-
der Bjarne selvfølgelig 
”tabt” i åen. Vi fik fat i 
dem, og så gik vi til sidste 
post ved Avnø Naturcenter. 
Der skulle vi tilberede vores 

mad. Da maden var ved at 
være færdig, var alle både 
trætte og sultne. 
Alle fik spist og vasket op, 
og begav sig ned til shelter-
ne. Dernede gik der ikke 
lang tid, før alle lå og sov. 
 
Men vi fik kun lov til at 
sove til kl. 3, hvor der var 
natløb. Vi legede smuglere 
og toldere. Det gik ud på, at 
smuglerne skulle smugle 
ting forbi de andre. Da der 
ikke var flere ting, de kunne 
smugle, var der ristede ba-
naner og skumfiduser over 
bål. Men jeg gik bare i seng 
igen. 
 
Om morgen skulle man i 
grupperne lave havregrød. 

Da alle var færdig med at 
spise, pakkede vi sammen 
og gik mod Avnø Naturcen-
ter, hvor vi skulle slutte af. 
Men da vi kom der op, så 
vi, at Thomas havde 
”skåret” sig i fingeren, og 
var besvimet. Vi fik ham til 
bevidsthed igen, men han 
var ikke den eneste, der var 
kommet til skade. Henrik 
var ”faldet” ned af trappen, 
og havde fået revet neglen 
af fingeren, og fået et stort 
sår på panden. Vi gav ham 
et plaster, og så var han glad 
igen. Thomas var gået ind 
på toilettet for at vaske sin 
finger, men han havde fået 
”stød”, og det havde en fra 
min gruppe også. Da vi var 
færdige med at øve første-
hjælp, var vi ved Avnø Na-
turcenter, indtil vi blev hen-
tet. 
 
Vi sluttede af med vores 
slutsang og sagde farvel. 
Det havde bare været den 
sjoveste weekend. 
Alle børn kan blive Lund-
by-spejdere. 
Hvis du går i 4. klasse eller 
derunder, så kom til spej-
derhytten og mød os tirsdag 
kl. 17.00. 
Hvis du går i 5. klasse eller 
derover, så kom til spejder-
hytten onsdag kl. 17. 
Spejderhytten ligger Lund-
by Hovedgade  27c, 4750 
Lundby. 
Hvis vi ikke er der, kan du 
finde os, vores telefonnum-
re og meget mere på 
www.kfum-lundby.dk. 

Lundbyspejdere på overlevelsestur 

Hygge omkring bålet hos Lundby-spejderne. 

Køng Husflidsforening 
afholder kursus i 
trædrejning den 29. og 
30. maj fra kl. 9-16 i 
Køng Husflidsskole, 
Højbro 15, Køng, 4750 
Lundby.  
Instruktører på kurset er 

Orla Mortensen og Aa-
ge Nielsen 
Kursusgebyr er 500 kr. 
for medlemmer og 600 
kr. for ikke medlem-
mer. De 100 kr. ekstra 
for ikke medlemmer 
svarer til medlemskon-

tingentet for et år. 
Husflidsforeningen 
råder over seks dreje-
bænke. 
Tilmelding til Orla 
Mortensen tlf.: 5537 
2604 eller mail: orla-
mortensen@stofanet.dk 

Køng Husflidsforening afholder kursus i trædrejning 
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Sommerfest i Grumløse 
Så nærmer tiden sig for 
årets sommerfest på 
Pilegaarden i Grumløse 
 
