
4750  Avisen 
7. årgang nr. 88 

Avisen til alle i  

 31. maj-1. juni 2010 

Syv Sogne 
Postomdelt til samtlige husstande, kontorer og butikker 

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

Forsvarsministeren 
til Svinø 4. maj 2011 

Forsvarsminister Gitte Lillelund 
Bech kommer til Svinø den 4. maj 
2011. Det er folketingsmedlem Kar-
sten Nonbo fra Lov, der har fået mi-
nisterens ja til, at hun næste år delta-
ger i mindehøjtideligheden for Dan-
marks befrielse på Svinø.  
Mindehøjtidelighed på Svinø var 
igen i år en stor succes. Også for den 
lokale borgerforening! 
                                       Læs side 12 

Lundby Bibliotek  
ombygges i sommer 

Effektiv ny formand 
Borgerforeningen Lundbys nye 
formand Nils Glud er en effektiv 
herre. Tirsdag i forrige uge hen-
vendte han sig til Vordingborg 
Kommune og bad om at få ud-
bedret de mange og dybe huller 
på Lundby Hovedgade fra Tre-
kanten til stationen, og dagen 
efter var hullerne asfalterede! 

En arbejdsplads  
i Lundby 

Lundby Bibliotek lukker den 4. 
juni og åbner ikke igen før den 3. 
oktober. Men så bliver det som 
en Fugl Phønix, der opstår af 
asken så smuk som aldrig før. 
Det bliver som såkaldt døgnåbent 
bibliotek med åbningstider hver 
dag fra 8 til 22.           Læs side 2 

En af Lundbys helt store arbejds-
pladser er Lundby Efterskole, 
som vi har fulgt i en tid med 
mange nye projekter. Side 21-23  

Kunstmaler 
bag plakat til 
gøngemarked 
Du kan godt begynde at glæde 
dig til Gøngemarked 2010 i 
Lundby. Lørdag-søndag den 
19.-20. juni bliver gøngemar-
kedet større og sjovere end 
nogensinde. I år er det nemlig 
Gøngehøvdingens 400 års fød-
selsdag. Og markedsplakaten, 
ja den laves af ingen ringere 
end kunstmaleren Jørgen Tang 
Holbek.                  Se side 13 

Kirkebladet for 
Køng-Svinø  Side 15-18  
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4750 Avisen 
 udgives og produceres af  

Foreningen Lundbyweb  
og 4750Avisen, Møllergaarden 3 

4750 Lundby 
Blad-nummer: 64420 

 
CVR-nr.: 27537200 
Bank: 6220-1100690  
Vordingborg Bank,  
Lundby Afdeling 
Ansv.hav. red.:  

Peter Sten Hansen 
 

Nyheder og annoncer 
sendes til:  

4750@lundbyweb.dk 
eller: 4750Avisen, 
Møllergaarden 3 
   4750 Lundby 

eller: tlf. 6130 1004 
Tryk:  

Centraltrykkeriet i Vordingborg 
 

Oplag: 4885 eks. 
4750Avisen distribueres med Post 
Danmark til samtlige husstande, 

kontorer og butikker i 4750 Lundby  
samt 4760 Sværdborg Sogn,  

4720 Bårse og Beldringe Sogne 
samt 4700 Hammer Sogn.  

Dette blad omdeles  
31. maj-1. juni 2010 

 
Har du ikke fået bladet, så ring til  

4750Avisen på 6130-1004 
 

Absolut sidste frist for indleve-
ring af stof og annoncer til næste 

nummer af 4750Avisen er  
mandag den 7. juni kl. 10!   
Næste nummer udkommer  

den 14. –15. juni 2010. 

 4 farver 1 gang 4 farver m. rabat* Sort-hvid 1 gang Sort-hvid m. rabat* 

1/1 side 1600 kr.  1400 kr. 1300 kr. 1200 kr. 

1/2 side 1200 kr. 1000 kr. 900 kr.  800 kr. 

1/4 side 800 kr.  700 kr.  600 kr.  500 kr.  

1/8 side 500 kr.  400 kr. 350 kr.  300 kr. 

1/16 side 280 kr.  240 kr.  200 kr.  160 kr. 

*Rabatprisen opnås ved at tegne en annonce i fem numre af 4750Avisen i træk. 
1/1 sides annoncer modtages gerne reproklare - resten laver vi gerne for dig, hvis du ønsker det. 

ALLE PRISER ER UDEN MOMS! 

Avisen Her er priserne på en annonce i 4750 

Lundby Bibliotek holder 
lukket pga. ombygning 
fra 4. juni 2010. 
Sidste officielle åbnings-
dag er derfor torsdag den 
3. juni kl. 16-19. 
Med støtte fra Biblioteks-
styrelse og LAG-midler 
ombygges Lundby til 
såkaldt Åbent Bibliotek, 
det selvbetjente bibliotek. 
Når vi åbner igen vil der 

stadig være personale til 
stede nogle gange om 
ugen. Men ellers vil bibli-
oteket være åbent for 
selvbetjening fra 8 mor-
gen til 22 aften, fortæller 
bibliotekar Ulrik Jensen. 
Der etableres selvbetje-
ningsautomat, videoover-
vågning, tyverisikring, 
direkte telefon til hoved-
biblioteket i Vordingborg 

m.v. 
Adgang til biblioteket 
sker ved hjælp af nøgle-
kort. 
I lukkeperioden holder 
bogbussen i Lundby på 
torsdage kl. 14-16. Bog-
bussen holder dog ferie i 
ugerne 26 - 31. 
Det forventes, at Lundby 
Bibliotek genåbner man-
dag den 4. oktober. 

Lundby Bibliotek lukker fra 3. juni til 4. oktober. 

Lundby Bibliotek  
lukker i fire måneder 

Ny bog om Folk i Lundby 
Lundby Sognearkiv præ-
senterede ved sin fødsels-
dagsfest den 22. maj en 
ny bog om Lundby. 100 
sider om folk i Lundby i 
de seneste godt 100 år. 

Skrevet af Karen Johans-
son. Bogen kan købes for 
100 kr. (75 kr. for med-
lemmer) tirsdag den 1. 
juni kl. 19.15-21.30 i arki-
vet, Lundby Hovedg. 100. 
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Gøngemarked 
2010 I Lundby 
Lørdag-søndag den 19.-20. juni kl. 10-17 i Lundby Parken 

Gøngemarked 2010  
i Lundby arrangeres 
af Foreningen Svend 

Gønge, Borgerfore-
ningen Lundby, 

Medborgerhuset 
Lundby og Rollespil 

Svend Gønge med 
støtte fra Vording-

borg Kommune, 
LAG-Vordingborg, 
EU og Fødevaremi-

nisteriet. 

Kulsoen  
kommer med spå– og helsekort! 

 
Krostuen er åben begge dage 

fra kl. 10-17.  
Vi anbefaler Sorte Svend  

og Chr. IV’s Honningporter 
Grillstegt svin, pølser og flæske-

pandekager 

Historiske boder: 
Kulsvierne fra Eskilstrup 
Rollespil Svend Gønge  
Pileflet 
Honning 
Pottemager 
Svend Gønge-pølser 
Eskilstrup Kulsvierlaug 
Sjællandske Musketérgarde 
Sabelkamp 
Dukketeater om Gøngehøvdingen 
Bødker Beka fra Polen 
Barkbøtter 
Pølser fra Høsten Torp 
Smed 
Skind og Pels 
Urtesalt 
Uld og Får og meget, meget mere 

Program: 
10.00: Boderne åbner 
11.30 Optog fra biblioteket i Lundby 
til Lundby Parken 
12.00: Koncert ved Gjøngegarden 
12.10: Markedet åbnes af borgmester 
Henrik Holmer (kun lørdag). 
12.00: Hestevognskørsel starter.  
Hele dagen kan Svend Poulsen og 
hans samtids personer ses på plad-
sen. 
Renæssancemusik Cantus Firimus  
Kupmakarna fra Skåne optræder 
Musketerer og kamplege 
Foreningen Nordsvensk hest 
Sjællandske Musketergarde 
Nonner fra kloster i Lohmen 
Børnelege - historisk skattejagt 
Gøngehunde og meget, meget mere 

Gønge-
høvdingen 

400 år 
1610-2010 

Omkring 50 historiske 
personer fra gøngehisto-
rien! 

Gæster fra Sverige 
og Tyskland 

Parkering: 
20,- kr.  
Overskud 
går til 
Lundby-
spejderne 

Vi gør historien levende! 

Rollespil Svend Gønge 
med egen kamparena 
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www.syvsogne.dk 

Ledere i Lundby Gruppe 

Gruppeleder:  

Henrik Madsen  

HenrikMadsen1@spejdernet.dk  
2246 3234  
Grupperådsformand :  

Lars Specht 
lars.specht@usa.net tlf. 5576 6626 

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. 

 

Tømrermester Ole J. Larsen 
Lundby Hovedgade 70, 4750 Lundby 

Mobil: 2124 5623 
Fax:   5576 7277 5576 7023 

Snedker– og 
tømrerarbejde 

Børneloppemarked på Transinggård i Lundby 
En række børnefamilier i 
Lundby har ryddet op i de-
res børns legetøj, og i stedet 
for at køre det på genbrugs-
stationen, har de arrangeret 
et børneloppemarked, hvor 
de små kan gøre gode fund, 
både til drenge og piger.  