Lørdag den 12 juni byder 
Udby Sogns Beboerfor-
ening, Grumløse Landsby-
laug og Pilegaardens Ven-
ner på masser af underhold-
ning, hyggeligt og sjovt 
samvær. 
Dagen sluttes med helstegt 
gris med tilbehør. 
Arrangementet afholdes på 
Pilegaarden, Grumløsevej 
103. Pladsen åbner kl. 
14.00. 
Kiosken er åben hele dagen 
og sælger hjemmebagte 
vafler med is, toast, pølser, 

kaffe og andre drikkevarer, 
kager, slik og is m.m. 
Som de fleste ved, er det jo 
i år Svend Gønge har 400 
års fødselsdag. Det fejres på 
behørig vis, med flot optræ-
den af selveste Gøngehøv-
dingen, væbner Ib, Kulsoen, 
vilde svenskere og andre fra 
historien.. 
Ellers holder vi fast i det 
populære tema fra sidste år: 
Westernryttere fra Flat 
Creek Western Riders skal 
optræde – så hold på hat og 
briller! 
Der er udstilling af veteran-
biler og -traktorer, indianer-
lejr med kæmpetipi – sno-
brødsbagning og bueskyd-
ningskonkurrencer. 

I indianerlejren kan du også 
prøve at kaste med lasso. 
Grumløse Landsbylaug har 
igen i år planlagt skøre og 
sjove lege for børn og voks-
ne. 
Traditionen tro giver Happy 
Feet Linedancers et flot 
danseshow, og derefter har 
alle mulighed for at prøve 
kræfter med trinene under 
kyndig vejledning. 
Fjord til Fjord Naturstien 
fejrer årsdag 2010 på Pile-
gaarden. Kom og besøg 
deres stand og få en snak 
med foreningen om, hvad 
den kan tilbyde dig og hvad 
du har af ønsker. 
Tag familien og naboen 
med – og kom og få nogle 

hyggelige timer. 
Der er gratis adgang og alle 
er velkomne – også 
”udensogns” folk. 
Dagen sluttes som vanligt af 
med helstegt gris med tilbe-
hør. 
Spisebilletter á 100 kr. kan 
bestilles i forvejen på ved at 
kontakte Rita 20296160 
eller Jørgen 55982430. 
Der kan også tilmeldes på 
mail pilegaarden@os.dk. 
Resterende spisebilletter 
sælges fra kiosken på da-
gen. 
 
Se også hjemmesiden: 
www.pilegaardens-
ridehal.dk              

Som omtalt i seneste num-
mer af 4750Avisen arrange-
rer Museumsforeningen for 
Sydsjælland og Møn besøg 
på Nysø lørdag den 29. maj. 
Arrangementet begynder kl. 
12 i gården ved museet inde 
på Nysø.  
Ud over at besigtige og ny-
de det smukke og velholdte 
Nysø Slot samt gårdrum, 
afgrænset af fine avlsbyg-
ninger, besøger vi Thor-
valdsen Samlingen på Nysø, 
som er en fin lille filial af 

Thorvaldsens Museum i 
København. Samtidig får vi 
mulighed for at besøge Ny-
sø Park og det atelier, Bertel 
Thorvaldsen arbejdede i de 
sidste 5-6 år af sit liv. 
Kl. 15 besøger vi  Ole Ring 
Samlingen på Præstø Gamle 
Rådhus efter en lille rund-
visning med guide i Præstø. 
Eftermiddagskaffen nydes 
foran Rådhuset. Herefter 
guides omkring Præstø Torv 
via Klosternakke til Frede-
riksminde. Alt dette for kun 

75 kr. pr. person. 
Sidste tilmeldingsfrist er 

lørdag den 22. maj. 4074 
1870 el. jens@hallqvist.dk. 

Kom med på tur til Nysø og spændende byvandring i Præstø 
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Gudstjenester  
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  
 
 

Søndag den 30. maj  
(Trinitatis søndag) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 10.30 
Hammer: 10.30 
Køng:  
Lundby: 10.30  
Svinø:  
Sværdborg: 8.00 morgen-
mad og 9.00 andagt. Deref-
ter kirkevandring til Lundby 
Udby: 9.00 
Vester Egesborg: 9.00  
 
Tirsdag den 1. juni: 
Bårse: 14.00 
 
 
 
*) Henviser til Friluftsguds-
tjeneste bag Ørslev Kirke 
kl. 11.00 

KFUM-spejderne i Lundby rejser en stærekassemast på 
Avnø. (Foto: Ivan Ingemansen). 