Børneloppemarkedet afhol-
des lørdag den 12. juni kl. 
12-16 på Apotekervej 20 i 
Lundby, Transinggård. 
Alle er velkomne, siger 
forældrene med de ryddede 
børneværelser. 

Der er legetøj i alle afskygninger og for både drenge og 
piger på børneloppemarkedet på Apotekervej 20 i Lundby 
lørdag den 12. juni. 
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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 

Til 1600tals-marked i Lönsboda 
Kunne du også godt tænke 
dig at opleve livet i Lund-
bys venskabsby Lönsboda, 
så får du chancen til som-
mer, når Foreningen Svend 
Gønge og Borgerforeningen 
Lundby i samarbejde med 
Museumsforeningen for 
Sydsjælland og Møn arran-
gerer bustur til 1600tals-
marked i Lönsboda i Skåne 
samt besøg i det sogn, hvor 
Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen blev født i 1610, 
altså i år for 400 år siden. 
Det er hvert andet år, man i 
Lönsboda holder sit 
”gøngemarked”, 
1600talsmarkedet ved Hjär- tesjön i Lönsboda.  I år bliver markedet større 

end for to år siden, hvor 
delegationen fra Lundby var 
temmelig imponeret over 
markedet. 
Ikke mindst vil gæsterne fra 
Danmark komme til at væk-
ke opsigt, idet mange ud-
klædte fra gøngemarkedet i 
Lundby vil deltage. 
Dertil vil der på markedet 
være et fælles informations-
telt for Foreningen Svend 
Gønge fra Sydsjælland og 
Föreningen Snapp-
hanelandet fra Osby Kom-
mune, to foreninger, der 
arbejder tæt sammen om at 
etablere oplevelsescentre 
for gønger og snaphaner i 
både Osby Kommune og i 
Lundby. 
Turen finder sted fra tors-
dag den 29. juli til søndag 

den 1. august, altså med tre 
overnatninger.  
Der bliver afgang fra Lund-
by torsdag og hjemkomst 
søndag ved 18-tiden. 
Prisen for turen afhænger 
af, hvordan du ønsker at 
overnatte. Der bliver mulig-
hed for at vælge køjesenge 
på Hjärtasjötorpet (billigst), 
værelser på Vandrerhjem-
met i Lönsboda eller hotel-
værelse på Hotel Breanäs 
ved Immelsøen (dyrest). 
Prisen bliver henholdsvis 
omkring 1500,- for overnat-
ning i Hjärtasjötorpet, ca. 
2000,- kr. for overnatning 
på vandrerhjem og ca. 
3000,- kr. for overnatning 
på Hotel Breanäs. Priserne 
er pr. person og inkluderer 
tre overnatninger og bus. 
Vi kan endnu ikke give de 
nøjagtige priser, da de 
blandt andet afhænger af, 
hvor mange, der tilmelder 
sig. 
Men hvis du er interesseret i 
at komme med, så send en 
uforpligtende tilmelding til 
4750@lundbyweb.dk eller 
ring eller sms til 6130 
1004. 
Når vi har et overblik over, 
hvor mange, der ønsker at 
bo i sovesal, på vandrer-
hjem eller på hotel, udmel-
der vi de nøjagtige priser i 
4750Avisen. 
Husk at fortælle, hvordan 
du vil bo! 

Kuppmakarna kan også opleves i Lönsboda til sommer. 
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Automester - Køng Autoservice 
AUTOREPARATION 
Serviceeftersyn. Klargøring til syn 

FORSIKRINGSSKADER 
Vi hjælper med udfyldelse af skadesanmeldelse 

GLASSKADER 
Reparation af stenslag. Skift af ruder 

AIRCONDITION SERVICE 
 

UNDERVOGNSBEHANDLING 
Autoriseret Mercasolcenter 

Kundevogn kun 100,-/dag 

Johannes Jensen 
Bygaden 66-68, Køng 
5576 9348    2173 3149 

www.koeng-auto.dk 

Se, det summer...! 
Og hvis det ikke summer som 

det skal fra din bilmotor, så skal 
vi nok finde ud af hvad der er 

galt! 
Ring til Johannes  

og få et godt tilbud! 

5576 9348 

Automester - Køng Autoservice  

Da skånske primus motor i 
venskabsbysamarbejdet 
mellem Lundby og Lönsbo-
da Tommy Johansson sidste 
år modtog udmærkelsen 
Årets Svend på generalfor-
samlingen i Borgerforenin-
gen Lundby, inviterede han 

Lundby-borgerne til sin 50 
års fødselsdag mere end et 
år senere, den 14. maj 2010. 
En gruppe Lundby-borgere 
havde husket invitationen, 
og på fødselsdagen troppede 
de ni personer op på Tom-
my Johanssons bopæl i 

Lönsboda for at sige til lyk-
ke.  
De ankom - helt tilfældigt - 
en halv time før, Tommy 
Johansson havde budt lokal-
befolkningen til åbent hus-
arrangement i anledning af 
fødselsdagen. 

Tommy Johansson havde 
ikke glemt, at han havde 
inviteret, og han blev meget 
overrasket og glad over 
besøget fra venskabsbyen. 
Lundbyerne blev trakteret 
med både mad og drikke 
som de øvrige mange gæ-
ster, der ville ønske den 
populære kultur– og fritids-
chef i Osby Kommune til 
lykke på den store dag. 
Gaverne fra Lundby var en 
stempelkaffekande og en 
stor købmandskurv med 
danske specialiteter, f.eks. 
spegepølse, rugbrød, lever-
postej, ost og brændevin. 

Årets Svend ’09 fyldte 50 

Gratulanterne fra Lundby 
til Tommy Johanssons 50 
års fødselsdag. Fra v. Peter 
Sten Hansen, Margit An-
dersen, Tommy Johansson, 
Sanne og Villy Lorich, Rik-
ke Riber og Marianne 
Mackeprang. Siddende fra 
v. Nikolaj Lorich, Winnie 
Hansen og Aase Harrekil-
de-Petersen. (Foto: Yvonne 
Johansson). 
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Brygger af Lundby Nils 
Jensens og hustru Karen 
Marie Jensens legat, også 
bedre kendt som 
”Bryggernes legat” opløses 
i 2010. 
Mange personer og forenin-
ger/institutioner i Lundby, 
samt familie og ansatte til 
Brygger Nils og Karen Ma-
rie Jensen har i gennem 
årene nydt godt af dette 
legat. 

I fundats, der er blevet skre-
vet i 1946, kan man se, hvil-
ken udvikling der er sket i 
samfundet. I fundats er bl.a. 
nævnt Lundby Kommune, 
amtmanden, Præstø amt 
m.m. Der står også at en 
legat portion skal være mi-
nimum 100 kr., hvad det 
svarer til i dag er svært at 
sige, men en legatsøger vil 
sikkert blive skuffet over at 
modtage 100 kr. i år 2010. 

En kendsgerning er, at der i 
legatet kun er få penge til-
bage og dette sammenholdt 
med at rentesatsen er meget 
lav, er der ikke mange le-
gatportioner, der kan udbe-
tales af de få rentepenge, 
der tilskrives.  
Legatbestyrelsen har derfor 
været nødt til at indstille til 
Civilstyrelsen, at legatet 
ophæves. Efter at legatbe-
styrelsen har sikret sig, at 

der er de fornødne penge til 
vedligeholdelse af Brygger 
Nils og Karen Marie Jen-
sens gravsted på Lundby 
Kirkegård i en årrække og 
til afvikling af legatet, vil 
resten af legatet kunne an-
søges af foreninger og til 
formål i Lundby Sogn, der 
har et alment, kulturelt eller 
kristent godt formål jf. an-
nonce andetsteds i dette 
blad.         Legatbestyrelsen 

I det forgangne år, nærmere 
bestemt til en suppestue i 
Over Vindinge forsamlings-
hus, blev der afholdt bebo-
ermøde i Sværdborg sogn.  
Mødet var indkaldt af 
Sværdborg sogns beboer-
forening, og her redegjorde 
bestyrelsesmedlem Steen 
Caspersen for en økono-
misk indsprøjtning fra de 
såkaldte LAG-midler. Med 
støtte af disse EU-midler 
får lokale borgere  mulig-
hed for at realisere ideer, 
der kan komme flest muligt 
til gavn.  

Vi blev enige om et fælles 
forslag, der kunne gavne 
flest muligt, en pendant til 
Folkesundhedspladsen i 
Lundby og motionspladsen 
i Køng. Nu er projektet 
blevet formet som en 
”friluftsbase”: Et areal med 
shelter, bålplads, bord- og 
bænksæt samt en  petanque-
bane. 
Friluftsrådet, der forvalter 
tipsmidler, har desuden 
indstillet projektet til en 
yderligere bevilling. Derfor 
indkaldes alle interesserede 
til et nyt borgermøde om 
netop projekt ”Friluftsbase i 
Sværdborg Sogn”.  Det skal 
her nævnes, at følgende 
foreninger står sammen om 
projektet: Forsamlingshu-
set, beboerforeningen, lo-
kalarkivet samt idrætsfor-
eningen. En forudsætning 
for at projektet kan gen-
nemføres er dog, at mange 
andre vil bakke op, da en 
del af arbejdet med at an-
lægge friluftsbasen hviler 
på frivillighed! 
Mødet finder sted tirsdag 
den 8. juni kl. 19 i Over 
Vindinge Forsamlingshus. 
Alle er velkomne, huset 
byder på kaffe og te.  
 

Med venlig hilsen  
bestyrelserne for de fire  
foreninger i Sværdborg 

Sværdborg skal have friluftsbase 

Lundby-Bryggerens Legat opløses 
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GrundlovsdagGrundlovsdagGrundlovsdag
påpåpå   

Lundby EfterskoleLundby EfterskoleLundby Efterskole   
Lørdag den 5. juniLørdag den 5. juniLørdag den 5. juni   

Kl. 10Kl. 10Kl. 10---151515   
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Forsvarsministeren til Svinø i 2011 

Traditionen tro var det koldt og 
blæsende ved 4. maj arrangementet 
i Mindelunden på Svinø. Efter afta-
le med arrangørerne havde Svinø 
Borgerforening for første 
gang opstillet en bod nær kir-
ken, hvor der kunne købes varme 
drikke og kage. .  
Boden blev en stor succes. Mange 
takkede for det gode initiativ og var 

især glade for muligheden for at få 
noget varmt at lune sig på.  
Ved en efterfølgende evaluering 
har Borgerforeningen besluttet at 
opstille en tilsvarende bod til næste 
års 4. maj-arrangement.  
  

Orla Andersen, formand 
Svinø Borgerforening 

 

Succesfuld 4. maj på Svinø 

Onsdag den 4. maj 2011 
deltager forsvarsminister 
Gitte Lillelund Bech i 4. 
maj-arrangementet på 
Svinø.  
4. maj-arrangementet på 
Svinø er et af Danmarks 
største, og rigtigt mange 
mennesker synes, det er en 
fantastisk oplevelse at min-
des Danmarks befrielse ved 

arrangementet i Svinø kirke 
og mindelund for de faldne 
allierede flyvere. 
En af dem er folketings-
medlem Karsten Nonbo fra 
Lov, som derfor fik den idé, 
at forsvarsminister Gitte 
Lillelund Bech også skulle 
have den oplevelse. 
- Jeg inviterede Forsvarsmi-
nisteren, fordi jeg jo selv tit 

har overværet denne højti-
delige aften i Svinø, og jeg 
tror derfor, at hun også vil 
nyde at deltage og fornem-
me stemningen, når vi hæd-
rer frihedskæmpernes og 
vore allieredes kampe for 
os.  
Der skulle heller ikke ret 
meget til for at overtale 
hende, blot et referat af afte-

nens normale forløb og en 
beskrivelse af stemningen, 
siger Karsten Nonbo til 
4750Avisen.  
- Jeg finder det i øvrigt vig-
tigt, at også "det officielle 
Danmark" deltager i den 
slags arrangementer for at 
understrege vigtigheden af 
frihed og kampen for den, 
siger Karsten Nonbo. 

Forsvarsminister 
Gitte Lillelund  
Bech kommer til 
Svinø den 4. maj 
2011. 

Sådan udkommer 4750Avisen  
Nr. 89: 14.-15. juni - deadl. 7. 6. kl. 10 

Nr. 90: 28.-29. juni - deadl. 21. 6. kl. 10 
4750Avisen holder sommerferie 
4750@lundbyweb.dk 



13 

 

4750Avisen, nr. 88, 31. maj-1. juni 2010 

Han laver plakaten  
til Gøngemarked 2010 
Han hedder Jørgen 
Tang Holbek. Han er 
kunstmaler, og nu er 
han i fuld gang med en 
opgave, som der ikke er 
mange kroner i. Han er 
ved at lave plakaten til 
Gøngemarked 2010. 
- Det har været lidt 
besværligt, for jeg er 
ikke til det med compu-
ter, så jeg laver det hele 
i hånden.  
Og det tager tid, når der 
skal laves bogstaver, 
siger Jørgen Tang Hol-
bek, som bor i Gl. 
Lundby. 
Til gengæld bliver pla-
katen for Gøngemarked 

2010 et gennemført 
maleri. 
Når maleriet er færdigt, 
skal det trykkes og sæt-
tes op over alt på Syd-
sjælland og være det 
blikfang, der kalder til 
Gøngemarked lørdag-
søndag den 19.-20. juni 
i Svend Poulsens 400 
års fødselsdagsår. 
- Jeg er medlem af For-
eningen Svend Gønge, 
og det er min måde at 
yde en indsats på, siger 
Jørgen Tang Holbek, 
som er med i flere 
kunstnergrupper og en 
flittig udstiller over 
hele Danmark. Jørgen Tang Holbek ved staffeliet i sit atelier i boligen i Gl. Lund-

by; i fuld sving med plakaten til Gøngemarked 2010 i Lundby. 

Kom med forslag  
til besparelser 
Vordingborg Kommune 
står over for en alvorlig 
økonomisk krise.  
Der er en ubalance på om-
kring 100 millioner kroner i 
næste års budget, skriver 
borgmester Henrik Holmer 
til kommunens lokalråd. 
På den baggrund opfordrer 
han alle borgere i Vording-
borg Kommune til at kom-
me med forslag til besparel-
ser. 
- Vi er i gang med at finde 
forslag, der tilsammen kan 
give 150 millioner kroner i 
indtægter og besparelser, 
skriver Holmer. 
Disse forslag skal kommu-
nen vælge imellem ved den 
endelige budgetlægning i 

september. 
Og her er det så, borgme-
steren beder om hjælp fra 
borgerne. 
- Vi vil meget gerne have 
jeres hjælp til at finde så 
mange forslag som muligt 
for at give kommunalbesty-
relsen et kvalificeret grund-
lag at vælge ud fra, skriver 
Henrik Holmer. 
Har du forslag til, hvordan 
kommunen kan forenkle 
arbejdsgange eller organise-
re arbejdet smartere, så 
send senest den 15. juni 
dine forslag til Vordingborg 
Kommune, Valdemarsgade 
43, 4760 Vordingborg, mrk. 
”forslag”, eller pr. mail til  
forslag@vordingborg.dk. 

FLADSÅ-ELEKTRIKEREN A/S 
HOLDER ÅBENT HUS 
 
I anledning af Fladså-elektrikeren A/S flytter 
til nye lokaler, vil det glæde os at se kunder og 
forretningsforbindelser til Åbent Hus lørdag 
den 12. juni 2010 fra kl. 13 til 17 på Myrupvej 
nr. 11 i Myrup. Ved samme lejlighed går Finn 
Nonbo på efterløn. 
 
Firmaets nye adresse er gældende fra 21. juni 
2010. 
 
Med venlig hilsen 
Malene & Carsten Bonde 
Birgit & Finn Nonbo 
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Ny ambas-
sadør for 

Gønge-
høvdingen 

Beldringe Borgerforenings 
rejsedebut til Berlin blev 
vellykket, hyggelig og udbyt-
terig. 17 deltagere nåede 
under Henning Hansens le-
delse at se en masse på den 
relativt korte tid. Der blev tid 
til sejltur på Spree, busrund-
tur, museumsbesøg , byvand-
ring og ikke mindst at smage 
på god tysk mad, bl.a. Eis-
bein mit Sauerkraut. 
Man taler allerede om at 
gentage succesen , måske 
med tur til Rydesheim/Mosel, 
hvor vindyrkerlauget i Fak-
singe kan gøre studier. 
På billedet ses rejseholdet 
foran Neptunerbrunnen på 
Alexanderplatz i Berlin. 

Nu er der ingen tvivl. Efter 
mange års usikkerhed er 
campingpladsen på Svinø 
lukket. Vi fik ikke noget 
blåt flag i år, fordi toiletfa-
ciliteterne ikke opfyldte 
kravene. Senere er toilet-
bygningen revet ned, så 
husk at gå på toilet-
tet hjemmefra, når du skal 
til stranden til sommer. På 
billedet ses  den tidligere 

kioskbygning under nedriv-
ning. Næste dag var den 
helt fjernet. Is, sodavand og 
pølser skal man altså selv 
medbringe. 
I pinsen var de første gæ-
ster ude at bade, og selvom 
meget er forandret, var 
meldingen, at sandstranden 
og vandet var det samme. 
  

Orla Andersen, Svinø 

Nu er Svinø Camping 
endegyldigt lukket  

Medlem af Regionsråd Sjæl-
land og tidligere borgmester i 
Præstø, Peter Madsen, har 
sagt ja til at blive ambassadør 
for Foreningen Svend Gønge. 
- Jeg er meget positiv overfor 

jeres interesse for Svend Gøn-
ge, bor selv på Jungshoved 
ikke så langt fra Svend Gøn-
ges Hule og vil gerne være 
ambassadør for foreningen. 
Jeg ser frem til et spændende 
samarbejde, og vil tilstræbe at 
blive en god ambassadør for 
foreningen, siger den nye am-
bassadør for Svend Gønge. 

Regionsrådsmedlem Peter 
Madsen, Præstø, ny ambassa-
dør for Gøngehøvdingen 
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Søndag den 6. juni gentager 
vi sidste års kæmpe succes 
med et sponsoreret cykel-
løb. Sidste år deltog 38 børn 
og voksne som med en sam-
let indsats og med velha-
vende bagmænd i ryggen 
tjente over 23.000,- kr. til 
gavn for skolen. 
Ruten er den samme i år – 
Over Vindinge By – men 
udvides i år med en længere 
rute over Snertinge Markvej 
og Over Vindingevej. Dette 

betyder at Over Vindingevej 
er lukket for biler fra kryd-
set hvor Tinghøjvej møder 
Over Vindingevej og ned til 
der, hvor Snertinge Markvej 
kommer ud i Over Vindin-
gevej i Snertinge by mellem 
kl. 8.15 til 12.30. 
Hvis du har lyst til at se og 
opleve ved vores cykelløb 
er du meget velkommen til 
at kikke forbi, også selv om 
du ikke har relationer til 
Sværdborg Friskole. 