Nu kan stærene  
flytte ind på Avnø 
På ”Ørnens dag” blev der af 
nogle af de besøgende lavet 
20 stærekasser på Avnø. 
KFUM-spejderne i Lundby 
har påtaget sig at montere 
stærekasserne på masterne 
og rejse dem op. 
25 spejdere og enkelte for-
ældre har sammen med 
Avnøs naturvejleder Kari 

Hald rejst den første mast 
monteret med 7 stærekasser. 
Børnene gik til opgaven 
med stor ildhu og beviste, at 
er der tilstrækkelig mange 
hænder, kan man løse store 
opgaver. Kari Hald glæder 
sig nu til at de første stære 
flytter ind i kasserne.  

Så er vi her igen med lidt 
nyt fra Bårse Samlingshus. 
Vi må sige, at de sidste tre 
måneder er fløjet af sted. 
Det har været højtid for 
fester hos os, ikke mindst 
konfirmationer, og i den 
forbindelse vil vi gerne sige 
tak til alle dem, som valgte 
at afholde deres fest hos os 
i Bårse Samlingshus. 
Trods travlheden har vi fået 
malet lokalerne i stueeta-
gen, kunstnergruppen Art-
Uz fra Næstved har været 
her og udsmykket væggene 
med deres dejlige kunst. I 
den forbindelse vil vi afhol-
de en kombineret fremvis-
ning af lokalerne samt fer-
nisering sammen med Art-
Uz. Dette vil foregå d. 8. 
juni kl. 19-21. 
Vi kan fortælle at vores 
opstart på Zeniordans for-
løb over alt forventning. 
Der var rigtig stort fremmø-
de og folk havde en herlig 
eftermiddag, med dans og 
latter sammen med Johnny, 
så vi ser meget frem til næ-
ste gang, som er d. 10. maj 
fra kl. 14 til 17, med efter-
følgende mulighed for spis-
ning 

Vi vil desuden i juni må-
ned, i samarbejde med Ex-
cellent Wine, afholde kom-
bineret vinsmagning og 
oste –og pølsebord. Der vil 
være mulighed for at smage 
et bredt udvalg af vine samt 
at købe de smagte vine til 
en favorabel pris. Der vil 
desuden være mulighed for 
køb af øl, vand og kaffe. 
Arrangementet koster kr. 
90,00 - tilmelding til Sam-
lingshuset senest d. 13. 
juni. 
Vores næste projekt er, hen 
over sommeren, at finde en 
måde at få lysnet loftet på i 
stueetagen. Det er ikke helt 
uden problemer, da det er et 
specielt loft med hensyn til 
lyden i lokalerne, men vi 
arbejder på sagen og skal 
nok komme op med en god 
og praktisk ide i løbet af de 
næste måneder. Der ud over 
skal vinduespartiet mod 
vejen skiftes i løbet af som-
meren, så der er rigeligt at 
se til, men det er kun dej-
ligt. 
 

Hilsen 
Marianne og Steen 
Bårse Samlingshus  

Bårse Samlingshus 
orienterer 

Steen fra Samlingshuset, her sammen med Musik-Johnny. 

Har du hørt det? Hørte du, at Jens Hall-
qvist, Nils Glud og Klaus Larsen lørdag den 8. maj i 
landsprogrammet P4-Levende Lørdag fortalte om de 
mange initiativer i Lundby-området. Hvis du ikke fik hørt 
udsendelsen, kan du høre den på din computer via dette 
link: http://www.dr.dk/drnetradio/index.dr?
evt=p&k=P4&prog=levende_loerdag&clip=_nyeste_ 
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Fællesmarkedet 
Køb- og salg-annoncen er 
gratis.  Mail til 4750@ 
lundbyweb.dk eller send/
aflevér den til 4750Avisen, 
Møllergaarden 3, 4750 
Lundby.  