Stemningsbillede fra sidste års sponsorcykelløb. 

Sponsor-cykelløb 
for Sværdborg Skole 

Yezz.dk hedder et nyt firma, 
som netop er stiftet i Lund-
by. Katrine Torbensen er 
kvinden bag firmaet, som 
ligger på Flæskholm mel-
lem Lundby og Køng.  
 
Katrine Torbensen har stif-
tet websiden Yezz.dk, da 
der har været stor interesse 
fra de lokale for en køb- og 
salgside, hvor man kan sæt-
te sine nye og gamle ting til 
salg, enten på auktion eller 
som direkte salg. 
Nu kan alle tømme deres 
garager og lofter, og andre 
kan få glæde af det, i stedet 
for tingene ender på losse-
pladsen, få et par kroner for 
det og samtidig gøre noget 
for miljøet ved genbrug. 
Har man købt nogle ting, er 
det rart, at man ikke skal 
helt til Jylland efter det, 
men kan gå over til naboen 
og hente det over en kop 
kaffe. 
Yezz.dk sætter samtidig en 
helt ny computer, børnele-
getøj, kikkerter, bamser, 
badevægte og en masse 
andre gode varer på siden 
med startpris på alt til 1 kr. 
Katrine Torbensen vil gerne 
bede alle i lokalområdet om 

at hjælpe til med at få 
yezz.dk kick-startet, så alle 
kan have god gavn af siden 
fremover ved at oprette sig 
på siden. 
Det er gratis at oprette sin 
profil på Yezz.dk, og det 
koster ikke noget at byde på 
naboens varer. Hvis man 
selv vil sætte sine nye eller 
gamle ting på Yezz.dk, får 
man her en gratis gavekode, 
gældene til og med den 12. 
juni 2010: 
Gratis gavekode:  
9b8f3ebb6479 (indtastes på 
side 1 af salgssiden). 
Yezz.dk har lavet direkte 
online-support, så man kan 
få hjælp, hvis man har pro-
blemer eller spørgsmål og 
blive guidet direkte igen-
nem ved at skrive sammen 
med Yezz.dk, når en medar-
bejder fra  Yezz.dk er on-
line. 
Katrine Torbensen vil sige 
stor tak til sværdborg.dk , 
PR-skilte samt de lokale, 
der allerede har støttet op 
om siden og håber alle i det 
lokale område vil oprette 
sig gratis i dag. 
Hjemmesiden kan findes på 
www.yezz.dk. 

Katrine Torbensen med næste generation foran skiltet 
med omtale af hendes nye firma. 

Nyt firma i Lundby 
til netkøb og -salg  

Som afslutning på forårs-
halvåret i Madklubben i 
Medborgerhuset Lundby 
har pigerne valgt at alliere 
sig med to eksperter udi 
grillkunsten. 
Tirsdag den 8. juni kl.18.00 
byder de på grillet okse/gris 
og naturligvis pølser,med 
dertil hørende kartoffelsalat. 
Til dessert serveres prinses-
seris, en dessert med masser 
af lækre ingredienser. Pri-
sen for denne menu er 
100,00 kr. for voksne, 40,00 
kr. for børn. Da dette er en 
væsentlig forhøjelse i for-
hold til tidligere menuer, 

har pigerne valgt at sælge 
vin, øl og vand til stærkt 
reducerede priser. 
Husk venligst, at når du 
deltager i dette arrangement, 
støtter du Medborgerhuset 
Lundby, da hele overskud-
det ubeskåret går til forbed-
ringer i huset. 
Tilmelding senest søndag 
den 6. juni 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. 

Grillfest i Madklubben 
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Lundby Efterskole - en 
arbejdsplads i Lundby 
23 personer har deres dagli-
ge udkomme som medarbej-
dere på Lundby Efterskole. 
Det gør efterskolen til en af 
de store arbejdspladser i 
Lundby og samtidig en ar-
bejdsplads, der giver arbej-
de til mange andre uden for 
skolen, bl.a. leverandører og 
håndværkere, der tilsammen 
skriver regninger til skolen 
på et sted mellem to og tre 
millioner kr. årligt, afhæn-
gigt af, hvad der er gang i af 
store eller små vedligehol-
delsesopgaver og nyetable-
ringer. 

I øjeblikket er der en større 
udvendig renovering i gang 
af skolens hovedbygning og 
en af staldbygningerne, som 
vinteren har været hård ved, 
samtidig med at skolen er 
ved at bygge en Parkourba-
ne på et areal, hvor der tidli-
gere lå et foderhus. Det be-
tyder, at der ud over skolens 
almindelige personale her i 
foråret har gået 6-8 perso-
ner, som river ned, bygger 
op igen og bygger nyt, så 
skolen også i de kommende 
år, kan fremstå pæn, præ-
sentabel og funktionel. 

Brian og Willy er ansat hos Entreprenør Peter Larsen, og er her ved at lave skolens nye Parkourbane. 

Claus og Marianne er normalt dels pedel og dels Skole-
mor og skolens rengøringsansvarlige (sammen med ele-
verne), men de er fanget en dag, hvor de var afløsere i 
køkkenet, fordi køkkenpersonalet var på kursus. 
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Lundby Efterskole blev 
startet for 8 år siden, da en 
gruppe mennesker fra lokal-
området, så mulighederne i 
de bygninger der pludseligt 
stod tomme, da Sydsjæl-
lands Landbrugsskole blev 
nedlagt. Efter en lidt turbu-
lent start med store udskift-
ninger blandt både elever og 
personale, har skolen de 
sidste 5 år, været inde i en 
god og positiv udvikling, 
der har betydet at personalet 
er blevet forøget, og at det 
”gamle” personale bliver 
hængende, fordi de får man-
ge positive udfordringer ved 
at arbejde på en skole, hvor 
viljen og økonomien er der, 
til at lave en spændende 
efterskole, for 100 unge 
mennesker. At skolen har et 
stabilt og erfarent personale, 
betyder også, at eleverne 
befinder sig så godt på sko-
len, at de bliver der hele 
året, og da elevgrundlaget er 

normalbegavede, socialt 
velfungerende unge menne-
sker har det de sidste år, kun 
i meget begrænset omfang, 
været nødvendigt at bortvise 
elever.  
De første år i skolens histo-
rie, kom eleverne primært 
fra Sydsjælland og Lolland-
Falster, men i dag har sko-
lens renomme spredt sig, så 
den i dag også har elever fra 
Jylland, Fyn og Nordsjæl-
land, og der er rift om plad-
serne. Skolen er fyldt op to 
år frem i tiden, og der er 
mange der står på venteli-
sten, i håb om, at der også 
bliver en plads til dem, hvis 
der kommer afbud blandt 
dem der er optaget. Det 
betyder at skolen har en 
stabil ”kundegruppe”, og 
dermed også en stabil øko-
nomi, der kan sikre dens 
fortsatte positive udvikling. 
En efterskole er selvfølgelig 
ikke en virksomhed der skal  

Henrik er nyansat hjælpepedel, med ansvar for de ydre områder, og han er gået i gang med en drastisk oprydning i 
skolens levende hegn. 

Nina (køkkenleder), Lone (ernæringsassistent) og Linette 
(ernæringsassistentelev) sørger for at ca. 120 sultne ele-
ver og personale, hver dag får god mad. 
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LUNDBY APOTEK 
Lundby Hovedgade 95 

tlf. 5576-7105 
 

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

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

give overskud til en ejer 
eller nogle aktionærer, men 
som i alle andre forhold i 
samfundet, kan man ikke 
komme uden om, at en god 
økonomi er vigtig. Lundby 
Efterskole er en selvejende 
institution, hvilket betyder 
at skolens årlige overskud, 
bliver geninvesteret i sko-
len, til glæde for både nu-
værende og kommende ele-
ver, og skolens stabile ind-
tægter de sidste 5 år, har da 
også betydet, at det har væ-
ret muligt at investere i for-
bedringer af skolen facilite-
ter, ikke mindst med byg-
ningen af en ridehal, med 
internationale mål, der giver 
skolens ridelinje noget nær 
optimale betingelser, og 
med det igangværende byg-
geri af en Parkourbane, får 
idræts- og friluftslinjen nye 
muligheder for at udfolde 
sig. 
Selv om eleverne efterhån-
den kommer fra hele landet, 
er det vigtigt for skolen, at 
have det lokale fundament i 
orden, og derfor vil Lundby 
Efterskole gerne udvide sin 
skolekreds, og meget gerne 
med naboer og andre lokale, 
der kunne have en eller an-
den interesse i hvordan sko-
len bliver drevet, eller bare 
har lyst til at komme til den 
årlige generalforsamling, 
hvor skolen er vært ved et 
lækkert ostebord og et glas 
rødvin (eller to ☺). Det 
hyggelige samvær omkring 
ostebordet, er ikke den ene-
ste fordel ved at være med-
lem af skolekredsen. Alle 
skolekredsmedlemmer kom-
mer gratis til skolens musi-
cal, så hvis man både møder 

op til generalforsamlingen 
og kommer til musicalen, er 
det en ren overskudsforret-
ning at være medlem, da 
medlemskontingentet er på 
symbolske 75,- kr. om året. 
Noget der kan afholde folk 
fra at melde sig ind i en 
skolekreds, er risikoen for at 
komme ind i bestyrelsen, og 
frygten for det ”store” ar-
bejde det giver. Den 
”risiko” er meget minimal i 
Lundby Efterskoles skole-
kreds, da der dels sidder en 
velfungerende bestyrelse i 
forvejen, og dels er flere, 
primært forældre til tidlige-
re elever, der gerne vil give 
et nap med i bestyrelsen, så 
det er mange år siden, at 
medlemmer af skolekredsen 
er blevet presset til at stille 
op, og gud ske tak og lov 
for det, for en bestyrelse 
fungerer nu engang bedst, 

når det er lysten der driver 
værket. 
Alt i alt må man sige, at 
Lundby Efterskole er i en 
situation, hvor det er svært 
for bestyrelse, ledelse og 
medarbejdere, at bevare 
pessimismen, og at eleverne 

trives og udvikler sig til 
kommende gode samfunds-
borgere, kan alle der har 
lyst, selv overbevise sig om 
på Grundlovsdag, hvor der 
er åbent hus og gang i den, 
hele dagen fra kl. 9.00 til 
15.00.   

Anna (th.) og Jeanne styrer de enorme mængder papir, 
der skal til i det papirløse samfunds skoleadministration. 

Stig er i gang med at renovere hovedbygningen, som vinteren har været hård ved. 

 

Tømrer & snedkermester 
Ole Pedersen 

Ibsvej 11 4750 Lundby 
 
 

* Tagudskiftning  
* Reparationer og nybygninger  

* Om– og tilbygninger 
* Køkkener, bad & garderobe 

Mobil 6139 0642 
Telefon 5576 6161 



24 

 

4750Avisen, nr. 88, 31. maj-1. juni 2010 

Avnø Naturcenter har slået dørene op 
for 6. sæson siden indvielsen i maj 
2004. Det sker med hjælp og støtte fra 
en helt ny bestyrelse og en ny natur-
skoleassistent i jobtræning. 
 
Stor udskiftning i bestyrelsen 
Vordingborg og Næstved kommune 
som står bag driften af Avnø Natur-
skole i samarbejde med Skov- og Na-
turstyrelsen, Storstrøm har fået en 
næsten helt ny bestyrelse. 
Fra Vordingborg har vi fået en ny 
formand: Eva Sommer-Madsen (V). 

Meget passende overtager Eva posten 
fra Henrik Rosenvinge som trak sig 
fra politisk arbejde ved sidste valg. 
Eva er nemlig den eneste genganger 
fra den forrige bestyrelse, så hendes 
kendskab til Avnø Naturcenter er et 
godt grundlag. "Jeg glæder mig til at 
fortsætte arbejdet med den gode na-
turformidling til ikke mindst vore 
børn og unge, men også hele befolk-
ningen," udtaler Eva. "Enhver borger i 
Sydsjælland bør kende Avnø med sin 
natur og historie. Jeg elsker at komme 
på Avnø, ud til store vidder og under 
åben himmel, - "Det bedste sted på 
Sydsjælland." Desuden har Vording-
borg byråd udpeget Thomas Gunnar 
Bagge (R) til bestyrelsen. 
 
Næstved kommune har ligeledes ud-
peget to nye medlemmer fra det nye 
byråd: Søren Revsbæk (V) og Andre-
as Ahrenst Rasmussen (F). Begge er 
medlem af Næstved kommunes Bør-
neudvalg hvor Søren også er formand. 
Den nye bestyrelse blev konstitueret 
den 23. marts og der var god opbak-
ning til at fortsætte den hidtil priorite-
rede linje med fokus på naturformid-
ling for børn i skole og institutioner 
fra de to kommuner.  
 
En ekstra formidler i naturskolen 
”2009 var et rigtig godt år med ca. 
4500 deltager ved 121 arrangemen-
ter”, fortæller naturcenterleder Kari 
Hald.  

”En af grundene til at det gik så godt, 
var fordi vi fik mulighed for at ansæt-
te en ekstra person i såkaldt ”job med 
løntilskud” med hjælp fra Jobcenter 
Vordingborg og Vordingborg Kom-
mune. Og vi gentager succesen i år 
med Christian Nikolajsen der startede 
3. maj som ny medhjælp i naturskolen 
på Avnø Naturcenter.” 
 
Christian brænder for naturformidling. 
Hele hans 41 årlige liv har naturen 
været hans passion. For eksempel har 
han holdt både slanger og øgler i ter-
rarier og er en af de få i Danmark der 
har formået at få ”Smaragdskinken” 
til at yngle i fangenskab.  
”Da min datter kom til verden var det 
en mission at formidle viden sådan at 
hun ikke fik slangefobi, fortæller 
Christian. ”Børn kigger på os voksne 
og lærer ved vores reaktioner hvad der 
er farligt. For eksempel når man løber 
skrigende bort når hvepsen er ved 
vores marmelademad om efteråret”. 
 
Oprindeligt er hans uddannelse inden 
for den tekniske verden hvor han bl.a. 
også har været underviser. Men efter 
en NLP coachuddannelse valgte han 
at følge sin drøm. Han rejste til Vest 
Australien for at arbejde i naturen. 
Her arbejdede han for den australske 
skov- og naturstyrelse, Department of 
Environment and Conservation, med 
et projekt om tæppepythonens levevil-
kår. 

Nye kræfter på Avnø Naturcenter 

Ny bestyrelse på Avnø. Fra 
venstre: Johnni Helt; dagin-

stitutionschef i Næstved 
Kommune, Kari Hald; natur-
centerleder, Søren Revsbæk; 

Næstved Byråd, Martin 
Vestergaad; repræsentant for 
Avnø Brugerråd og DN Stor-
strøm, Andreas Ahrenst Ras-
mussen; Næstved Byråd, Eva 

Sommer-Madsen; Vording-
borg Byråd, Claus Jesper-

sen; Skovrider i Skov- og 
Naturstyrelsen, Storstrøm, 

Allan Valentin Sørensen; 
Skolekonsulent i Vording-

borg kommune og Thomas 
Gunnar Bagge fra Det Radi-

kale Venstre i Vordingborg 
kommune. 

Christian med en "Soutwest Australia 
Carpet Python". En hidsig herre skul-
le jeg hilse og sige! 
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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 

Cederborgselskabet i Lundby og Køng 

4750Avisen søger 
lokalreportere  
Vi søger frivillige medar-
bejdere til at hjælpe os med 
at skrive om, hvad der sker 
i vores udgivelsesområde, 
Syv Sogne og Hammer 
sogn, og også gerne lidt 
uden for! Gør reklame for 
din landsby, din forening 
eller den virksomhed, du 
arbejder for! 
Du behøver ikke at have 
andre specialkundskaber 
end din interesse. Kan du 
supplere din tekst med digi-
tale fotos, er det et stort 
plus. På den måde kan vi 
blive bedre til at nå hele 
vejen rundt i vores udgivel-
sesområde! 
Vi håber på svar fra både 
unge og ældre. Send en 
mail, så får du mere at vide. 
4750@lundbyweb.dk. 

Søndag den 16. maj havde 
Lundby besøg af 31 med-
lemmer af C. A. Cederborg-
Selskabet i Skåne.  
De besøgende havde valgt 
Lundby til deres årlige ud-
flugt, fordi Gøngehøvdin-
gen Svend Poulsen i år fej-
rer sin 400 års fødselsdag. 

Og Cederborg-Selskabet er 
særdeles interesseret i den 
gamle skåning og snaphane, 
fordi den forfatter, som Sel-
skabet er dannet for at ud-
brede kendskabet til, snap-
haneforfatteren C. A. Ce-
derborg, har skrevet en ro-
man om Gøngehøvdingen 

Svend Poulsen. 
Gæsterne så mindestenen i 
Lundby, Lundby Kirke, 
stedet hvor Lundbygård lå 
og stedet, hvor Svend Poul-
sens sidste bolig lå.  
Dertil en rundtur på Syd-
sjælland, hvor de mange 
kampe mod svenskerne 

foregik samt en tur til 
Præstø og statuen af Lille 
Mats i anlægget ved Frede-
riksminde. 
Dagen sluttede med et be-
søg på Køng Museum, hvor 
Gøngeudstillingen samme 
dag åbnede. En helt igen-
nem ”lyckad dag”. 

Gæsterne fra Cederborg-Selskabet fik kaffe og lagkage i folkestuen på Køng Museum. (Foto: Håkan Berner). 
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Klokken nærmer sig 9.23 og 
6.a fra Svend Gøngeskolen 
står på Lundby station og 
venter på toget, som skal 
bringe dem på lejrskole i 
København. Vi skal bo på 
vandrehjemmet Copenha-
gen Down Town, som lig-
ger lige i centrum af Køben-
havn, på Vandkunsten. Efter 
ankomst var det tid til sight-
seeing og shopping på Strø-
get. Selvfølgelig skulle vi 
op i Rundetårn, så vi rigtig 
kunne se Kongens Købe-
navn. Efter en velfortjent 

frokost var det tid til at tage 
til Christiania, til fods, hvor 
børnene var forundrede 
over, at hash lå frit fremme, 
og folk bare sad og røg. 
Flere af eleverne var forar-
gede. Dernæst var det tid til 
at vende tilbage til vandre-
hjemmet og pakke ud og få 
noget velfortjent hvile.  
Tirsdag gik turen til Natur-
skolen på Amager. Der blev 
vi mødt af Steen og hans 
hund Buster. Den første 
opgave var at finde kaste-
stænger fra dåvildtet i det 

høje græs. Det lykkedes 
Andreas at finde én, og Lu-
cas fandt et dødt stykke 
råvildt, der var gået til un-
der den strenge vinter. 
Imens Allan og børnene 
kiggede på fugle, blev der 

handlet ind i den lokale Aldi 
til frokost. Så det blev årets 
første picnic. Efter endnu en 
shoppingtur på Strøget gik 
turen til Nørrebro, hvor vi 
skulle spise aftensmad.  