Det sker i maj 
Ma 17 4750Avisen omdeles 
19.00 Rollespil Svend Gønge 
holder bestyrelsesmøde i 
Medborgerhuset Lundby. 
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 
Sværdborg Kirke. Billetter 
ved indgangen 65,- kr. 
Lø 22 Sidste frist for tilmel-
ding til turen til Nysø og by-
vandringen i Præstø. 
Ma 24 11.00 Fælles provsti-
dag i det fri ved Ørslev Kirke. 
10.00: Deadline 4750Avisen 
Ti 25 19.00 Lundby Lokal-
råd holder bestyrelsesmøde i 
Køng Husflidsskole, Højbro 
15 i Køng. 
19.00: Vandretur fra Lundby-
parken til Sværdborg 
On 26 19.00 Bestyrelsesmø-
de i borgerforeningen Lund-
by, Medborgerhuset, Banevej 
4 Lundby. Alle borgere i 
Lundby sogn er velkomne. 
Fr 28 17.00 Gøngemarked 
2010 holder fotosession i 
Lundby Parken. 
Lø 29 12.00 Museumsfor-
eningen for Sydsjælland og 
Møn arrangerer guidet rund-
visning for medlemmer på 
Nysø og guidet byvanding i 
Præstø. Pris: 75 kr. Tilmel-
ding senest 22. maj til 
jens@hallqvist.dk el. pr. sms 
eller tlf. 4074 1870.  

Sælges: 
Skænk, tvbord og højskab 
(vitrine) i maghoni - Mrk. 
Transit Korpus 
H90 x D42 x B156 
H71 x D59 x B115 
H199 x D42 x B54 
Hele sættet kr. 900,00 
Tlf. 2966 5909 

Igen i år indbyder Stege-
Vordingborg Provsti til 
Provstigudstjeneste for alle i 
provstiet. 
Det foregår 2. pinsedag, 
mandag d. 24. maj kl. 
11,00 i Ørslev 
I år vil den blive afholdt 
som en fælles friluftsguds-
tjeneste i Ørslev, hvor der 
bag kirkegården er indrettet 
et areal, der fungerer som en 
slags frilufts-kirke. 
Gudstjenesten planlægges i 
år af Anna Birgit Thyssen, 
Kastrup, Lillian Saaek, 
Lundby-Sværdborg, Jesper 
Blomgren, Udby-Ørslev og 
mig, men mange af provsti-
ets præster har forskellige 
opgaver ved gudstjenesten, 
ligesom organist Jens Ram-
sing har givet tilsagn om at 
medvirke med pigekoret fra 
Vordingborg.  
- På den måde er der lagt op 
til fælles gudstjeneste for 
hele provstiet. Derfor håber 
jeg også, at rigtig mange 

menighedsrådsmedlemmer 
og andre med tilknytning til 
provstiets sogne vil møde 
op og være med til at gøre 
denne gudstjeneste til et 
dejlig oplevelse, ligesom jeg 
forventer, at menighedsrå-
dene opfordrer de ansatte 
ved alle kirkerne til at møde 
op, siger provst Mette Mag-
nusson. 
Vi byder ikke på mad og 
foredrag i år, men opfordrer 
til, at man selv medbringer 
en madkurv, godt humør og 
vilje til hyggeligt samvær 
med alle de mange andre 

kirkeligt engagerede her i 
provstiet.  
Det skulle gerne blive en 
festlig, hyggelig og uformel 
dag. 
Da de fleste andre kirker - 
efter biskoppelig tilladelse - 
holder lukket med henvis-
ning til denne fællesgudstje-
neste, bør menigheden kun-
ne benytte kirkebil til Ørs-
lev. 