6.a på lejrskole i Kongens København 

På Strøget stod verdens højeste mand. 
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Hjemmefra var børnene 
lovet pizzaer, og det løfte 
holdt vi. Vi fandt et par 
bænke, og så blev der disket 
op med 20 pizzaer på række. 
Sikken et syn og så var det 
bare at gå i gang.  
Da vi gik tilbage til vandre-
hjemmet, blev de fleste af 
børnene enige om, at Nørre-
bro ikke var så farligt allige-
vel, og at medierne har ten-
dens til at overdrive de ting, 
der sker derinde. Efter en 
god rask gåtur tilbage, var 
det tid til at pakke, og speci-
elt drengene havde en større 

oprydningsopgave. De hav-
de alt fra nedtrådte chips til 
tandpasta på gulvet. Men det 
lykkedes at få værelset til at 
se rent og pænt ud. Efter 
morgenmad var det tid til et 
besøg på Zoologisk Muse-
um.  
På vej derud var vil lige 
forbi Blågårds Plads, der 
hvor der er så farligt at væ-
re. Vi så dog ingen, der skød 
hinanden, men et miljø, der 
var hyggeligt og fredsom-
meligt. Dernæst smuttede vi 
igennem Assistens Kirke-
gård på vej over til Zoolo-
gisk Museum. 
Da vi nåede derover, starte-

de børnene med at gå rundt 
for sig selv. Derefter fik de 
et undervisningsforløb, hvor 
de skulle bestemme dyrear-
ter ud for antal tænder i 
munden på kranierne. Vi 
mener, de fik rigtig meget 
ud af museumsbesøget, da 
alle børnene virkede meget 
interesserede i det, der fore-
gik. Efter Zoologisk Muse-
um stod den på gåtur tilbage 
til vandrehjemmet, hvor vi 
hentede vores bagage og gik 
ned til Hovedbanegården. I 
toget hjem oplevede vi nog-
le meget overtrætte børn, 
der blev hentet af nogle gla-
de og lettede forældre. 

Lundby-børnene var ikke så lidt forargede over det åbenlyse hash-salg på Christiania. 

Tekst og fotos: 
Søren  
Jørgensen 
lærer  
på Svend  
Gønge-skolen  
i Lundby 

Kortspil 
og hygge 

på 
vandrer-
hjemmet 

Set fra jorden virker tårnet 
ved Avnø Naturcenter 
ikke specielt højt. Når 
man står på svalegan-
gen øverst oppe, er der til 
gengæld afskrækkende 
langt ned. Faktisk er der 
mange, der er glade for 
den indvendige trappe, 
fordi de slet ikke tør vove 
sig ud på den udvendige.  
Familiefestivalen tilbyder 
en tredje mulighed for at 
komme ned, nemlig rapel-
ling langs tårnets udvendi-
ge side. Hvis man er barn 
skal man dog have foræl-
drenes tilladelse til at del-
tage i denne og et par af 
de øvrige aktiviteter.  
I øvrigt behøver man 
hverken være Rambo eller 
Superman for at deltage i 
Familiefestivalen 26.-27. 
juni. Langt de fleste akti-
viteter er udfordrende 
og alligevel helt alminde-
lige og kan udføres af 
både børn og voksne. Der 
vil blandt andet være mu-
lighed for at fange småfisk 
og insekter med net og 
studere fangsten sammen 
med en naturvejleder. 
Husk at reservere én eller 
begge dage til dage. Der 
vil være yderligere omtale 
af Syv Sognes Familiefe-
stival i 4750 Avisen, der  
udkommer midt i juni. 
Vi har tidligere efterlyst 
hjælpere, men kan stadig 
bruge flere. Kontakt der-
for gerne en af os fra ar-
rangementsgruppen.  
Annelise Jensen, Bårse, 
tlf. 5598 0146   
Peter Christensen, Svinø, 
tlf. 2393 1707 
Klaus Larsen, Sværdborg, 
tlf. 2083 6796 
Orla Andersen, Svinø, tlf. 
2127 4726. 

Husk Syv 
Sognes  
Familie-
Festival  
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Vi vil ikke som pølser-
ne fra Langeland ken-
des på knækket! 
  
Kommunalbestyrelsen i 
Vordingborg afholdr den 
19. maj et visionsseminar, 
hvor et af emnerne var den 
landdistriktspolitik, som 
efter konstitueringsaftalen 
efter kommunevalget skal 
være en del af kommunens 
politik. 
LAG-Vordingborg, som 
fordeler EU-midler fra Fø-
devareministeriet, finder det 
særdeles positivt, at de fol-
kevalgte i vores kommune 
mener, at landdistrikterne 
og de mere end 2/3 af  bor-
gerne, som bor her, er så 
vigtige, at en landdistrikts-
politik er blevet skrevet ind 
i konstitueringsaftalen for 
den nærværende valgperio-

de.  Det er også opmuntren-
de, at kommunalbestyrelsen 
på sit visionsseminar har 
valgt dette tema som ét af 
de højt prioriterede. 

LAG-Vordingborg har si-
den 2007 skabt udvikling i 
vores landområder. Vi har 
været med til at sætte mere 
end 40 projekter i søen, og 
hertil har vi støttet med næ-
sten otte millioner kroner. 
Vi har en klar udviklings-
strategi for uddeling af disse 
midler, og måske kunne 
denne være til inspiration 
for kommunalbestyrelsen. 
Vi deler den i hvert fald 
gerne med andre! 
Vores otte millioner og 
kommende bevillinger ræk-
ker imidlertid ikke langt, 
hvis vi skal vende udviklin-
gen og sikre, at Vording-
borg Kommune ikke bliver 
en del af det meget omtalte 
”knækkede Danmark”. 
Derfor er det særdeles posi-
tivt, at der i Vordingborg 
Kommune er en klar poli-
tisk vilje til at modvirke 
”knækket”. 
Men heller ikke Vording-
borg Kommune kan løse 
opgaven alene. Hvis vi skal 
afvende ”knækket” hos os, 
må vi inddrage lokale kræf-
ter, erhvervslivet, forenin-
ger og andre tværgående 
aktører som Landsbyforum 
og LAG’en. Alle vil positivt 
kunne komme med indspil, 
gode idéer og forslag til 
landdistriktspolitikken og i 
høj grad være dem, som i 
praksis – i tæt samarbejde 
med kommunen – kan føre 
landdistriktspolitikken ud i 
livet og dermed vende ud-
viklingen i kommunen. 
Det er vores erfaring, at 
landdistrikterne, som huser 
to tredjedele af kommunens 
borgere, har meget at byde 
på til kommunens udvik-
ling. Vi vil ikke få den sam-
me dynamik i kommunens 
samlede udvikling, hvis vi 
kun satser på den tredjedel, 
der bor i de tre købstæder. 
  

LAG Vordingborg giver 
gerne sit bidrag til udform-
ningen af landdistriktspoli-
tikken i Vordingborg Kom-
mune. 
Vi mener, at en landdi-
striktspolitik ikke skal være 
et særskilt politikområde, 
der risikerer at blive parke-
ret i en eller anden forvalt-
ning. En landdistriktspolitik 
skal som nærdemokratiet 
være en helhedspolitik, der 
går på tværs af alle sektorer 
i kommunen: erhverv, børn 
og unge, bosætning, trafik 
og transport mm., hvor alle 
forvaltninger forpligtes til at 
tage dette aspekt alvorligt. 
Den gode udvikling, som 
nærdemokratiet i Vording-
borg er inde i, viser, at det 
kan lade sig gøre. Vording-
borg er en af de kommuner i 
Danmark, der er længst 
fremme, når det gælder ind-
dragelse af borgerne i den 
politiske proces. 
Mon ikke vi kunne gentage 
kunststykket, når det gælder 
landdistriktspolitikken? 
Vi mener, at udvikling ska-
bes af de borgere, virksom-
heder og andre aktører, som 
udøver deres virkekraft og 
lægger deres hjerteblod i 
vores kommune. Derfor 
skal kommunens landdi-
striktspolitik udvikles i nært 
samspil med dem, som poli-
tikken skal skabe gode ram-
mer for. 
LAG-Vordingborg vil på 
den baggrund invitere borg-
mester Henrik Holmer og 
kommunalbestyrelsen til et 
møde, hvor vi debatterer, 
hvordan vi sammen skaber 
de bedste rammer for vækst, 
udvikling og velstand i Vor-
dingborg Kommune. 
  

Men venlig hilsen 
Jan Kanne 

Formand 
LAG Vordingborg 

Knækker Vordingborg? 

Af Jan Kanne, formand 
LAG-Vordingborg 

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 
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Lokalrådet for Mern og 
Øster Egesborg sogne vil 
gerne rose kommunalbesty-
relsen for deres beslutning 
om den fremtidige busdrift 
mellem Præstø og Stege. 
Når vi roser kommunalbe-
styrelsen, er det ikke fordi 
de har udtænkt en god løs-
ning, men fordi det har vist 
sig, at være i stand til at 
lytte til en god løsning, som 
ikke er fremsat af admini-
strationen, men af lokalrå-

det. 
Forhistorien er, at Regionen 
har besluttet at forkorte ru-
ten mellem Køge og Stege 
til kun at gå fra Køge til 
Præstø. I den forbindelse 
foreslog administrationen, 
at der bliver indsat en direk-
te rute fra Præstø til Stege – 
udelukkende til glæde for 
rejsende fra eller mod Køge, 
og som ikke kan bruges af 
det lokalområde, som den 
kører igennem. 

Lokalrådet fremsatte et for-
slag om at ruten i stedet 
skulle gå mellem Præstø og 
Kalvehave – og ikke køre 
helt til Stege, hvor der i 
forvejen kører en bus hver 
halve time. Ruten skal så til 
gengæld betjene lokalområ-
det mellem Præstø og Kal-
vehave. Denne løsning gi-
ver mulighed for flere dagli-
ge afgange og kan betjene 
lokalområdet – og vel at 
mærke uden at blive dyrere. 

Og her er det en sejr for 
både kommunalbestyrelsen 
og lokalrådet – og dermed 
demokratiet, at et forslag, 
som ikke har groet i admini-
strationens baghave, allige-
vel kan nyde fremme. 
Tillykke til lokaldemokrati-
et! 

Med venlig hilsen 
John Hove 

Formand for Lokalrådet for 
Mern og Øster Egesborg 

Ny lokal busplan - en sejr for lokaldemokratiet 

Ma 31 4750Avisen omdeles 
Ti 1 4750Avisen omdeles 
19.15-21.30: Bogen Folk i 
Lundby sælges i Lundby Sog-
nearkiv, Lundby Hovedgade 
100, kld. 
On 2 19.00 Stormøde om 
Gøngemarked 2010 i Medbor-
gerhuset Lundby, Banevej 4. 
To 3 
Fr 4 Lundby Bibliotek lukker 
til 3. oktober pga. ombygning 
Lø 5 10-15: Grundlovsdag på 
Lundby Efterskole. Alle er 
velkomne! 
Sø 6 8.15-12.30: Sponsor-
cykelløb for Sværdborg Frisko-
le i Over Vindinge og omegn. 
Ma 7  
10.00: Deadline 4750Avisen  
Ti 8 18.00: Fællesspisning i 
Medborgerhuset Lundby. Grill-
aften med okse/gris og pølser 
samt kartoffelsalat. Dessert:  
prinsesseris. Tilmelding senest 
6. maj. Pris: 100 kr. Børn 40 
kr. 
19.00: Møde om projekt 
”Friluftsbasen” i Sværdborg 
Sogns Forsamlingshus i Over 
Vindinge. 
On 9  
To 10 19.00 Foreningen 
Svend Gønge holder bestyrel-
sesmøde i Medborgerhuset 
Lundby 
Fr 11 
Lø 12 12-16: Børneloppemar-
ked, Apotekervej 20, 4750 
Lundby. 
13-17: Fladså-Elektrikeren 
holder åbent hus i nye lokaler, 
Myrupvej 11, Myrup. 
14.00: Sommerfest i Grumløse, 

Grumløsevej 103, 4750 Lund-
by. Alle er velkomne! 
Sø 13  
Ma 14 4750Avisen omdeles 
Ti 15 4750Avisen omdeles 
Sidste frist for at indsende 
besparelsesforslag til Vording-
borg Kommune. 
On 16  
To 17 
Fr 18  
Lø 19 10-17: Gøngemarked i 
Lundby Parken  
Sø 20 10-17: Gøngemarked i 
Lundby Parken  
I dag sidste frist for at søge 
Bryggerens Legat. 
Ma 21 
10.00: Deadline 4750Avisen 
Ti 22  
On 23 
To 24 
Fr 25 
Lø 26  Familiefestival på 
Avnø Naturcenter. Arr.: Syv 
Sogne Samarbejdet 
Sø 27 Familiefestival på 
Avnø Naturcenter. Arr.: Syv 
Sogne Samarbejdet 
Ma 28 4750Avisen omdeles 
(herefter sommerpause til 9. 
august - deadline 2. august) 
Ti 29 4750Avisen omdeles 
(herefter sommerpause til 9. 
august - deadline 2. august) 
On 30 

Det sker i juni 2010 

Jeg vil gerne kommentere 
Birthe Jonasens indlæg i 
4750Avisen om trafikregu-
lering i Sallerup. 
Problemet er, at de kan ikke 
lukke for at landmændene 
over på gården og Sallerup 
Vognmandsforretning kan 
have deres aktiviteter i by-
en. Hvis de flytter den tun-
ge trafik til Avnøvej, får de 
problemet i krydset ved 
Sallerupgade og Togårdsvej 
og Avnøvej, for jeg synes 
det vil være en rigtig dårlig 
ide, at de skal komme med 
52 ton tunge lastbiler med 
90km/t ned  eller op ad 
Avnøvej, da jeg har hus ud 
til Avnøvej lige i krydset 
Avnøvej, Sallerupgade og 
Togårdsvej og kan se, hvor 
tit det er ved at gå galt pga. 
dårlige oversigtsforhold og 
at folk ikke respekterer 
hajtænder og bare kører ud. 
Det skaber mange situatio-
ner, hvor jeg kan sidde inde 
i min stue og tænke, det var 
imponerende det ikke gik 
galt. Og så vil jeg få proble-

met med mit hus, som også 
er kommet på det offentlige 
kloaknet, og den overgrav-
ning, de har lavet af Avnø-
vej til mit hus, er der noget 
galt med, så hver gang der 
kommer en tung lastbil eller 
en lastbil med containere 
buldrer og skramler det i 
hele huset. 
Så hvis man skal lukke Sal-
lerupgade for tung trafik og 
slippe af med det i forvejen 
farlige kryds, som så vil 
blive endnu værre, burde 
man flytte byskiltene til ca. 
100-150m ud på hver side 
af Sallerupgade og lave 
begrænsninger på 50km/t 
og så om nødvendigt må 
man lave nogle miljøbump. 
For jeg vil da ikke være 
glad ved at biler/lastbiler/
busser skal suse forbi mit 
hus med fuld fart, da jeg 
også har to børn at tage 
hensyn til. 

Thomas Nøddebrønd  
Togårdsvej 1  
4750 Lundby 

Kommentar til trafik- 
sanering i Sallerup 

Debat 
Send dit debatindlæg til 4750@lundbyweb.dk eller  
til 4750Avisen, Møllergaarden 3, 4750 Lundby. Injuri-
erende indlæg optages ikke! 
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Tanker fra mit køkkenvindue 
Jeg sidder her og ser ud af 
mit køkkenvindue i Bissin-
ge på Møn, og ser ud over 
Stege Nor med Stege by i 
baggrunden og tænker på 
om De Søndre Byer er en 
del af det udkants- danmark 
som de taler så meget om i 
regionalradioen og på tv. De 
Søndre byer består af 4 små 
landsbyer på Møn, hvor 
lokale butikker og små virk-
somheder for længst er luk-
ket og slukket, 
hvor der er boliger til salg, 
og hvor der står tomme huse 
og forfalder. Er vi nogle af 
de landsbyer som tilhører 
udkantsdanmark, som risi-
kerer at falde af når Dan-
mark knækker, eller blot 
nogle af de landsbyer som 
eksperter anbefaler at ud-
slette af landkortet? 
Jeg bruger De Søndre Byer 
som eksempel, men spørgs-
målet gælder vel for alle 
landsbyerne i Vordingborg 
Kommune. Skal der ikke 
mere til end man konstate-
rer, at den lokale brugs nu 
er lukket, den lille smedje 
forsvundet, den gamle lille 
skole nedlagt, før man bli-
ver sat i bås og stemplet 
lukket? 
Nej, sådan er det ikke; vi 
skal blot som borgere i de 
små landsbyer blive bevid-
ste om at samfundsudviklin-
gen har skabt nogle andre 
og nye rammer for vores 
dagligdag end dem vi over-
tog fra tidligere generatio-
ner, og ikke prøve på at 
genoplive en uddød livs-
form. 
Er det ikke bare sådan at 
vores nærmiljøer/
nærområde er blevet udvi-
det ud over grænsen ved 
byskiltet og blot stiller krav 
til os om at tænke anderle-
des. F.eks. tænkte jeg, me-
dens jeg sad og så ud af 
køkkenvinduet, at vores 
landsbyer kunne betragtes 
som forstæder til en by, 

ikke hvilken som helst by, 
men til en købstad, Stege.  
Pludselig slog det mig, at 
De Søndre byer (Bissinge, 
Ll. Bissinge, Tøvelde og 
Svensmarke), og de andre 
landsbyer i Vordingborg 
kommune har det tilfælles 
med forstæderne til Køben-
havn og de store byer på 
Sjælland, Fyn og Jylland, at 
vi næsten alle sammen er 
forstad til en købstad.  
Vi har tre købstæder i kom-
munen (hvor mange andre 
kommuner har det?), og vi 
skal måske begynde at se 
udviklingen af vores lands-
byer på en anden måde, 
nemlig i et samspil med 
udviklingen af de købstæ-
der, vi er naboer til. 
Som jeg sad der ved køk-
kenvinduet og så ud over 
Stege Nor og vores købstad, 
Stege, og så den som den 
spændende handelsby, den 
er, med mange forskellige 
dagligvarer butikker, mang-
foldige forretninger med tøj, 
kunst og kulinariske specia-
liteter. Kulturtilbud med 