 
Venlig hilsen 

 - og på gensyn 
Mette Magnusson,  

provst 

Hele provstiet tager til Ørslev 

Sådan udkommer 4750Avisen  
 

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 

Nr. 92: 23.-24. august - deadl. 16. aug. kl. 10 
Vi udkommer  mandag-tirsdag i lige uger  

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

Den 2. marts 1961 startede 
den daværende Lundby 
Handels- Håndværker og 
Borgerforening en Bridge-
klub, et initiativ fra de da-
værende aktive medlemmer 
af Foreningen. 
Det var bl. a. Lægen Børge 
Heide, postmesteren Ri-
chard Jørgensen, fabrikant 
Martin Rose og isenkræm-
mer Verner Schou, der tog 
initiativet og ret hurtigt talte 
klubben 34 medlemmer af 
byens befolkning.  
Urmager Johs. Andersen var 
instruktør for  et begynder-
hold på 8. 
Efter nogle år blev man 
enige om, at klubben skulle 
være selvstændig: 
Den 9. december 1965 star-
tede den nuværende Lundby 
Bridgeklub, som stadig ek-
sisterer, men nu desværre er 
nede på omkring 16-18 

medlemmer. 
I 1967 blev Sværdborg 
Bridgeklub en del af Lund-
by Bridgeklub, og nu har 
klubben medlemmer fra 
hele oplandet, bl. a. også 
Vordingborg og Præstø 
I de fleste år har Klubben 
haft tilholdssted på Lundby 
Kro - senere  Medborgerhu-
set i Lundby og Bårse Sam-
lingshus, hvor vi spiller nu. 
Der spilles hver anden tors-

dag aften fra kl. 19 til ca. 
22,15-22,30. 
To gange om året starter vi 
med spisning, det er i de-
cember og april, som regel 
den sidste torsdag i april. 
Vi søger flere medlemmer 
og håber, der vil være nogle 
interesserede i Syv Sogne. 
Vi vil meget gerne have 
henvendelse inden 19 juni, 
da der skal afholdes et møde 
umiddelbart derefter. 
Det kan oplyses, at det nu-
værende kontingent er på 
200 kr. pr. halvår, og vi 
betaler så 30-35 kr. for en 
kop kaffe og et stk. mad 
hver spilleaften. 
 

Kirsten Lyngsfeldt          
55767054                                  
20767308 

eller Poul Erik Hansen 
55767045   

Bridgeklub søger spillere 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 17. maj 2010 til søndag den 30. maj 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 

 

 

 
 

Denne gang: 
 
Fyldige tilbud til runde priser  
 
Begrænset mængde - 
Først til mølle 
 

20 kr.  
 
Tulip Mini  
- Middagsfrikadeller  
STOR pose  
720/750 gram pr. ps. 
 
Royal Greenland Fyldte Rød-
spætter m/rejer & asparges 
2 stk. pr. pk.         
 
 
Sukker 1 kilo  
 
Ta`3 poser 
FRIT VALG FOR EN 20´ER 
 

 
 

15 kr.  
  
Danske Skrabeæg 10 stk. 
str. m/l 
 
Defco Hotdog - Grill - Party-
pølser 490/500 gram pr. ps. 
 
Daloon Broccoli - Blomkåls-
gratin 450 gram pr. pk. 
 
FRIT VALG FOR EN 15´ER  
 

10 kr.  
  
Koka Nudler med smag - fle-
re slags Ta`3 poser   
 
Coronet Guldmix Blandet 
småkager 500 gram pr.ps. 
 
Hjemmebagt:  
Dagens Wienerbrød  
 
Ta´2  stk.  
FRIT VALG FOR EN 10`ER 
 
 

5 kr.  
  
Finvalsede Havregryn 1 kilo 
pr.ps. 
 
Lorenzo Pasta - Spaghetti. 
Flere slags pr. ps.  
Lærkevang Let -  
Skummetmælk  
frit valg 1 li-
ter                                      
FRIT VALG FOR  
EN 5’ER                              
  

Plantetid! 
  
Plantesæk 50 ltr.  
Ta`2 stk.  Kun 25.00 
Sphagnum ugødet  
300 ltr.  Kun 100.00 
  
Lørdag & Søndag  
ml. 9.00 - 11.00: 
  
Dagens Morgenbrød  
Bland selv  
Ta`4 stk. for en 10`er  
Rigtig god fornøjelse!! 

FyldigeFyldige  
tilbud tiltilbud til  

runde priserrunde priser  