restauranter, spisesteder, 
biograf, bibliotek og kultur-
hus. Offentlig service og 
tilbud med sundhedscenter, 
skole, børneinstitutioner, 
ældreboliger, plejehjem, 
svømmehal, sportshal, 
idrætsplads og folkesund-
hedsplads, må jeg konstate-
re, at jeg der ”i min forha-
ve” har alle de tilbud og 
muligheder, som jeg har 
brug for i min dagligdag, og 
i forskellige livssituationer.  
Samtidigt tænkte jeg på, 
hvor mange andre borgere i 
Danmark kan sige, at de bor 
i en landsby/forstad til en 
købstad, som kun ligger 10 
til 30 minutter fra (alt af-
hængig af, om man kører i 
bil eller cykler) med ind-
købsmuligheder, kulturtil-
bud og offentlige tilbud, og 
samtidig bo ude på landet i 
selvstændige landsbyer, 
med fred og ro, åbne vidder, 
bakkede landskabet og vand 
på flere sider, og med rådyr, 
harer, fasaner og et rigt fug-
leliv i baghaven?  
Det er vel ikke dette billede, 

man normalt bliver præsen-
teret for i medierne af ud-
kantsdanmark. 
Men det er vel den virkelig-
hed vi lever i, som vi skal 
kæmpe for og udvikle, så vi 
kan bevare en sammen-
hængskraft mellem by og 
land og i samarbejde skabe 
nogle spændende bymiljøer 
og samtidigt bevare det åb-
ne lands natur og miljø. 
Nu skal man selvfølgelig 
passe på med at bruge den 
store (måske lalleglade) 
farvepalet. Selvfølgelig er 
der noget der ikke fungerer 
godt nok i vores nuværende 
samspil og den offentlige 
service. Noget, som kan 
forbedres og gøres anderle-
des. Man skal selvfølgelig 
også se på beskæftigelses-
muligheder, uddannelses-
muligheder og transportmu-
ligheder, men det er  fælles 
politiske og økonomiske 
opgaver, vi i samarbejde 
med kommunalbestyrelsen 
må – og skal løse. 
Men hvis vi nu vender os 
mentalt og ser på de nye  
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 Gudstjenester i din kirke i juni-juli 
Tirsdag den 1. juni 
Bårse: 14.00 Sommerdag 
for 60+ 
Lundby: 19.00 Musikandagt 
og sangcafé 
 
Torsdag den 3. juni 
 19.30: Sommerkoncert i 
Hammer Kirke. 
 
Søndag den 6. juni 
(1. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: 10.30 
Bårse: Ingen 
Hammer: 10.30 
Køng: 9.00 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: 10.30 Sussie Nielsen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: 9.00 Torben Møllenbach 
Vester Egesborg: Ingen 
 
Mandag den 7. juni 
Hammer: 17-18 Konfir-
mandindskrivning i Præste-
gårdens konfirmandstue. 
Husk dåbsattesten! 
 
Onsdag den 9. juni 
Sværdborg: 17.00 Familie-
gudstjeneste Gud og spa-
ghetti m. børnekoret 
 
Fredag den 11. juni 
Lundby: 17.00 Aftenandagt 
 
Søndag den 13. juni 
(2. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 

Bårse: 10.30 
Hammer: 9.00 
Køng: 10.30 
Lundby: 10.30 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 20. juni 
(3. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaarden 
Hammer: Ingen 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 9.00 H.P. 
 
Søndag den 27. juni 
(4. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen *) 
Bårse: Ingen *) 
Hammer: 9.00 
Køng: 10.30 
Lundby: Ingen **) 
Svinø: 19.30 Vin og fortæl-
ling om Mindelunden 
Sværdborg: Ingen **) 
Udby: Ingen 
Vester Egesborg: 10.30 
 
Søndag den 4. juli 
(5. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen 
Bårse: 9.00 Marianne Gaarden 
Hammer: 10.30 

Køng: 10.30 Sussie Nielsen 
Lundby: Ingen 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: 10.30 
Udby: www.udbykirke.dk 
Vester Egesborg: 9.00 
 
Søndag den 11. juli 
(6. søndag efter Trinitatis) 
Beldringe: Ingen ***) 
Bårse: Ingen ***) 
Hammer: 9.00 
Køng: 10.30 Helge Rørtoft-Madsen 
Lundby: 19.00 andagt ABT 
Svinø: Ingen 
Sværdborg: Ingen 
Udby: www.udbykirke.dk 
Vester Egesborg: 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Skibinge Kirke kl. 10.30 
SN Brug kirkebilen 
 
**) Morgenandagt i Kastrup 
Kirke 9.00 - brug kirkebilen 
 
***) Skibinge Kirke 10.30 
MG eller Præstø Kirke 
14.00 MG. 

Muligheder, vi har for at 
forme og udvikle købstæ-
der og selvstændige lands-
byer til dynamiske og kre-
ative lokalsamfund, frem  
for at tænke os ind i en 
ramme som udkantsdan-
mark og handle derefter.  
I Vordingborg kommune 
har vi en demokratimodel, 
som bygger på politisk 
besluttede lokalråd, og De 
Søndre Byer blev i 2010, 
sammen med en del andre 
landsbyer på Midtmøn, en 
del af Stege og Omegns 
lokalråd. Så det er ikke 
kun mentalt vi skal tænke 
anderledes, nu er vi også 
officielt blevet lokalpoli-
tisk koblet sammen, og 
kan måske dermed med 
større ret kalde os en for-
stad til købstaden, og ikke 
bare være nogle borgere, 
der bor langt ude på lan-
det. 
En sådan tankegang kan 
måske også være med til 
at ændre den kommunal-
politik, som har opdelt 
Vordingborg Kommune i 
byer, lokalcentre og land-
distrikter og på den måde 
tænkt i opsplitning, i ste-
det for i samspillet mellem 
byer og land. 
Det er det beskrevne bille-
de, de tanker i mit køk-
kenvindue, de muligheder 
for udvikling, som det 
giver, og det samspil vi 
kan opnå, jeg mener vi i 
forstæderne/landsbyerne, i 
købstædernes interesseor-
ganisationer og i kommu-
nalbestyrelsen skal forføl-
ge og satse på, hvis vi vil 
fastholde nuværende bor-
gere, få nye familier til at 
bosætte sig og tiltrække 
virksomheder til vores 
kommune.  
Hvem sagde udkantsdan-
mark i forbindelse med 
Vordingborg Kommune – 
ikke mig……  

 
 
 
 

Mogens Bengtsson 
Holtegårdsvej 13,  

Bissinge 
4780 Stege, 

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 
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     ÅBENT 9-18 ALLE DAGE         ÅBENT 9-18 ALLE DAGE 

Tilbuddene gælder fra mandag den 31. maj 2010 til søndag den 13. juni 2010 eller så længe lager haves.  
Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl. 

Lundby 

Lundby 
 

 

Så bliver det ikke billigere! 

Hvorfor græde 
over spildt øl? 
TUBORG-CARLSBERG 
PILSNER PÅ DÅSE  
TA`6 STK.  

EXCL. EMB. FOR KUN               30.- 
 
Suhl pålæg i skiver 100 gram flere slags 
pr.pk. 
Ama flydende margarine 500 ml. pr.fl. 
Ama stege/bagemargarine 500 gram pr. pk. 
Knorr cup a soup 3 br.pr.pk. frit valg pr. pk. 
Viking Grovbrød I skiver 100 gram pr. pk. 
Kløver sødmælksyoghurt med frugt 1 liter 
frit valg pr.ltr.  
Cheasy Fraiche 9% 500 ml./gram pr. bg. 
Carletti i æske:  Brazil - P tærter - Skumba-
naner pr. bk.                  

FRIT VALG                              10.- 
  
Tulip leverpostej fransk - med Bacon 350 
gram pr. bk.                    

FRIT VALG                              15.- 
Bland selv frugt - Bananer - Æbler - Pærer - 
Kiwi 10 stk.                 

FRIT VALG                               20.- 
 
 

Dagens wienerbrød ta`4 stk. 
  
Tuborg Super Light Ta`6 flasker a 33 cl. 
Excl. emb. 
Schweppes Berry Fusion - Citrus - Lemon - 
Tonic 1,5 ltr. 
Ta`2 stk. excl. emb. 
Rynkeby 16 Juice 2 ltr. flere slags pr. stk. 

FRIT VALG                              25.- 

  
Bio Tex vaskepulver Color/White 850 gr. 

FRIT VALG                               30.- 
  
Frosne Danske hele kyllingelår 2000 gram 

pr. ps. KUN                               35.- 
Frosne Danske kyllinge brystfilet 1000 gram 

pr. ps. KUN                               45.- 
 
Garanteret Salmonellafri! 
 
 
 
LØRDAG-SØNDAG ML. 9.00-11.00 
MORGENBRØD BLAND SELV  

TA`4 STK. FOR                        10.- 


